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Opracowanie:
Janina Kawałczewska - Wiceprezes Zarządu
Iwona Marczak – Dyrektor Biura RCEE
Emilia Winiarska – trener RCEE w Płocku
Lilianna Karol – Głowna księgowa, członek Zarządu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
I. Informacje rejestrowe i teleadresowe:
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
Adres siedziby: ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock
Telefony: 024 268 37 74, 606 330 733
Faks: 024 268 37 74

Data rejestracji:
19.12.1996 r. Sąd Wojewódzki w Płocku, Wydział I Cywilny, Dział A – rejestracja
stowarzyszenia
19.12.2002 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział
Gospodarczy KRS – rejestr stowarzyszeń

Nr KRS 0000143281
Nr Regon 610321999
NIP 774-19-77-134
Zarząd Stowarzyszenia:
Ludwik Jan Ryncarz – Prezes Zarządu
Janina Kawałczewska – Wiceprezes Zarządu
Lilianna Karol – Członek Zarządu
Tadeusz Harabasz – Członek Zarządu
Raniszewska Dorota – Członek Zarządu
Andrzej Rosiński – Członek Zarządu
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II. Misja i cele statutowe:
1. Misją stowarzyszenia jest dążenie do stanu, w którym wszyscy będą świadomi zjawisk
i problemów ekologicznych, posiadać będą wiedzę, umiejętności, motywację i chęci
niezbędne do działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i wsi.
2. Cele statutowe stowarzyszenia:
1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie
różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
2) ochrona środowiska, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych
źródeł energii a także czynną ochronę przyrody,
3) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: filantropii, kultury fizycznej i sportu,
ochrony zabytków, rozwoju gospodarczego, działalności kulturalnej i oświatowej,
4) promowanie zrównoważonego rozwoju,
5) ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym i odnowa miast, podtrzymywanie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między
społeczeństwami,
7) promocja i rozwój wolontariatu,
8) rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń,
wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji, służby
publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,
9) ochrona i promocja zdrowia, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
10) badania naukowe,
11) wspieranie organizacyjne, techniczne, szkoleniowe, finansowe i rzeczowe osób
fizycznych i prawnych, w tym organizacji pozarządowych w zakresach objętych celami
stowarzyszenia.
Sposoby realizacji celów:
1) prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej, propagandowej, wychowawczej na
wszystkich poziomach kształcenia oraz w zakresie obejmującym szkolenia nauczycieli,
przedstawicieli administracji publicznej, organizacji społecznych itp.,
2) aktywne przeciwdziałanie negatywnym wpływom na środowisko z wykorzystaniem
aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za
ochronę środowiska,
3) informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie środowiska,
4) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów,
happeningów itp. służących podnoszeniu poziomu wiedzy o środowisku,
5) rozszerzanie grona aktywnych edukatorów propagujących idee zrównoważonego rozwoju,
6) gromadzenie materiałów informacyjnych, programów, podręczników dotyczących ochrony
środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz prowadzenie biblioteki,
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7) gromadzenie i rozdzielanie funduszy na realizację celów statutowych,
8) prowadzenie działalności wydawniczej,

W roku 2015, 23 - tym roku funkcjonowania – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku prowadziło swoją działalność statutową na rzecz podnoszenia poziomu świadomości
ekologicznej społeczeństwa poprzez:
 organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, konkursów, pleneru
artystyczno-przyrodniczego,
 zajęcia stacjonarne i terenowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 ograniczenie antropopresji z różnych działalności, w tym też obiektów użyteczności
publicznej,
 inicjowanie budowy urządzeń ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odnawialnych źródeł
energii, gospodarki odpadami (PSZOK, RIPOK), rekultywacji małych zbiorników wodnych,
 inicjowanie działań służących ochronie przyrody, zwłaszcza zieleń w miastach i na wsi,
ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym owadów zapylających,
 pomoc dla samorządów w procedurze komunikacji ze społeczeństwem, udziału społeczeństwa
w sprawach ochrony środowiska dot. obszarów Natura 2000, realizacji przedsięwzięć
mogących oddziaływać na środowisko,
 inicjowanie działań służących rozwojowi ekoturystyki na obszarach cennych przyrodniczo,
 działalność filantropijną w ramach Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”,
 prowadzenie biblioteki,
 analizę kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, z uwzględnieniem obszarów
Natura 2000,
 wydawanie materiałów edukacyjnych.
Regionalne Centrum realizowało programy edukacyjne służące głównie wdrażaniu
zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ochrony bioróżnorodności, w tym
obszarów Natura 2000, właściwej gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Zadania
wynikały z następujących dokumentów: Agendy XXI, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej, Strategii Europa 2020, Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020, Polityki ekologicznej
państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku, Narodowej Strategii Edukacji
Ekologicznej: Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju, Narodowego Programu Edukacji
Ekologicznej, Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Programu ochrony środowiska woj. mazowieckiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018r. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza oraz programów ochrony środowiska powiatów i gmin oraz Strategii działań RCEE
w Płocku. Głównie skupiliśmy się na działaniach dotyczących właściwego wdrażania nowego
modelu gospodarowania odpadami komunalnymi, przeciwdziałania niewłaściwej lokalizacji
przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska, wzmocnienia instytucjonalnego naszego
stowarzyszenia - zrównoważonego gospodarowania na obszarach Natura 2000 oraz inicjowanie
działań na rzecz ochrony środowiska przez społeczności lokalne.
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Od 1 września 2014r. funkcjonujemy w wynajętych pomieszczeniach od Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku na ul. 1 Maja 7b. mamy
do dyspozycji 4 pokoje o pow. 60m2 i możemy korzystać z sali konferencyjnej.
Naszymi beneficjentami byli:
 dzieci i młodzież, seniorzy,
 nauczyciele,
 dyrektorzy szkół,
 przedstawiciele administracji publicznej (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych,
urzędów marszałkowskich, parków krajobrazowych, inspekcji ochrony środowiska,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych
Oddział w Płocku, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych O/Płock),
 radni gmin, powiatów,
 sołtysi,
 właściciele gospodarstw agroturystycznych, biur turystycznych, organizacji turystycznych,
 przedstawiciele organizacji pozarządowych (kół gospodyń wiejskich, LOP, PTTK, SGTPG
w Łącku, Aktywni Razem w Łącku, KJ Victoria, Flis),
 inne centra edukacji ekologicznej w Polsce,
 Zielona Szkoła w Sendeniu,
 przedsiębiorcy, w tym firmy gospodarujące odpadami.

Projekty zrealizowane w 2015 roku:
1. Natura 2000 – naszą szansą
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Okres realizacji: 01/10/2013 - 30/06/2015
Cel główny: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych oraz zwiększenie ich
aktywizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000 położonych na ich terenie
lub w ich sąsiedztwie.
Cele szczegółowe:
W edukacji nauczycieli, trenerów centrów edukacji ekologicznej, przedstawicieli organizacji
turystycznych, w tym gospodarstw agroturystycznych:
 Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 opracowania i prowadzenia projektów edukacji ekologicznej dot. zrównoważonego
rozwoju obszarów Natura 2000,
 poznanie różnych metod i form edukacji ekologicznej i wdrażanie ich,
 możliwości rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach Natura 2000 i w ich pobliżu,
 sposobu pozyskiwania środków na realizację aktywnych form edukacji ekologicznej dot.
obszarów Natura 2000,
 prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej i wykorzystanie jej wyników w edukacji
społeczeństwa,
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 poznania i wdrożenia sposobów informacji dla społeczeństwa o obszarach Natura 2000,
aktywizacja rodziców, społeczności lokalnych, uczniów do działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000 występujących na danym terenie.
W edukacji uczniów:
 Zdobycie wiadomości w zakresie:
 podstawowych pojęć z zakresu ochrony przyrody,
 specyfiki środowiska przyrodniczego własnego terenu,
 przyczyn zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000,
 możliwości wykorzystania wartości obszarów Natura 2000 do rozwoju
zrównoważonego.
 Opanowanie umiejętności:
 identyfikowania problemów ochrony przyrody własnego terenu, problemów
globalnych i sposobów ich rozwiązywania,
 prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, obserwacji przyrody,
 wnioskowania w sprawie ochrony zasobów przyrody, różnorodności biologicznej,
w tym siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000,
 opracowania programu działań na rzecz ochrony przyrody, w tym obszarów Natura
2000 oraz ich ochrony,
 możliwości właściwego gospodarowania na obszarach Natura 2000.
 Kształtowanie poglądów, postaw i zachowań sprzyjających zapobieganiu niszczenia
różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, wykorzystania ich
zasobów do zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza:
 poczucia odpowiedzialności za skutki działań własnych w środowisku
przyrodniczym,
 aktywnego udziału w działaniach na rzecz zapobiegania degradacji środowiska,
w tym zwłaszcza siedlisk i gatunków obszaru Natury 2000,
 aktywizacja członków rodziny, kolegów na rzecz ochrony środowiska, w tym
siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000,
 możliwości rozwoju turystyki na obszarach Natura 2000.
W edukacji urzędników, radnych gmin, sołtysów:
 współpraca z nauczycielami, trenerami centrów edukacji ekologicznej, przedstawicielami
organizacji turystycznych, społecznością lokalną w rozwiązywaniu problemów ochrony
różnorodności biologicznej, w tym siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000,
 zarządzanie ochroną środowiska w gminie z uwzględnieniem Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej,
 wykształcenie umiejętności wykorzystania walorów obszarów Natura 2000 do
zrównoważonego rozwoju terenów, a zwłaszcza turystyki przyjaznej obszarom naturowym.
Projekt ogólnopolski.
Grupy docelowe:
I grupa: urzędnicy, radni gmin, sołtysi z gminy, w której znajdują się obszary Natura 2000.
II grupa – nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin
uczestniczących w projekcie, trenerzy centrów edukacji ekologicznej, przedstawiciele organizacji
turystycznych, w tym gospodarstw agroturystycznych zobowiązani do przeprowadzenia cyklu
zajęć dla dzieci/ młodzieży szkolnej z zakresu ochrony gatunków i siedlisk na obszarze Natura
2000, konkursów ekologicznych .
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III grupa – uczniowie z 2 szkół (1 podstawowa, 1 gimnazjum, ewentualnie szkoła
ponadgimnazjalna).
Działania zrealizowane w 2015r.:
 Warsztaty III
Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, nauczyciele szkół, trenerzy centrów edukacji ekologicznej,
przedstawiciele organizacji turystycznych, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, inne
zainteresowane osoby z terenu gmin, na terenie których utworzono obszary Natura 2000 lub z
gmin w ich pobliżu. W dwóch warsztatach wzięło udział łącznie 80 osób.
I grupa - 3, 4, 5 marca 2015r.
II grupa – 10, 11, 12 marca 2015r.
Miejsce seminarium: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze w Soczewce k/Płocka,
09-506 Soczewka
Program:
I dzień – początek godz. 10.00
1. Powitanie, przedstawienie programu.
2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy do rozwoju turystyki i rekreacji – spotkanie z
Wójtem Gminy Gostynin.
3. Warsztaty terenowe – wyjazd autokarem.
 Ścieżki przyrodniczo – leśne obszarów Natura 2000 na terenie województw:
mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego;
 Bazy turystyczne obszarów Natura 2000 na terenie województw: mazowieckiego i
kujawsko-pomorskiego;
W programie zwiedzanie:
 Siedziby Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu;
 „Zielonej Szkoły” w Goreniu Dużym;
 Wieży edukacyjno – obserwacyjnej nad Jeziorem Rakutowskim;
 "Jeziora Rakutowskieego" - rezerwat faunistyczny. Ostoja ptactwa wodnego;
 Gospodarstwa agroturystycznego „Agrofarma” w Gołaszewie (w trakcie obiad).
4. Jak w gminie/regionie zorganizować Zieloną Szkołę – wizyta w Zielonej Szkole w Sendeniu –
gm. Łack.
5. Prezentacja opracowanych projektów pomiędzy warsztatami.
II dzień
Turystyka na obszarach Natura 2000
1. Ochrona różnorodności biologicznej, obszary Natura 2000 a turystyka.
2. Formy turystyki przyjaznej środowisku.
3. Dzieci, młodzież, dorośli i turystyka.
4. Turystyka proekologiczna.
5. Zagospodarowanie turystyczne obszarów Natura 2000.
6. Wymogi dot. bazy turystycznej i kadry pracującej w turystyce przyjaznej obszarom Natura
2000.
7. Promocja turystyki.
III dzień
1. Warsztaty I;
- Zajęcia turystyczne na obszarze OSO dla uczniów;
- Zajęcia na obszarze SOO dla indywidualnych turystów;

