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Odpowiedź na interpelację nr 14192 
 

 
Szanowna Pani Marszałek, 
 

 
składam na Pani ręce odpowiedź na interpelację Pani Małgorzaty 

Tracz Posłanki na Sejm RP oraz grupy Posłów w sprawie treści dotyczących 
zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska w podstawie programowej 
nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 
 
 

Szanowna Pani Poseł, 
Szanowni Państwo Posłowie, 

 
 
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwagą 

odnosi się do wszystkich propozycji, opinii i uwag, które dotyczą edukacji 
w całym jej wymiarze. Z właściwym zainteresowaniem przyjmuje też każdy 
głos w sprawie edukacji ekologicznej i problematyki klimatycznej. 

 
To właśnie dzięki szerokiej debacie społecznej, uzgodnieniom 

międzyresortowym i konsultacjom eksperckim mamy zapisany  
2 

 

w zmienionych podstawach programowych (w 2017 r. dla szkoły 
podstawowej, w 2018 r. dla szkół ponadpodstawowych)1 obszerny 
katalog treści nauczania z zakresu edukacji ekologicznej.  
Przy czym należy wyraźnie zaznaczyć, że rozmiary tego katalogu  
są niejako z góry ograniczone. Podstawa programowa bowiem,  
co do zasady, wyznacza obowiązkowe minimum programowe 
obejmujące główne kierunki nauczania (cele ogólne) oraz zagadnienia 
(treści nauczania – wymagania szczegółowe), które muszą być 
zrealizowane w procesie nauczania2. 
Treści nauczania ustalone w podstawie programowej rozbudowuje 
zaś nauczyciel w programie nauczania.3 

 
Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmiany 

podstawy programowej, gdyż nie zakończył się jeszcze proces pełnego 
wdrożenia dokumentu. 
Natomiast w sytuacji, gdy podstawa programowa będzie zmieniana,  
MEN zainicjuje szeroką dyskusję na temat kształtu i zawartości nowego 
dokumentu.  

 
Niniejszym uznaję za zasadne przedstawienie Państwu Posłom 

wyboru zapisów i treści nauczania z zakresu edukacji ekologicznej,  
które są zapisane w stosowanych obecnie w przedszkolu, szkole 
podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych podstawach 
programowych. 
 

1) Wychowanie przedszkolne 
 

Zadaniem przedszkola jest tworzenie warunków pozwalających  
na bezpieczną, samodzielną eksplorację przez dziecko otaczającej 
przyrody, poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 
przyrodniczego (adekwatnych do etapu rozwoju dziecka).  

 

 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz. U. poz. 356, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467,  
z późn. zm.).  
2 Art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378). 
3 Art. 3 pkt 13b oraz art. 22a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 t. j.). 
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2) Szkoła podstawowa 
 
Technika 
Przyjmowanie postawy proekologicznej; Przyjmowanie postawy 
odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska; 
Kształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania 
odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu; Eko-technologie 
pomocne w ochronie środowiska; Ekologiczne postępowanie  
z wytworami technicznymi. 
 
Biologia 
Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń przedstawia porosty jako organizmy 
wskaźnikowe, ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami  
siarki, wykorzystując skalę porostową; przedstawia odnawialne  
i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego 
gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 
 
Geografia 
Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy. Uczeń prezentuje główne 
czynniki kształtujące klimat Polski; charakteryzuje elementy klimatu Polski 
oraz długość okresu wegetacyjnego; wyjaśnia wpływ zmienności pogody 
w Polsce na rolnictwo, transport i turystykę. 
 
Etyka 
Człowiek wobec przyrody. Uczeń jest świadomy, że przyroda jest dobrem, 
które należy chronić i uzasadnia potrzebę ochrony przyrody; wie,  
jak można chronić przyrodę, i angażuje się w działania na rzecz ochrony 
przyrody; wyjaśnia ideę odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. 
 
Szkoły ponadpodstawowe 
 
Biologia 
- zakres podstawowy 
Ekologia. Uczeń opisuje obieg węgla i azotu w przyrodzie, wykazując rolę 
różnych grup organizmów w tych obiegach. 
 
Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona. Uczeń wymienia 
główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową  
i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni); wykazuje 
związek pomiędzy rozmieszczeniem biomów a warunkami klimatycznymi 
na kuli ziemskiej. 
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Geografia 
- zakres podstawowy 
Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, 
ciśnienia atmosferycznego i opadów, ogólna cyrkulacja atmosferyczna, 
mapa synoptyczna, strefy klimatyczne i typy klimatów. Uczeń przedstawia 
czynniki klimatotwórcze decydujące o zróżnicowaniu klimatu na Ziemi; 
opisuje przebieg roczny temperatur powietrza i opadów atmosferycznych 
we własnym regionie oraz podaje cechy klimatu lokalnego miejsca 
zamieszkania; porównuje strefy klimatyczne i typy klimatów na Ziemi; 
przedstawia piękno, potęgę oraz dynamikę zmian zachodzących  
w atmosferze, wyjaśnia przyczyny tych zmian, ukazuje ich zagrożenia  
i skutki w formie prezentacji fotograficzno-opisowej. 
 
Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, 
lodowce. Uczeń przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej  
w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich 
tożsamość kulturową. 
 
Pedosfera i biosfera: procesy glebotwórcze, typy gleb, strefowość  
i piętrowość gleb oraz roślinności. Uczeń wyjaśnia zależności między 
klimatem, występowaniem typów gleb i formacji roślinnych w układzie 
strefowym. 
 
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo: czynniki rozwoju rolnictwa, struktura 
użytków rolnych, obszary upraw i chów zwierząt, zrównoważona 
gospodarka leśna, rybactwo (morskie i śródlądowe, akwakultura).  
Uczeń wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości na świecie 
i w Polsce, przedstawia wielorakie wartości lasu oraz uzasadnia 
konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi zgodnie  
z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony przyrody; 
wykazuje znaczenie przyrodnicze, społeczne i gospodarcze lasów. 
 
Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł tradycyjny i zaawansowanych 
technologii, deindustrializacja i reindustrializacja, struktura produkcji 
energii i bilans energetyczny, zmiany wykorzystania poszczególnych 
źródeł energii, dylematy rozwoju energetyki jądrowej.  
Uczeń charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii,  
z uwzględnieniem podziału na źródła odnawialne i nieodnawialne  
oraz porównuje strukturę produkcji energii w Polsce ze strukturą w innych 
krajach w kontekście bezpieczeństwa energetycznego; ocenia stan  
i zmiany bilansu energetycznego świata i Polski, przedstawia skutki 
rosnącego zapotrzebowania na energię, jego wpływ na środowisko 
geograficzne oraz uzasadnia konieczność podejmowania działań  
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na rzecz ograniczania tempa wzrostu zużycia energii; dyskutuje na temat 
pozytywnych i negatywnych skutków stosowania odnawialnych  
i nieodnawialnych źródeł energii