str. 7

- Jak przeprowadzić zajęcia terenowe z uczniami na obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem
inwentaryzacji przyrodniczej;
- Jak przeprowadzić zajęcia dla dorosłych na obszarze Natura 2000.
2. Warsztaty II;
- Jak zlokalizować, zbudować i wyposażyć gospodarstwo agroturystyczne;
- Jak przygotować materiały informacyjne dotyczące obszarów Natura 2000.
3. Prezentacja wyników warsztatów – spotkanie z przedstawicielem gospodarstwa lub ośrodka
agroturystycznego.
4. Zadania domowe:
- Wykonaną inwentaryzację przekazać gminom, organizując sejmik ekologiczny z udziałem szkół,
radnych. Sprawozdanie z zajęć przekazać do RCEE w Płocku.
5. Omówienie zadań na konferencję kończącą projekt;
- Przygotowanie do konkursu „Natura 2000 – szansa czy zagrożeniem”.
 Konferencja "Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000”
Konferencja „Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000”, odbyła się w dniach 9 – 10 czerwca
2015r. w Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowym MAGDALENA, Koszelówka 8, 09-520
Łąck.
Termin: 9 – 10 czerwca 2015r.
Organizator: RCEE w Płocku
Patronat:
 Aleksandra Atłowska -Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
 Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Współorganizatorzy:
 Nadleśnictwo Łąck,
 Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku,
 Jerzy Pielaciński - Żegluga Wyszogrodzka
Uczestnicy konferencji: przedstawiciele; NFOŚiGW w Warszawie, GDOŚ w Warszawie, RDOŚ
w Warszawie i Oddział w Radomiu, samorządów województw, powiatów, gmin, sołtysi,
dyrektorzy szkół, nauczyciele ze szkół i uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ośrodków
edukacji ekologicznych, parków krajobrazowych i narodowych – 95 osób.

Program konferencji:
I dzień – początek godz. 10.00
1. Otwarcie konferencji
2. Prezentacja pt. „Jezioro Zdworskie - rekultywacja”. Prezentacja Poradnika pn. „Obszary Natura
2000 naszą szansą”.
3. Uroczyste otwarcie konferencji przez władze samorządowe terenów, gdzie odbywa się
konferencja (obszar „Uroczyska Łąckie):
Dyrektora Gimnazjum Nr 6 w Płocku - P. Grażynę Rutkowską,
Wójta Gminy Łąck – p. Zbigniewa Białeckiego,
Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck – p. Alfreda Mesjasza
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4. Cel konferencji, przebieg projektu, osiągnięte rezultaty - Iwona Marczak – RCEE w Płocku.
5. Ochrona zieleni i krajobrazu wg. obowiązujących i procedowanych przepisów w zakresie
ochrony przyrody - Marek Kajs - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami
Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Emilia Bylicka –
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Warszawie.
6. Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura
2000 - Mieczysław Kurowski – Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Radomiu - RDOŚ w
Warszawie.
7. Przerwa kawowa.
8. Przykłady komunikacji ze społeczeństwem na obszarach Natura 2000 Gminy Słupno - Michał
Kolasiński – Gmina Słupno.
9. Jak edukację ekologiczną na rzecz obszarów Natura 2000 prowadzą: organizacje turystyczne Iwona Krajewska – Prezes Zarządu Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, szkoły – Joanna
Woźniak z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.
10. Obiad.
11. Obszary Natura 2000 a plany zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa - dr
Witold Lenart – UCBnŚP UW.
12. Ekoturystyka na obszarach Natura 2000 - Jolanta Kamieniecka - Forum Aktywizacji
Obszarów Wiejskich.
13. Przerwa kawowa.
14. Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 - dr Maria Palińska – WCEE we
Włocławku.
16. Podsumowanie I dnia, uwagi do drugiego dnia.
17. Kolacja, spacer nad Jezioro Zdworskie.
II dzień – początek godz. 8.00
1. Śniadanie
2. Przejazd do Płocka
3. Warsztaty terenowe:
Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły - rejs statkiem po Wiśle przez w/w obszary
naturowe - dr Adam Dmoch – Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów
Natura 2000 - RDOŚ w Warszawie
Uroczyska Łąckie - Alfred Mesjasz i zespół leśników z Nadleśnictwa Łąck.
4. Przerwa kawowa
5. Podsumowanie warsztatów terenowych
6. Przykłady działań edukacyjnych dot. obszarów Natura 2000 położonych na terenie parków
krajobrazowych – przedstawiciel Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – p. Ludwik
Ryncarz
7. Jak utrwalać efekty realizacji projektu – Janina Kawałczewska - RCEE w Płocku - moderator
oraz Waldemar Kampa - Wójt Gminy Turawa.
8. Podsumowanie konkursów:
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prezentacja uczestników konkursu nt. „Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy” uczniowie z:
 Zespołu Szkół im. H i K Gnoińskich w Siennicy
 Gimnazjum Nr 6 im. Wł. Szafera w Płocku
 Gimnazjum Nr 5 im. Z. Padlewskiego w Płocku
wręczenie nagród i dyplomów
9. Wręczenie certyfikatów udziału w projekcie,
10. Zakończenie konferencji, podziękowania.
11. Obiad
 Wydawnictwo „Natura 2000 – naszą szansą”.
Nakład: 500szt.
Spis treści:
1.Przeurocza polska przyroda jest wszędzie. Wprowadzenie.
2.Ochrona przyrody - wyzwanie zrównoważonego rozwoju. Przyroda i różnorodność biologiczna.
Potrzeby ochrony przyrody.
3.Nie jesteśmy nieograniczonymi władcami Ziemi. Znaczenie różnorodności biologicznej dla
człowieka.
4. Natura 2000 w polskim systemie ochrony przyrody.
5.Podstawy prawne i zasady tworzenia sieci Natura 2000.
6.Komunikacja i informacje społeczeństwa zamieszkałego na obszarach Natura 2000.
7.Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie.
8.Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju turystyki przyjaznej środowisku.
9. Czemu nie mamy naturalnie wszczepionej gotowości chronienia przyrody? Ochrona przyrody
w edukacji ekologicznej.
10.Metodyka kształcenia przyrodniczego w edukacji ekologicznej. Jak konstruować scenariusze
edukacyjne.
11. Najciekawsze gatunki i siedliska na obszarach Natura 2000 - dwadzieścia trzy wizyty w
obszarach NATURA 2000.
12. Droga do akceptacji ochrony przyrodniczego piękna. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla
uczniów i dorosłych z obszarów Natura 2000.
13. Niektóre skróty użyte w publikacji.
14. Instytucje, organy związane z nadzorowaniem i monitorowaniem sieci Natura 2000 w Polsce.

2. Natura 2000 – szansą dla rozwoju Płocka
Dofinansowano ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka.
Cel: podniesienie świadomości ekologicznej społeczności Miasta Płocka oraz zwiększenie ich
zaangażowania do aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów Natura
2000, łączenie aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań na rzecz dobra wspólnego
jakim jest bioróżnorodność, tworzeniu lokalnych programów działań na rzecz ochrony obszarów
Natura 2000.
Termin: 1 luty 2015r. – 30 listopad 2015r.
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Zrealizowane działania:
1.Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją społeczeństwa na
obszarze Natura 2000
Uczestnicy: nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
Miasta Płocka.
ogłoszenie konkursu – luty 2015r., rozstrzygnięcie konkursu maj 2015r.
Dla laureatów i wyróżnionych w konkursie zakupiono nagrody – lornetki. Nagrody zostały
wręczone podczas konferencji „Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000?” w dniu 10 czerwca
2015r. Nagrodzone scenariusze zajęć zostały zamieszone na stronie internetowej RCEE w Płocku.
Do dnia zakończenia przyjmowania prac konkursowych (31 maja 2015r.) wpłynęło 16 prac z
terenu miasta Płocka.
2.Konkurs „Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”
Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Płocka.
ogłoszenie konkursu – luty 2015r., rozstrzygnięcie - maj 2015r.
Dla laureatów w konkursie zakupiono nagrody – lornetki – dla autora i mapę dla szkoły. Nagrody
zostały wręczone podczas konferencji „Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000?” w dniu 10
czerwca 2015r. Nagrodzone scenariusze zajęć zostały zamieszone na stronie internetowej RCEE
w Płocku.
Do dnia zakończenia przyjmowania prac konkursowych (31 maja 2015r.) wpłynęło 15 prac z
terenu miasta Płocka.
3.Konferencja „Co dalej z nami – pytają obszary Natura 2000?”
Miejsce: Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowe MAGDALENA, Koszelówka 8, 09-520 Łąck,
powiat płocki.
Termin: 9-10 czerwiec 2015r.
Organizator: RCEE w Płocku
Działanie dofinansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach projektu „Natura 2000
naszą szansą”.
Liczba uczestników z terenu miasta Płocka – 30 osób. .

4.Warsztaty - dla dzieci i młodzieży szkolnej – plener artystyczno – przyrodniczy
Termin:10-16.08.2015r.
Miejsce: „SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu
Uczestnicy: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
miasta Płocka – 20 osób.
rekrutacja uczestników – czerwiec 2015r.) sierpień 2015 r. - 7 dni. - realizacja
Program:
1. 10.08.2015r.
- Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce, mojej gminie a problemy rozwoju mojej
miejscowości.
- Inwentaryzacja przyrodnicza – co to jest, jak ją przeprowadzić, co ona da mojej gminie.
Przeprowadzamy inwentaryzację przyrodniczą w okolicy Sendenia – zajęcia terenowe.
2. 11.08.2015r.
- Obszary Natura 2000 – szansą dla filmowców, plastyków – nauka fotografowania,
przygotowania plakatów, prezentacja zdjęć i filmów – wystawa – konkurs na plakat – warsztaty
fotograficzne.
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- Przygotowujemy folder o obszarach Natura 2000 dla gości w naszej gminie – warsztaty
plastyczne.
3. 12.08.2015r.
- Istota i cele sieci Natura 2000, sposób stanowienia obszarów Natura 2000
- Szlakami obszarów Natura 2000 w mojej gminie. Działalności gospodarcze a ochrona obszarów
Natura 2000 – warsztaty plastyczne.
4. 13.08.2015r.
- Jak społeczeństwo naszej gminy może uczestniczyć w funkcjonowaniu obszarów Natura 2000.
- Jak wykorzystać bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000 do rozwoju turystyki – zajęcia
terenowe.
5. 14.08.2015r.
- Szlakami obszarów Natura 2000 w mojej miejscowości – możliwości rozwoju ekoturystyki
(pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej) warsztaty plastyczne.
- Sejmik ekologiczny – różnorodność biologiczna w mojej gminie. Co gmina na efekty
inwentaryzacji przyrodniczej?
6. 15.08.2015r.
- Jak pozyskać środki finansowe na zrównoważone zagospodarowanie obszarów Natura 2000 w
naszej gminie. Zapobieganie szkodom na obszarach Natura 2000, kary administracyjne,
wykroczenia, przestępstwa”.
- Jakie korzyści społeczne, ekonomiczne, gospodarcze z funkcjonowania obszarów Natura 2000 w
naszej okolicy mogą mieć: gmina, mieszkańcy, gospodarze – właściciele gospodarstw
agroturystycznych – panel dyskusyjny.
7. 16.08.2015r.
My i obszary Natura 2000 w przyszłości. Wykonanie happeningu promującego obszary Natura
2000 dla społeczności z Sendenia.
Dyskusja panelowa – obszary Natura 2000 – w naszej gminie to szansa dla nas czy zagrożenie.
5. Warsztaty w szkołach pn. „Natura 2000 w mojej okolicy”
Uczestnicy: dzieci i młodzież z szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
terenu Miasta Płocka
Termin: luty – listopad 2015r.
Łącznie w ramach zadania „Natura 2000 szansą dla rozwoju Płocka” przeprowadzono 20
warsztatów w szkołach z terenu m. Płocka dla 423 uczestników.
Tematyka warsztatów dla uczniów:
1. Co to jest różnorodność biologiczna?
2. Różnorodność biologiczna Polski. Różnorodność biologiczna wokół nas.
3. Różnorodność biologiczna a życie ludzi.
4. Ochrona przyrody w Europie i w Polsce.
5. Obszary Natura 2000 w Mieście Płock.
6. Zagrożenia odpadów komunalnych dla obszarów Natura 2000.
7. Obszary Natura 2000 a życie mieszkańców i działalność gospodarcza.
6. „Obszary Natura 2000 wolne od odpadów” – warsztaty dla organizatorów kampanii
edukacyjnych.
Termin: 14 wrzesień 2015r.
Liczba uczestników: 40 osób
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock.
Uczestnicy: lokalna społeczność, nauczyciele – inicjatorzy lokalnych kampanii edukacyjnych
„Obszary Natura 2000 w Regionie Płockim wolne od odpadów”
Cel:
 ukazanie zagrożeń odpadów dla obszarów Natura 2000,
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 mobilizacja nauczycieli, społeczności lokalnych do ochrony obszarów Natura 2000.
Program warsztatów:
1. Odpady – zagrożeniem dla różnorodności biologicznej i obszarów Natura 2000.
2. Jak model gospodarki odpadami komunalnymi wdrażany jest w Mieście Płocku?
3. Co możemy zmienić w zakresie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.
4. Metodyka przeprowadzania kampanii edukacyjnej nt. „Obszary Natura 2000 wolne od
odpadów”.
5. Wykorzystanie efektów zwiadu ekologicznego do organizacji gminnych sejmików
ekologicznych.
6. Kampanie edukacyjne „Obszary Natura 2000 wolne od odpadów”
Termin: wrzesień – listopad 2015r.
Liczba
uczestników:
przeprowadzono
20
kampanii
dla
2345
osób.
Uczestnicy kampanii – przedszkola oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
społeczność lokalna z Miasta Płock.
Cel:
 uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenie odpadów dla obszarów Natura 2000 i ludzi,
 wyzwolenie wśród lokalnych społeczności aktywności do działań na rzecz ochrony
przyrody, szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura
2000.
 promocja terenowych form edukacji ekologicznej oraz działań dzieci, młodzieży i
społeczności szkolnej na rzecz ochrony środowiska w ramach Kampanii Sprzątanie Świata
2015,
 współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, urzędem gminy, radnymi w kierunku
rozwiązań problemów ekologicznych obszarów cennych przyrodniczo.
Zadania kampanii:
1. Wystosowanie apelu do mieszkańców, właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, organizacji społecznych o: ograniczenie masy i rodzaju wytwarzanych
odpadów, właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi – zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2. Zwiady terenowe uczniów szkół w zakresie:
 inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci, nanoszenie ich lokalizacji na mapy,
 badania stanu wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami w gminie
(znajomości zasad gospodarowania odpadami, organizacji PSZOK, odbierania odpadów
od właścicieli nieruchomości, przygotowania raportu).
Z przeprowadzonych kampanii organizatorzy składali do Biura RCEE w Płocku reportaż w
zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach Natura 2000 w
formie: filmu (3-5 min), zdjęć obrazujących Kampanię wraz z opisem przedstawionych w formie
kroniki lub prezentacji multimedialnej.
Do 20 października 2015 r. – dostarczono 20 prac.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku powołało Komisję Konkursową, której
zadaniem było przeprowadzenie oceny prac i przygotowanie listy nagrodzonych
szkół/przedszkoli.
Szkoły i przedszkola przygotowali i przeprowadzili Kampanię Sprzątanie Świata 2015 na
obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie, adresowaną do osób fizycznych, przedsiębiorców,
dzieci i młodzieży. Były to: happeningi, warsztaty, spotkania z administracją gmin, powiatów,
WIOŚ, firmami gospodarującymi odpadami, inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci, informacja
(ulotki, plakaty) o wpływie odpadów na stan środowiska i zdrowie ludzi w tym sprzątano tereny
nad Wisłą w Plocku wspólnie z Gazetą Wyborczą, RZGW w W-wie, Urzędem Miasta Płocka.
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Działania pokazały związek człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, uciążliwości odpadów
dla środowiska przyrodniczego, w tym Obszarów Natura 2000, konieczność poszanowania
zasobów środowiska, realizacji zasad „odpowiedzialnej konsumpcji”, konieczności stosowania
selektywnej zbiórki odpadów i właściwego postępowania z wytwarzanymi odpadami, ich odzysku
i unieszkodliwiania. Działania miały na celu zmobilizować miejscowe społeczeństwo – właścicieli
i zarządców terenów do właściwej gospodarki odpadami, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, do
uporządkowania oraz ewentualnego zagospodarowanie miejsc występowania dzikich wysypisk
śmieci na obszarach Natura 2000, urzędy gmin do zweryfikowania przyjętych modeli gospodarki
odpadami, troskę o ludzi, gatunki i siedliska z obszarów Natura 2000.
Wszystkie sprawozdania z Kampanii oceniane były wg tych samych kryteriów. Podstawą oceny
były: poprawność merytoryczna przekazywanych treści, atrakcyjność przekazu, zasięg przekazu
(ilość uczestniczących osób, ilość osób, do których dotarła informacja, media), uzyskany efekt
Kampanii.
Jury wybrało 6 najefektywniejszych kampanii edukacyjnych. Nagrody przyznane zostały na
podstawie protokołu Komisji.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Okrągłego Stołu w dniu 26 listopada w Auli
Urzędu Miasta Płocka.
7. Spotkanie „okrągłego stołu” – sumujące projekt
Termin: 26 listopad 2015r.
Uczestnicy: 47 osób – uczestnicy warsztatów, konkursów, kampanii edukacyjnych.
Organizator: RCEE w Płocku,
Miejsce: aula Urzędu Miasta Płocka.
Program:
1. Krótka informacja o realizacji projektu. Czego oczekiwaliśmy planując realizację projektu,
jaki rezultaty osiągnęliśmy?
2. Wprowadzenie do dyskusji „okrągłego stołu” postawienie pytań:
- Czy potrzebne są obszary Natura 2000 w Regionie Płockim?
- Czy dobrze układa się współpraca administracji publicznej, organizacji społecznych,
społeczeństwa dot. rozwoju obszarów Natura 2000?
- Czy wg przedstawicieli gmin obszary Natura 2000 są szansą czy zagrożeniem?
- Jak pomóc społecznościom zamieszkałym na obszarach Natura 2000?
3. Dyskusja.
4. Podsumowanie dyskusji.
Prezentacje najciekawszych kampanii edukacyjnych - „Obszary Natura 2000 wolne od odpadów”
– wręczenie nagród.

3. Jak właściwie gospodarować odpadami komunalnymi na płockich
osiedlach
Dofinansowano ze środków Gminy Miasto Płock
Okres realizacji: 02.09.2015 – 30.11.2015r.
I. Nawiązanie współpracy z zarządami rad osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi,
wspólnotami mieszkaniowymi.
Termin: wrzesień 2015r.
II. Obsługa medialna – 5 audycji radiowych w Radio Eska Płock, promocja na portalach
społecznościowych
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- Warsztaty pn. Jak racjonalnie gospodarować odpadami w Płocku, jak ograniczyć niską
emisję zanieczyszczeń.
- Jak racjonalnie gospodarować odpadami komunalnymi w Płocku
- Niska emisja zanieczyszczeń do powietrza i możliwości jej ograniczenia
III.Warsztaty:
1. Termin: 13 październik 2015r.
Początek godz. 1600.
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 23 w Płocku, ul. Walecznych 20.
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Podolszyce Północ, Podolszyce Południe, Zielony Jar oraz
przedstawiciele firm odbierających odpady.
2. Termin: 13 październik 2015r.
Początek godz. 1800.
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Płocku, ul. Korczaka 10.
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Borowiczki i Imielnica oraz przedstawiciele nieruchomości
niezamieszkałych.
3. Termin: 14 październik 2015r.
Początek godz. 1600.
Miejsce: Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8.
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Radziwie i Pradolina Wisły przedstawiciele firmy przetwarzającej
odpady, radni Miasta Płocka.
4. Termin: 14 październik 2015r.
Początek godz. 1800.
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku, ul. Przyszkolna 22.
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Góry i Ciechomice oraz młodzież studencka.
5. Termin: 15 październik 2015r.
Początek godz. 1600.
Miejsce: Gimnazjum Nr 5 w Płocku, ul. Królowej Jadwigi 4.
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Łukasiewicza i Tysiąclecia.
6. Termin: 15 październik 2015r.
Początek godz. 1800.
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku, ul. Brzozowa 3.
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Wyszogrodzka i Międzytorze.
7. Termin: 5 listopad 2015r.
Początek godz. 1600.
Miejsce: Zespół Szkół Budowlanych w Płocku, ul. Mościckiego 4.
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Winiary, Skarpa, Dobrzyńska oraz przedstawiciele nieruchomości
niezamieszkałych.
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8. Termin: 5 listopad 2015r.
Początek godz. 1800.
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płocku, Pasaż Vuka Karadzicia 1.
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Kolegialna, Stare Miasto.
9. Termin: 6 listopad 2015r.
Początek godz. 1600.
Miejsce: Zespół Szkół Nr 2 w Płocku, ul. Chopina 62.
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Dworcowa, Kochanowskiego.
10. Termin: 9 listopad 2015r.
Początek godz. 1800.
Miejsce: lokal Straży Pożarnej - Trzepowo
Uczestnicy: przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
oraz ich mieszkańcy z osiedli: Trzepowo oraz przedstawiciele nieruchomości niezamieszkałych.
Liczba warsztatów: 10 (w jednym warsztacie uczestniczyli przedstawiciele z dwóch osiedli, w
dwóch przypadkach z trzech osiedli, w jednym przypadku z jednego osiedla).
Liczba uczestników: 203osoby
Trenerzy: 2 osoby na jednym warsztacie.
Przeprowadzono 10 warsztatów dotyczących racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w
Płocku oraz niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza i możliwości jej ograniczenia. Następnie
odbywała się dyskusja z uczestnikami.
Podczas warsztatów omówiono następujące problemy:
1. Odpady komunalne a odpady opakowaniowe.
2. Zadania Gminy Miasto Płock w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Obowiązki właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi; gospodarowanie odpadami w budynkach wielorodzinnych.
4. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych, obowiązki właścicieli
nieruchomości.
5. Zadania firm gospodarujących odpadami – warunki wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania ich.
6. Opłaty dot. gospodarowania odpadami.
7. Selektywna zbiórka odpadów; zadania dotyczące osiągniecia przez m. Płock wymaganych
poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku odpadów
biodegradowalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych.
8. Odzysk, recykling, unieszkodliwianie odpadów wg. przepisów prawa.
9. Egzekucja opłat i wymogów prawa wynikających z ustawy i prawa miejscowego.
10.
Niska emisja zanieczyszczeń do powietrza, jej zagrożenia dla mieszkańców.
11.
Jak można ograniczyć niską emisję zanieczyszczeń do powietrza w Płocku.
IV. Ankiety dla mieszkańców
W okresie od 7 września do 15 listopada 2015r przeprowadzono badanie ankietowe wśród
mieszkańców miasta Płocka – uczestników warsztatów. Łącznie wypełniono 203 ankiety.
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V. Okrągły stół odpadowy
Organizacja Okrągłego Stołu Odpadowego.
Termin: 26 listopada 2015 r.
Miejsce: aula Urzędu Miasta Płocka.
Uczestnicy: pracownicy Urzędu Miasta Płocka, radni, przedstawiciele firm gospodarujących
odpadami, przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
przedstawiciele Rady Miasta Płocka, nauczyciele, dzieci i młodzież z płockich jednostek
oświatowych, uczelni wyższych – 47 osób.
Program:
1. Otwarcie.
2. Informacja o realizacji projektów pt. „Jak właściwie gospodarować odpadami w Płocku?”
i „Natura 2000 szansą dla rozwoju Płocka” – Janina Kawałczewska – RCEE w Płocku.
3. Wprowadzenie do dyskusji Okrągłego Stołu: Rozwój miasta a obszary Natura 2000
i gospodarka odpadami – dr Witold Lenart - UCBnŚPiZR
4. Aktualna sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Płocku – Donata
Giuliani – Urząd Miasta Płocka.
5. Zadania dla Płocka wynikające z WPGO dla Mazowsza – Stefan Kotlewski – ZUOK Sp. z
o.o. w Kobiernikach.
6. Jak usprawnić system gospodarki odpadami komunalnymi w Płocku – wnioski
z warsztatów – Janina Kawałczewska – RCEE w Płocku.
7. Podsumowanie Kampanii „Sprzątanie Świata 2015” – informacja o przebiegu Kampanii i
o jej efektach (co zrobiono, jakie efekty dla mieszkańców i środowiska) – Iwona Marczak.
8. Podsumowanie konkursów: „Obszary Natura 2000 wolne od odpadów” i „Dziecięce rady
na odpady” – wręczenie nagród, dyplomów za udział w Kampanii.
9. Wypowiedzi uczestników.

4. Obszary Natura 2000 wolne od odpadów
Dofinansowano w ramach konkursu „Tu mieszkam tu zmieniam” ze środków Fundacji
Banku Zachodniego WBK
I. Akcja propagandowa na rzecz projektu.
II. Spotkanie organizacyjne dla uczestników kampanii edukacyjnych.
Termin: 14.09.2015r.
Uczestnicy: 52 osoby.
Na spotkaniu dokonano ustaleń dot. terenów sprzątania, miejsc pozostawienia zebranych
odpadów. W trakcie spotkania przekazano worki i rękawice. Łącznie przekazano 7500szt. worków
i 4300 par rękawic (8600szt). W kampaniach edukacyjnych oraz w posprzątaniu wyznaczonych,
cennych przyrodniczo terenach wzięło udział 4300 osób.
III. Kampanie edukacyjne – przeprowadzono 23 kampanie edukacyjne z udziałem ok. 100
każda (23x100=2300 odbiorców kampanii edukacyjnych).
Sześć najbardziej efektywnych kampanii edukacyjnych nagrodzono. Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się podczas Okrągłego stołu w dniu 26 listopada w Auli
Urzędu Miasta Płocka.
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5. „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza
i Kujaw”
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Termin realizacji projektu: 1 lipiec 2015r. - 31 grudzień 2016r.
Projekt „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw”
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie jest odpowiedzią na problem rozwoju aktywności obywatelskiej, zwiększenie
zaangażowania mieszkańców, organizacji społecznych w realizację zadań i podnoszenie poziomu
świadomości ekologicznej społeczeństwa części województw mazowieckiego i kujawskopomorskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (ZR) ich środowisk lokalnych.
Wybrane Inicjatywy obywatelskie spełniają następujące warunki:
 służą ZR, w tym poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez: angażowanie społeczności
lokalnej w działania na rzecz ZR, rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną
środowiska, w tym tworzeniem i wspieraniem lokalnych partnerstw, uruchomienie
mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego, usprawnieniu zarządzania
obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym;
 są przemyślane, wykonalne, mające interesujące, niesztampowe rozwiązania, aktywizujące
lokalne społeczności do działań na rzecz ZR;
 inicjatywy popierają grupy społeczne oraz samorządy gmin;
 opis planowanych działań jest logiczny, spójny, prowadzi do uzyskania trwałych
rezultatów i podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej;
 uzyskane rezultaty są adekwatne do nakładów.
Jest współpraca autorów inicjatyw z RCEE w Płocku i lokalną społecznością.
Przyjęte do projektu inicjatywy odpowiadają na rozwiązywanie lokalnych problemów ochrony
środowiska zidentyfikowanych przez autorów inicjatyw oraz RCEE i obejmują następujące
obszary wsparcia:
 renowacja, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych - 4 inicjatywy na
terenie 3 gmin z terenu powiatu płockiego (1 - gm. Bielsk, 2 - gm. Radzanowo, 1 - gm.
Bodzanów);
 przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających - 5 inicjatyw (gm. Słubice, gm. Słupno,
3 m. Sierpc, (w tym 1 wspólna m. Sierpc i Serock), gm. Szczutowo);
 ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na obszarach cennych
przyrodniczo, objętych ochroną prawną (Natura 2000, GWPK) poprzez budowę małej
infrastruktury turystycznej - 2 inicjatywy (gm. Gostynin, gm. Słupno);
 prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów, występujących w nich siedlisk i gatunków
zagrożonych wyginięciem, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających - 1
inicjatywa (m. Płock);
 zakładanie ogrodów miejskich - 1 inicjatywa (m. Płock);
 zakładania ogrodów miejskich i przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających - 1
inicjatywa (m. Włocławek);
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 ograniczenie antropopresji przez budynki użyteczności publicznej, przeciwdziałanie
zmianom klimatu - 6 inicjatyw (gm. Mochowo, gm. Sierpc, gm. Gostynin, m. Drobin, gm.
Drobin, gm. Łąck);
 ochrona środowiska przyrodniczego przed odpadami - 1 inicjatywa (m. Włocławek).
Realizowane inicjatywy są różnorodne i zgodne z celami Polityki ekologicznej państwa,
programami ochrony środowiska gmin, na terenie których są realizowane. Łącznie projekt
obejmuje 21 inicjatyw planowanych do realizacji w 13 gminach, w tym 2 inicjatywy w m.
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie), 19 inicjatyw w woj. mazowieckim na terenach
ogólnodostępnych dla społeczności lokalnych, całych gmin, gości.
Autorami inicjatyw są osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe.
Zgłoszone inicjatywy mają poparcie władz gmin w zakresie zasadności i możliwości ich realizacji.
Autorzy inicjatyw deklarują wsparcie lokalnych społeczności, organizacji społecznych, firm w ich
realizacji, promocję zrealizowanych zadań w zakresie poprawy stanu środowiska na danym
terenie oraz NFOŚiGW. Inicjatywy są realizowane zgodnie z przepisami prawa.
Realizacja inicjatyw powoduje poprawę stanu środowiska naturalnego lokalnie, pokazuje
społecznościom, gminom, dzięki współpracy mieszkańców, organizacji, jak niewielkimi
nakładami finansowymi można poprawić jakość życia mieszkańców. Wszystkie inicjatywy
promują NFOŚiGW. Zrealizowane inicjatywy powodują uruchomienie mechanizmów w gminach
służących zrównoważonemu rozwojowi w ramach tzw. budżetów obywatelskich. Projekt
zwiększy prestiż RCEE w Płocku wobec społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych,
gmin.
Zrealizowane inicjatywy w 2015r (niektóre w trakcie realizacji):
1. Pielęgnacja i zagospodarowanie stawu w zabytkowym parku w Radzanowie
Zgłaszający inicjatywę: Jolanta Anna Sochacka, Radzanowo
Lokalizacja: Radzanowo, ul. Szkolna, działka nr ewidencyjny: 139/8
Własność: Gmina Radzanowo, teren ogólnodostępny
Działania:
 Odmulenie stawu (wypompowanie wody, usunięcie osadów dennych), wyregulowanie
jego brzegów, wycięcie roślin, zasianie trawy wokół stawu - IV kwartał 2015r.
 Wywiezienie osadów dennych na teren Oczyszczalni Ścieków w Radzanowie, uprzątnięciu
terenu - IV kwartał 2015r.
 Montaż tablicy informacyjnej o inicjatywie, z regulaminem korzystania z tereny - IV
kwartał 2015r.
 Uroczyste otwarcie przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa Radzanowa i okolic - IV
kwartał 2015r.
2. Pielęgnacja i zagospodarowanie stawu w miejscowości Wólka
Zgłaszający: Anna Lemaniak – sołtys sołectwa Wólka
Lokalizacja: Wólka, Gmina Radzanowo
Działania:
 Odmulenie stawu (wypompowanie wody, usunięcie osadów dennych), wyregulowanie
jego brzegów, wycięcie roślin, zasianie trawy wokół stawu - IV kwartał 2015r.
 Wywiezienie osadów dennych na teren Oczyszczalni Ścieków w Radzanowie, uprzątnięciu
terenu - IV kwartał 2015r.
 Montaż tablicy informacyjnej o inicjatywie - IV kwartał 2015r.
3. Poprawiamy jakość życia organizmów wodnych w m. Cieśle
Zgłaszający inicjatywę: Grupa Nieformalna Cieślanie
Lokalizacja inicjatywy: Cieśle, gm. Bodzanów
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Działania:
 Prace rekultywacyjne przy stawie o wielkości 0,0258 ha - III kwartał 2015r.
 Czyszczenie ścieżki dydaktyczno – sportowej o długości kilometra, usunięcie zarośli, które
zaburzają prawidłowe funkcjonowanie zbiornika wodnego - III kwartał 2015r.
 Zamontowanie przepustu, który umożliwi kontrolowany odpływ wody ze stawu do
pobliskiej rzeki, co wpływa na prawidłowe dotlenienie wody i rozwój nowego narybku III kwartał 2015r.,
 Wykonanie oraz zainstalowanie 1 pomostu pływającego służącego do obserwacji fauny i
flory na stawie oraz altanki, w której prowadzone będą zajęcia na powietrzu – III kwartał
2015r.;
 Wykonanie oraz zainstalowanie barierek ochronnych do pomostu pływającego - III kwartał
2015r.;
 Zainstalowanie około 10 sztuk budek lęgowych dla ptaków – III kwartał 2015r.,
 Opracowanie oraz zainstalowanie 2 szt. tablic informacyjnych o pomnikach przyrody,
gatunkach; zwierząt, ptaków i ryb - III kwartał 2015r.
 Zajęcia edukacyjne dla dzieci (około 200 osób) z 4 placówek oświatowych - IV kwartał
2015r. - IV kwartał 2016r. (koszt własny).
4. Zachowanie różnorodności biologicznej, oraz ochrona owadów zapylających
oraz ptaków w mieście Sierpc
Zgłaszający inicjatywę: Grupa inicjatywna - Dla ochrony różnorodności biologicznej
w sierpeckich miejscach zieleni
Lokalizacja: Miasto Sierpc
Działania:
 Wykonanie i montaż w sierpeckich parkach oraz w pobliżu rzeki Sierpnicy 6 hoteli dla
owadów zapylających - III kwartał 2015r.
 Warsztaty stolarskie dla ok. 150 dzieci podczas których zostaną wykonywane budki
lęgowe dla małych ptaków - III kwartał 2015r.
 Wykonanie i montaż na drzewach w sierpeckich parkach 60 budek lęgowych dla małych
ptaków (typ A, A1 i B) - III kwartał 2015r.
 Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjnej - III kwartał 2015r.
Działania do zrealizowania w 2016r:
 Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem
zamontowanych hoteli i budek - IV kwartał 2015r. - IV kwartał 2016r.
 Monitorowanie stopnia zasiedlenia hoteli przez uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych Miasta Sierpc - IV kwartał 2015r. - IV kwartał 2016r.
5. Zwiększenie populacji pszczoły w mieście Serock i Sierpc
Zgłaszający: Grupa inicjatywna – Piotr Rzeszotarski, Jacek Nasiadka-Krawczyk, Hubert Babecki
Lokalizacja
inicjatywy: Gmina Serock,
powiat
legionowski,
woj.
mazowieckie,
Miasto Sierpc, powiat sierpecki, woj. mazowieckie
Działania:
 zakup 10 uli typu dadant, 10 uli typu warszawski zwykły i 7 typu wielkopolskiego oraz
niezbędnych akcesorii do obsługi pasieki - III - IV kwartał 2015r.
Działania do zrealizowania w 2016r:
 zakup 27 odkładów pszczelich - rodzin pszczelich - II kwartał 2016r.
 opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjnej - II kwartał 2016r.
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6. Odbudowa, powiększenie i unowocześnienie pasieki pszczelej pn. „Pasieka nad Wisłą"
Zgłaszający: Grupa inicjatywna - Zygmunt Majewski –Rejonowe Koła Pszczelarzy w Słupnie
Lokalizacja: Wykowo 99, gm. Słupno, pow. płocki
Działania:
 Przygotowanie terenu do nasadzeń lip miododajnych z gat. Tilia Cordata i urządzenie
terenu pod planowane do zakupu 20 szt. uli pasieczysko - III kwartał 2015r.
 Podpisanie umów z dostawcami 20 szt. uli, 20 szt. rodzin (odkładów) pszczelich i 100 szt.
sadzonek lipy - IV kw. 2015r. - II kw. 2016r.
 Posadzenie sadzonek lipy z gatunku Tilia (min. 100 szt.) - IV kwartał 2015r.
 Dostarczenie 20 szt. uli, rozstawienie ich na pasiece - IV kwartał 2015r.
 Dostarczenie 20 szt. rodzin (odkładów) pszczelich, zasiedlenie nimi przygotowanych uli,
realizacja - II kwartał 2016r.
Działania do zrealizowania w 2016r:
 Pielęgnacja nasadzeń sadzonek lip miododajnych - I, II, III kwartał 2016r.
 Zakup 1 namiotu mobilnego (wym. 4,5 x3 m, wys. 2,45) do celów edukacyjnych, 2 szt.
stolików - składanych i 4 szt. ławek do org. zajęć edukacyjnych, ekopikniku oraz
prezentacji działań - II kwartał 2016r.
 Wykonanie tablicy informacyjnej o inicjatywie i roli pszczół - II kwartał 2016r.
 Promocja inicjatywy wśród Pszczelarzy Koła i miejscowej społeczności: prezentacja
pasieki dla członków Regionalnego Związku Pszczelarzy w Płocku, miejscowej
społeczności podczas pikniku pt. „Pszczoły i ludzie”, realizacja autor inicjatywy przy
udziale RCEE w Płocku - II- IV kwartał 2016r.
7. Utworzenie pasieki edukacyjnej pod nazwą „Pszczoły uczą, żywią i leczą” w Mościskach,
gm. Szczutowo
Zgłaszający: Grupa inicjatywna - Grupa Pszczelarzy Ziemi Sierpeckiej
Lokalizacja: Mościska, gm. Szczutowo
Działania:
 Uprawa roli metodami mechanicznymi. Wykonanie prac związanych z utworzeniem
pasieki edukacyjnej (nasadzenia, wytyczenie ścieżek, montaż uli, montaż ogrodzenia.
Zakup nasion trawy - III - IV kwartał 2015r.
 Zabezpieczenie terenu, zakup siatki leśnej i słupków ogrodzeniowych - III kwartał 2015r.
 Wykonanie prac związanych ze stworzeniem bazy edukacyjnej (zakup wiaty wraz z
wyposażeniem - ławki, stoły, stoliki, wykonanie prac montażowych i porządkowych - III
kwartał 2015r.
 Zakup 10 kapeluszy i 2 skafandrów pszczelarskich - III kwartał 2015r.
 Zakup uli typ: Kuszka oraz uli typ: Warszawski Poszerzony - IV kwartał 2015r.
 Zakup rodzimych drzewek i krzewów kilkuletnich doniczkowanych - nasadzenia stałe - IV
kwartał 2015r.
Działania do zrealizowania w ramach inicjatywy w 2016r:
 Zakup sadzonek jednorocznych (gatunków rodzimych liściastych), celem utworzenia
szkółki - II kwartał 2016r.
 Powadzenie działań edukacyjnych: odczytów, pokazów, warsztatów, prelekcji - III kwartał
2015 - IV kwartał 2016r. (we własnym zakresie).
8. Zwiększenie
liczebności
trzmieli
oraz
innych
gatunków
pszczołowatych
na terenie gminy Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie
Zgłaszający: Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie
Lokalizacja: Gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie
Działania:
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 Wykonanie drewnianej wiaty dla mini-rezerwatu dla trzmieli „BOMBUS” do zajęć o
pszczołowatych oraz dla prowadzenia corocznych lotów godowych w izolatorze - III
kwartał 2015r.
 Wykonanie 2 tablic edukacyjnych o znaczeniu trzmieli - III kwartał 2015r.
 Przygotowanie terenu pod nasadzenia jesienne na terenie ogródków pszczelarskich w 3
szkołach oraz w „BOMBUSie” - odchwaszczanie, pielenie oraz sianie roślin
miododajnych - III kwartał 2015r.
 Zakup roślin pszczelarskich pod nasadzenia jesienne - 4 zestawy (dla 3 szkół i
BOMBUSa) - IV kwartał 2015r.
 Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjnej - IV kwartał 2015r.
Działania do zrealizowania w 2016r:
 Przygotowanie terenu pod nasadzenia wiosenne na terenie składowiska (odchwaszczanie,
pielenie oraz sianie roślin miododajnych) - I kwartał 2016r.
 Zakup roślin pszczelarskich pod wysiew wiosenny na terenie składowiska, 3 szkół i
BOMBUSa - II kwartał 2016r.
 Zakup narzędzi ogrodniczych do zajęć edukacyjnych dot. siania roślin miododajnych w
BOMBUSie - I kwartał 2016r.
 Konstruowanie megachilników (zajęcia stolarsko – ekologiczne) sztuk 10 - III kwartał
2016r.
 Przygotowanie terenu pod nasadzenia jesienne na terenie składowiska - IV kwartał 2016r.
 Zakup roślin miododajnych - pszczelarskich do nasadzeń jesiennych na terenie
składowiska - IV kwartał 2016r.
 Zakup 3 izolatorów dla trzmieli na terenie BOMBUSa - I kwartał 2016r.
 Zakup roślin pszczelarskich dla 10 gospodarstw - II kwartał 2016r.
 Zakup 20 domków hodowlanych z rodzinami trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) czyli
co najmniej 4 tysiące owadów - II kwartał 2016r.
 Budowa namiotu godowego dla trzmieli w BOMBUS-ie - III kwartał 2016r.
 Prowadzenie zajęć edukacyjnych nt. trzmieli oraz innych gatunków pszczołowatych, roślin
miododajnych oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony
pszczołowatych - III kwartał 2015r. - IV kwartał 2016r.
 Promocja działań.
9. Budowa małej infrastruktury turystycznej - wypożyczalni rowerów
Zgłaszający: Stowarzyszenie - Klub Jeździecki VICTORIA w Bierzewicach gm. Gostynin
Lokalizacja: Bierzewice 20a gm. Gostynin, powiat gostyniński
Działania:
 Zakupienie 10 rowerów z koszami i oponami krosowymi, 5 rowerów młodzieżowych, 15
blokad do rowerów i 2 przyczepek do roweru do przewożenia dzieci - III kwartał 2015r.
 Budowa wiaty rowerowej - wykonawca we współpracy z autorem inicjatywy, monitoring
RCEE - III kwartał 2015r.
 Opracowanie regulaminu funkcjonowania wypożyczalni rowerów, mapek i opisów tras
rowerowych - III kwartał 2015r.
 Inauguracja działalności wypożyczalni rowerów z udziałem członków Klubu,
społeczeństwa gminy Gostynin (ekopiknik) - III kwartał 2015r.
 Opracowanie oraz zainstalowanie 2 tablic informacyjno-edukacyjnych o ścieżkach
przyrodniczo–rowerowych Ziemi Gostynińskiej i wypożyczalni rowerów zamieszczona na
terenie Berzewic wraz z informacją o finansującym – III kwartał 2015r.
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10. Hodowla strzebli błotnej Rhynchocypris percnurus (Pallas, 1814) na terenie
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku z zamiarem późniejszej introdukcji do
środowiska oraz instalacja tzw. "hotelu dla owadów zapylających" w bezpośrednim
sąsiedztwie stawu
Zgłaszający: Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Płocku
Lokalizacja: Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock
Działania:
 Przedrealizacyjne badanie parametrów fizykochemicznych wody - III - IV kwartał 2015r.
 Prace rekultywacyjne przy stawie - pogłębianie i odmulanie stawu - III - IV kwartał 2015r.
 Zakup pomp wirnikowych do natleniania stawu. - IV kwartał 2015r.
 Nasadzenia roślinności i utworzenie tzw. strefy filtrującej w wyznaczonych miejscach oraz
strefy roślin nektarodajnych dla owadów zapylających - III kwartał 2015 i II kwartał
2016r.
 Odłowy ryb bytujących w stawach (2 krotnie) - odłów wiosenny (przed tarłem).Odłów
jesienny (po tarle) - III kwartał 2015 i II kwartał 2016r
Działania do zrealizowania w 2016r:
 Porealizacyjne badanie parametrów fizykochemicznych wody (m.in. fosforany, żelazo,
miedź, amoniak, azotany, azotyny, tlen, pH, zasolenie). Przed zarybieniem w celu
potwierdzenia odpowiednich warunków - I kwartał 2016r.
 Zarybienie stawu (po konsultacji z prof. Wolnickim). Zarybienie stawu strzeblą po
ustabilizowaniu się warunków termicznych a przed tarłem (po konsultacji z prof.
Wolnickim). II kwartał 2016r.
 Wysiew roślin na łąkę nektarodajną – II kwartał 2016r.
 Zakup i zainstalowanie tablic informacyjnych (dydaktycznych). Tablice inf. dot. strzebli
jak i pszczół - III kwartał 2016r.
 Zakup i zainstalowanie akwarium na balach (ekspozycja sezonowa) wraz z
oprzyrządowaniem. Zainstalowanie akwarium ze strzeblą błotną (ekspozycja sezonowa wiosna/lato) - III kwartał 2016r.
 Przygotowanie strefy dla odwiedzających. Członkowie Towarzystwa przystosują ścieżki
oraz strefę dla odwiedzających - III kwartał 2016r.
 Zainstalowanie "hotelu dla pszczół" - III kwartał 2016r.
 Otwarcie ekspozycji dla odwiedzających - III kwartał 2016r.
11. Utworzenie mini-arboretum na osiedlu Łukasiewicza w Płocku
Zgłaszający: Stowarzyszenie „Dla Młodych”
Lokalizacja: Płock, Osiedle Łukasiewicza, ul. Królowej Jadwigi 4
Działania:
 Utworzenie 1 mini-arboretum poprzez zasadzenie 22 gatunków drzew i krzewów (łącznie
30 szt.) - IV kwartał 2015r - IV kwartał 2016r.
Działania do zrealizowania w 2016r:
 Opracowanie oraz zainstalowanie 30 tabliczek z numerami i opisami drzew i krzewów na
terenie arboretum - IV kwartał 2016r.
 Opracowanie oraz zainstalowanie 2 tablic informacyjnych z opisami drzew i krzewów na
terenie arboretum wraz z oznakowaniem o finansujących - IV kwartał 2016r.
12. Wykorzystanie energii słonecznej do zasilania tabletów, telefonów komórkowych
oraz udostępniania darmowej sieci WI-FI dla mieszkańców gminy Mochowo
Zgłaszający: Fundacja Edu-Inicjatywa
Lokalizacja: Gmina Mochowo
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Działania:
 Zakup i montaż Greenspota+chargera - III kwartał 2015r.
 Oznakowanie - Informacja o źródłach dofinansowania oraz zasadzie działania urządzenia tabliczka - III kwartał 2015r.
 Ekologiczne zajęcia terenowe dla uczniów mochowskich i sierpeckich szkół OZE (wkład
własny, wolontariat) – III kwartał 2015r.
13. Instalacja ogniw fotowoltaicznych w Sendeniu Małym
Zgłaszający: Koło
Gospodyń
Wiejskich
w
Sendeniu
–
grupa
nieformalna
Lokalizacja: Sendeń Mały 2/2; 09-520 Łąck, Gmina Łąck
Teren: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko
Młodzieżowe - Zielona Szkoła w Sendeniu dalej zwana „SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu
Działania:
 Przygotowanie koncepcji budowy oraz instalacja paneli fotowoltaicznych i lamp - III kwartał
2015r.
 Montaż przy placu zabaw tablic edukacyjnych „Odnawialne źródła energii” - III kwartał
2015r.
 Przeprowadzenie audytu ekologicznego - III i IV kwartał 2015r.
14. Założenie kolektora słonecznego dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Zgłaszający inicjatywę: Grupa Inicjatywna - Ekologicznie w Susku
Lokalizacja: Susk/ Gmina Sierpc
Działania:
 Przygotowanie koncepcji budowy oraz montaż instalacji solarnej (5 szt. kolektorów) oraz
zasobnika na ciepłą wodę o pojemności 500 l - III kwartał 2015r.
 Warsztaty ekologiczne uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy
Sierpc - od III kwartału 2015r.
 Monitorowanie stanu technicznego – konserwator - od III kwartału 2015r.
 Opracowanie oraz zainstalowanie 1 tablicy informacyjno-edukacyjnej o OZE wraz z
oznakowaniem o finansujących - III kwartał 2015r.
 Przeprowadzenie audytu ekologicznego - III i IV kwartał 2015r.
15. Posprzątaj po swoim psie w mieście Włocławek
Zgłaszający: Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku
Lokalizacja: Gmina Miasto Włocławek
Działania:
 Uzgodnienie z władzami Miasta odn. lokalizacji dystrybutorów i sposobu ich oczyszczania III kwartał 2015r.
 Zakupienie 10 dystrybutorów na worki do psich odpadów, zamocowanie ich na terenie miasta
Włocławek oraz oznakowanie informacją o finansującym - III kwartał 2015r.
 Zakupienie 1750 kpl. ekologicznych woreczków na psie odchody PUCEK - III kwartał 2015r.
Pozostałe inicjatywy będą realizowane w 2016r. (jeszcze 6 inicjatyw).

6. „Mówimy NIE – bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo
recyklingu”
Projekt koordynowany przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.
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Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku jest partnerem projektu. W ramach ww
projektu RCEE w Płocku zrealizowało następujące działania:
1. Warsztaty dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych
Termin: 18 luty
Uczestnicy: 30 osób.
Program:
 Powitanie uczestników, prezentacja projektu, przedstawienie regulaminu konkursu na Szkołę
kształcącą ekokonsumentów.
 Opakowania i odpady opakowaniowe.
 Autorytet pracowników placówek oświatowych.
 Ankieta: Co ja mogę wnieść do projektu?
 Ekoznaki.
 Zajęcia dla pracowników placówek oświatowych:
 Rola dyrektorów, bibliotekarzy, zaopatrzeniowców.
 Współpraca pracowników placówek oświatowych.
 Współpraca międzyszkolna.
 Utrwalanie dobrych nawyków, dawanie dobrego przykładu.
 Współpraca z rodzicami.
 Organizacja kiermaszy, wymiana podręczników, debaty szkolne.
 Dyskusja: Wszyscy prelegenci.
 Edukacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w podstawie programowej,
zadania nauczyciela w edukacji.
 Warsztaty aktywizujące:
 Jak prowadzić ciekawie zajęcia warsztatowe dla dzieci?
 Historia opakowań, po co nam opakowanie?
 Jak świadomie robić „Zakupy”?
 Cykl życia produktu – jaki ślad na Ziemi zostawi moja lodówka?

2. Warsztaty recyklingowe
Termin: 25 luty.
Uczestnicy: 20 osób.
Program:
 Powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania
 Zajęcia warsztatowe:
 Meble z odpadów.
 Reusing – ponowne wykorzystanie opakowań (donice do kwiatów, butelki,
opakowania tetra pak).
 Ekologiczny prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Świąt
 Zdobienie własnej ekotorby.
 Zdobienie opakowań
 Zabawki i biżuteria z recyklingu (lalka szmacianka i jej meble).
3. Warsztaty w szkołach
Uczestnicy: dzieci ze szkół podstawowych, młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z
województwa mazowieckiego.
Łącznie przeprowadzono 75 godz. Wzięło w nich udział 1495 uczestników.
Program warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych
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1. Odpady opakowaniowe (pojęcie „opakowanie” i odpady opakowaniowe, surowce wykorzystywane
do produkcji opakowań), cykl życia produktu
2. Zdobienie własnej ekotorby
Program warsztatów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
1. Odpady „opakowaniowe” zachowania konsumenckie, ekoznaki
2. Zdobienie własnej ekotorby

4. Warsztaty dla rodziców
Uczestnicy: Rodzice/opiekunowie dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Łącznie przeprowadzono 10 warsztatów, w których uczestniczyło 133 osoby.
Program:
 Wprowadzenie, przedstawienie założeń projektu, roli rodziców w projekcie, oczekiwań
względem rodziców.
 Prezentacja działań podejmowanych w projekcie przez szkołę
 Część warsztatowa: jak rozpoznać przyjazne środowisku opakowania?
 Jakie produkty potrzebują opakowań?
 Dyskusja.
5. Program akcji edukacyjnej prowadzonej podczas imprez masowych.
Udział w imprezach masowych: Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach, Piknik Sąsiedzki w ramach
Akcji Animacji - Płock, Dzień Dziecka na terenie gminy Radzanowo, Piknik rodzinny dla
mieszkańców gminy Łąck – Zielona Szkoła w Sendeniu, Piknik ekologiczno – kulturalny dla
mieszkańców powiatu sierpeckiego – Borkowo Kościelne.
Program:
1. Przygotowanie stoiska, rozstawienie materiałów, przykładowych odpadów opakowaniowych,
plansz informacyjnych, plakatów, informatorów.
2. W trakcie trwania przeprowadzane były badania ankietowe – kwestionariusze ankiet
wypełniane przez uczestników imprezy.
3. Konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Zdobienie ekotoreb jako nagród w konkursach.
5. Wykorzystanie zużytych opakowań i nadanie im drugiego życia – zdobienie butelek i słoików
metodą decoupage

6. Happening z okazji Obchodów Dnia Ziemi
Termin: 8 czerwiec 2015r.
Uczestnicy: dzieci, młodzież, nauczyciele, społeczność lokalna - 400 osób.
Program:
 Wyjście ze szkół – pochód uczniów, dotarcie na miejsce happeningu.
 Powitanie uczniów wraz z opiekunami, krótkie przedstawienie założeń happeningu.
 Prezentacja stoisk/ konkursy ekologiczne.
 Występy artystyczne, konkurs piosenki odpadowej.
 Konkurs na modę z opakowań.
 Nauka wspólnego tańca „Mniej opakowań-więcej radości” – choreografia opracowana
przez trenera tańca/choreografa.
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7. Dzień Ziemi 2015r. – konkurs grantowy pn. „Z energią zmieńmy
źródła”
RCEE w Płocku we współpracy z Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku
zorganizowało w dniu 8 czerwca na Placu Starego Rynku (przed Ratuszem) happening w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Obchody
kształtowały ważne i bieżące tematy dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Główne hasła to: „Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – budujemy społeczeństwo recyklingu”
oraz „Z energią zmieńmy źródła”.
Miały one na celu edukację społeczeństwa – konsumentów, zachęcenie ich do świadomego
wyboru produktów, przedstawienie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz
promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.
Podczas happeningu prezentowano efekty konkursu grantowego pn. „Z energią zmieniamy
źródła” (3 szkoły, 11 przedszkoli):
1. Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie - Odnawialne źródła energii szansą
przeciwdziałania zmianom klimatycznym
2. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. T. Kościuszki w Płocku - Odnawialne źródła energii przedłużają
żywot Ziemi
3. Zespół Szkół nr 2 w Płocku - Słońce, woda, wiatr – energetyczny tercet
4. Miejskie Przedszkole Nr 14 w Płocku - Przedszkolak przyjacielem przyrody
5. Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku - Energię zmieniamy – o środowisko dbamy
6. Miejskie Przedszkole Nr 13 Misia Uszatka - Środowisko ponad wszystko
7. Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku - Świeć przykładem – dbaj o klimat
8. Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku - Jaś i Małgosia szukają źródeł energii
odnawialnej
9. Miejskie Przedszkole Nr 35 w Płocku - Wodę oszczędzamy – o Planetę dbamy
10. Miejskie Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Nr 16 w Płocku - Energia jest w nas
11. Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku - Dobra energia dla wszystkich
12. Miejskie Przedszkole Nr 11 - Energię oszczędzamy, bo ze słonkiem działamy
13. Miejskie Przedszkole nr 27 w Płocku - ,,Dobre nawyki kształtujemy – w obronie Ziemi
stajemy”
14. Akademia przedszkolaka MAX Katarzyna Szczawińska – Kamelska - Porady energojadowej
brygady.

8. Obszary Natura 2000 wolne od odpadów
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Cel zadania
Celem 2. konkursów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży
szkolnej z terenu województwa mazowieckiego było:
- uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenie odpadów dla obszarów Natura 2000 i ludzi,
- wyzwolenie wśród lokalnych społeczności aktywności do działań na rzecz ochrony przyrody,
szczególnie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami na obszarach Natura 2000
Grupa docelowa - dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej, społeczność lokalna z terenu województwa mazowieckiego.
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I. Konkurs dla placówek oświatowych pn. "Obszary Natura 2000 wolne od odpadów"
Liczba laureatów konkursu - 6 szkół
Liczba wyróżnionych - 6 szkół
II. Konkurs plastyczny pn. "Dziecięce rady na odpady"
W konkursie złożono prace przez 109 uczestników z 30 przedszkoli i szkół.
Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
- I kategoria - dzieci z przedszkoli - 3 laureatów oraz drobne nagrody pocieszenia dla
przedszkolaków - 10 szt.
- II kategoria - uczniowie szkoły podstawowej - 3 laureatów oraz drobne nagrody pocieszenia dla
uczniów szkoły podstawowej - 10 szt.

9. Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju regionu płockiego
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
I zadanie: Warsztaty dla szkół pn. "Natura 2000 w mojej okolicy"
Uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
Regionu Płockiego.
Miejsce: warsztaty prowadzone były w palcówkach przedszkolnych i szkolnych.
II zadanie: Warsztaty - dla dzieci i młodzieży szkolnej plener artystyczno – przyrodniczy.
Zadanie współfinansowane ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka.
III zadanie: Plansze edukacyjne pt. "Poznaj Naturę 2000 w swoim regionie" - materiały
edukacyjne dla szkół uczestniczących w projekcie.
Zostały opracowane plansze edukacyjne - każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymała
zestaw plansz - 9 szt:

10. Szkolenia:
1. Obowiązki urzędów, firm instytucji w zakresie gospodarowania odpadami. Prowadzący:
dr inż. Barbara Kozłowska. Liczba uczestników: 24 osoby.
2. Zmiany w przepisach dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Prowadzący: prof. dr
hab. marek Górki. Liczba uczestników: 32 osoby.

11. Inne działania:
11.1. Efektem szkoleń było wzbogacenie także wiedzy trenerów i pracowników RCEE w Płocku
w zakresie stosowania prawa i rozwiązywania problemów ekologicznych w gminach.
Udzieliliśmy kilkunastu porad dotyczących problematyki ocen oddziaływania na środowisko
dla kurników, gospodarowania odpadami komunalnymi, zezwoleń na usuwanie drzew i
krzewów.
11.2. przygotowanie i wydanie publikacji „Obszary Natura 2000 – naszą szansą” w nakładzie
500szt. dla uczestników projektu oraz innych zainteresowanych tą tematyką osób, urzędów,
instytucji.
11.3. Dotyczy działań informacyjno – promocyjnych w formie audycji radiowych i publikacji w
środkach masowego przekazu, organizacji imprez masowych, prowadzeniu warsztatów,
wystąpień na konferencjach regionalnych, krajowych, spotkań ze studentami itp.
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W ramach w/w działań realizowano zadania:
 prowadzenie biblioteki RCEE, wzbogacając ją o nowe wydawnictwa (filmy, poradniki
metodyczne, publikacje, czasopisma).
 poradnictwo dla studentów, uczniów piszących prace o tematyce zrównoważonego
rozwoju oraz ochrony środowiska, przedsiębiorców, głównie w zakresie prowadzenia
procedury ubiegania się o decyzje środowiskowe i pozwolenia ekologiczne, organizacji
społecznych (dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku)
 udzielono wywiadów dla Radia ESKA, Tygodnika Płockiego dot. działań gospodarowania
odpadami, ochrony bioróżnorodności, obszarów Natura 2000, Sprzątania Świata, poprawy
jakości powietrza w Płocku i okolicy, inicjatyw ekologicznych realizowanych przez RCEE
i społeczności lokalne.
11.4. Współpraca z innymi organizacjami
Stała współpraca z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” przy realizacji
większości w/w działań.
Ponadto wspólne działania z:
 Uniwersyteckim Centrum Badań na Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego (prelekcje dla studentów Uniwersytetu
Warszawskiego, praca pracowników Centrum dla nas).
 Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku - wspólna realizacja
projektów koordynowanych przez RCEE a także koordynowanych przez WCEE.
 Fundacją „Aktywni Razem” w Łącku,
 Politechniką Warszawską Filia w Płocku.
11.5. Prezentacja działalności RCEE
 prezentowano działalność RCEE dla zrównoważonego rozwoju na konferencjach,
seminariach, imprezach organizowanych przez różnych organizatorów,
 dla gmin w całym kraju prezentowano działania edukacyjne RCEE w Płocku w zakresie,
zrównoważonego rozwoju, ochrony różnorodności biologicznej, obszarów Natura 2000,
 we współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
przygotowaliśmy akcję pn. „Wolontariat pracowniczy”, w którą zaangażowali się
wolontariusze z firmy LEVIS STRAUSS, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, młodzież z
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Radzanowa i mieszkańcy tej gminy oraz
wolontariusze Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 organizowaliśmy zajęcia edukacyjne podczas powiatowych obchodów Międzynarodowego
Dnia Ziemi w Słubicach, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku.
11.6. Znaczną ilość czasu pochłonęło nam przygotowanie wniosków o dofinansowanie nowych
projektów edukacyjnych.

Podsumowanie
Realizując w/w projekty, staraliśmy się stworzyć wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli,
administracji rządowej i samorządowej, rodziców, organizacji społecznych, lokalnych
społeczności, platformę współpracy i wymiany informacji oraz inicjować i podejmować działania
służące budowaniu świadomości na temat zrównoważonego rozwoju w środowiskach lokalnych,
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gospodarowania odpadami komunalnymi, ochrony siedlisk i gatunków przyrodniczych (w
sołectwie, mieście, gminie, powiecie). Aktywizować społeczności lokalne do działań na rzecz
rozwiązywania ich problemów ekologicznych. Staraliśmy się pokazywać, jak znaleźć harmonię
między aspektami: społecznymi, przyrodniczymi, kulturowymi i gospodarczymi w każdym
ludzkim działaniu – dziś i w przyszłości, dostarczać uczestnikom naszych projektów odpowiednie
metody, narzędzia i umiejętności, które pozwolą na zgłębienie nowych procesów zachodzących w
świecie oraz nauczą dokonywać krytycznych wyborów. Chcieliśmy nauczyć dzieci i młodzież
głównej prawdy, że chodzi nam o ich rozwój, o ich przyszłość w harmonijnie rozwijającym się
środowisku. Uczestników naszych projektów staraliśmy się nauczyć wartościowania złożonych
kwestii społecznych, ekologicznych i gospodarczych, analizowania różnych stanowisk w danej
sprawie, zrozumienia różnorodnych przyczyn, którymi kierują się w swoich wyborach różne
osoby, rozwiązując określone problemy. Uczyliśmy lokalne społeczności oceniać ich potrzeby,
określać problemy i sposoby ich rozwiązywania, a następnie zaplanować działania i wdrażać je w
życie przy pomocy naszych projektów. Uczyliśmy poszanowania innych, odpowiedzialności
i partnerstwa.
Efektem naszych działań są:
 grupy liderów środowiskowych w lokalnych społecznościach,
 zrealizowane przedsięwzięcia służące lokalnym społecznościom, poprawiające stan
środowiska i ułatwiające życie mieszkańcom,
 aktualizacje przez gminy i powiaty programów ochrony środowiska wraz z ocenami
strategicznymi wpływu programów na stan środowiska,
 aktualizacja uchwał rad gmin dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, stosowanie do
zmieniającego się prawa,
 często odwiedzane ścieżki edukacyjno – przyrodnicze (piesze i rowerowe, kajakowe, konne),
coraz lepiej doposażone w pojemniki do zbiórki odpadów, stacje rowerowe,
 ograniczona emisja zanieczyszczeń do środowiska dzięki eksploatacji zainstalowanych
kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, wdrożenia coraz lepszych systemów
gospodarowania odpadami,
 mieszkańcy gmin objęci nowym systemem gospodarowania odpadami
 zebrane selektywnie odpady, zlikwidowane „dzikie wysypiska” odpadów, mniej dziko
składowych odpadów,
 „mądrzejsi” ludzie, wrażliwsi na problemy środowiskowe, umiejący korzystać z dostępu
do informacji o środowisku.
Współpracowaliśmy:
 z administracją rządową (RDOŚ w Warszawie Dział Terenowy II, Oddział w Płocku, WIOŚ
w Warszawie Delegatura w Płocku) i samorządową województwa mazowieckiego, z
samorządami gmin i powiatów w województwie mazowieckim, kujawsko - pomorskim oraz
gminami, firmami gospodarującymi odpadami komunalnymi,
 dyrekcjami parków krajobrazowych (Gostynińsko-Włocławskim Parkiem Krajobrazowym,
Zespołem Mazowieckich Parków Krajobrazowych),
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 innymi organizacjami pozarządowymi - Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej we
Włocławku, Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, Stowarzyszeniem Gmin
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, „Aktywni Razem” w Łącku,
 Uniwersytetem Warszawskim,
 przedsiębiorcami – Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Kobiernikach,
Remondis O/Płock, Eko-Maz, Orlen Eko SA,
 Nadleśnictwami Łąck, Płock, Gostynin.
 Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka.

Wspierali nas finansowo: WFOŚiGW w Warszawie, NFOŚiGW w Warszawie, Orlen Eko Sp z
o.o., samorządy: Miasto Płock, firmy: Qualitas Sp. z o.o.o., Levis Sp. z o.o., Fundacja Fundusz
Grantowy dla Płocka, Gimnazjum Nr 6 w Płocku, Fundacja Bank Zachodni WBK.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej organizacji,
powiększania zasobów Centrum, szerzenia tak bardzo potrzebnej społeczeństwu wiedzy
ekologicznej.
Łączne efekty ekologiczne:
 objecie działalnością edukacyjną w bezpośrednich formach edukacyjnych 2642 osób - łącznie
udział:
 704 osób dorosłych w konferencji, warsztatach, seminariach
 1938 dzieci i młodzieży w warsztatach,
i pośrednich (wydawnictwo, strona internetowa, odbiorcy kampanii edukacyjnych, audycje
radiowe, konkursy) – ponad 4000 osób,
 500 szt wydawnictwa pn. „Obszary Natura 2000 – naszą szansa”,
 16 scenariuszy zajęć związanych z edukacją społeczeństwa na obszarze Natura 2000,
 15 prezentacji pn. „Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”,
 5 audycji radowych w Radiu ESKA nt. „Jak racjonalnie gospodarować odpadami
komunalnymi w Płocku, Niska emisja zanieczyszczeń do powietrza i możliwości jej
ograniczenia”,
 udział w pięciu imprezach masowych,
 400 uczestników happeningu,
 14 laureatów konkursu grantowego, realizacja 14 projektów w ramach działań na rzecz
ochrony klimatu,
 prezentacja wystaw przedstawiających efekty konkursów oraz prace warsztatowe w RCEE w
Płocku dla około 2000 osób,
 udział ponad 4000 osób w sprzątaniu Regionu Płockiego, w tym terenów cennych
przyrodniczo,
 współpraca RCEE w Płocku z Zespołem Mazowieckich Parków Krajobrazowych,
Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem w zakresie partnerstwa na rzecz ekorozwoju Mazowsza, przeciwdziałanie zmianom
klimatu, gospodarowania odpadami, ochrony różnorodności biologicznej,
 możliwość pracy jako wolonariusze 10 osobom,
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wzrosły zasoby biblioteki o materiały konferencyjne, warsztatowe, seminaryjne, czasopisma,
z księgozbioru biblioteki w Płocku skorzystało 44 czytelników, łącznie wypożyczono 65
pozycji książkowych,
 doskonalenie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
podejmowanie działań gmin, firm na rzecz właściwej gospodarki odpadami komunalnymi,
opakowaniowymi, a także wykorzystanie obszarów Natura 2000 do rozwoju
zrównoważonego,
 uświadomienie nauczycielom, przedsiębiorcom, radnym, mieszkańcom zagrożeń dla
środowiska ze strony odpadów komunalnych i konieczności podjęcia działań w celu właściwej
gospodarki odpadami komunalnymi,
 zebrano 4 Mg odpadów podczas kampanii „Sprzątanie Świata 2015”, w której wzięło udział
4000 osób,
 kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników imprez plenerowych i kampanii
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata 2015,
 uświadomienie liderom ochrony środowiska możliwości łączenia działań na rzecz właściwej
gospodarki odpadami ze zdolnościami i umiejętnościami artystycznymi (fotografowanie,
malowanie),
 zrozumienie przez władze gmin, radnych, nauczycieli, społeczeństwo szczególnej roli
Obszarów Natura 2000 w rozwoju zrównoważonym gmin,
 wzrost wiedzy nt. racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi,
ochrony bioróżnorodności, w tym siedlisk i gatunków chronionych w ramach obszarów Natura
2000, zrównoważonego rozwoju urzędników samorządowych, przedsiębiorców, organizacji
społecznych,
 wzrost świadomości uczniów nt. ochrony środowiska, w tym bioróżnorodności, Obszarów
Natura 2000, zrównoważonego rozwoju, właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.
Efekty ekologiczne przyczyniają się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, lepszej jakości
życia mieszkańców a w szczególności:
 respektowania przepisów ekologicznych przez użytkowników środowiska,
 zmniejszania ilości odpadów komunalnych niewłaściwie składowanych,
 ochrony gatunków roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych, zagrożonych wyginięciem,
W efekcie zasoby przyrodnicze zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.

Efekty ekonomiczne, to:
 mniejsze koszty korzystanie ze środowiska ponoszone przez przedsiębiorców
i mieszkańców w związku z selektywną zbiórką odpadów, ich odzyskiem, zmniejszeniem
ilości składowanych odpadów,
 poprawa stanu zdrowia mieszkańców, a więc mniejsze koszty związane z leczeniem,
 możliwość polepszenia standardów jakości życia rodzin.
Władze gmin, społeczności lokalne, przedsiębiorcy zauważą korzyści dla siebie, mogą powstać
lokalne stowarzyszenia, które wyzwolą lokalne inicjatywy pozwalające opracować nowe projekty
i występować o środki na ich realizację z polskich funduszy ekologicznych i UE.
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Aspekty społeczne:
– nauczanie społeczeństwa korzystania z danych o środowisku i jego ochronie i wykorzystania ich
do poprawy jakości życia,
– mobilizacja społeczeństwa do większej aktywności w sprawach rozwoju zrównoważonego
swoich małych ojczyzn – tworzenie nowych modeli gospodarowania odpadami komunalnymi,
wykorzystania zasobów przyrody do tworzenia nowych ekodziałalności,
– nowe miejsca pracy przy gospodarowaniu odpadami.
Lepszy stan środowiska, to dobre zdrowie mieszkańców, wydajniejsza praca.

VI. Praca Zarządu
Zarząd RCEE w Płocku na swych posiedzeniach w 2015r. analizował następujące główne
problemy.
Styczeń 2015r.
1. Informacja o najważniejszych zadaniach prowadzonych w 2014 roku.
2. Informacje o planowanych projektach w 2015 roku.
3. Prezentacja sytuacji finansowej RCEE.
4. Sprawy różne - jak zdobyć darczyńców RCEE?
Kwiecień 2015r.
1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności RCEE w 2014r.
2. Sprawozdanie finansowe z działalności RCEE w 2014r.
3. Informacja o projektach na 2015r.
4. Sprawy różne – powołanie komisji konkursowych dla konkursu „Obszary Natura 2000
szansa dla rozwoju gminy i scenariusza dla edukacji ekologicznej.
Czerwiec 2015r.
1. Informacja o realizowanym projekcie „Natura 2000 – naszą szansą” a także o projekcie
„Natura 2000 szansa dla rozwoju Płocka”.
2. Informacja o sytuacji finansowej RCEE.
3. Sprawy różne – informacja o projekcie finansowanym ze środków NFOŚiGW w
Warszawie „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw”.
Wrzesień 2015r.
1. Informacja o realizacji projektu „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych
Mazowsza i Kujaw”.z NFOŚiGW oraz o projektach dofinansowanych ze środków
WFOŚiGW w Warszawie oraz Funduszu Grantowego dla Płocka.
2. Informacje o przygotowaniach do kampanii „Sprzątanie Świata 2015” i innych działaniach
realizowanych ze środków Gminy Miasto Płock – Jak właściwie gospodarować odpadami
na płockich osiedlach.
3. Informacja o sytuacji finansowej RCEE 4. Sprawy różne – powołanie komisji konkursowych do oceny konkursów związanych ze
sprzątaniem świata.
Grudzień 2015r.
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1. Informacja o realizacji projektu: „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych
Mazowsza i Kujaw”,
2. Sprawy finansowe – informacja o darczyńcach RCEE w Płocku.
3. Sprawy różne.
V. Budżet RCEE w Płocku w 2014 roku
Przychody RCEE z działalności statutowej – 482 865,77 pln
Koszty realizacji zadań statutowych – 482 865,77 pln
Koszty administracyjne – 29 025,20 pln

VI. Zatrudnienie w RCEE.
 Iwona Marczak - koordynator projektu: „Natura 2000 – naszą szansą”, „Ku
zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw” ,
 Emilia Winiarska – asystent koordynator projektu: „Ku zrównoważonej przyszłości
społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw”



Dariusz
Winiarski
–
odpowiedzialny
www.rceeplock.pl/natura2000, www.rceeplock.pl,
promocję projektów realizowanych przez RCEE.
 Lilianna Karol - obsługa księgowa w/w projektów.

za
administrowanie
stron:
http://www.rceeplock.pl/inicjatywy/

Podczas realizacji w/w projektów pracowali przy ich realizacji oraz prowadzeniu zajęć
szkoleniowych, warsztatowych:
 Janina Kawałczewska – wiceprezes RCEE w Płocku,
 Ludwik Ryncarz - Prezes RCEE w Płocku,
 dr Witold Lenart – Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie,
 Maria Palińska – dyrektor WCEE we Włocławku,
 Leszek Urbankiewicz – GWPK,
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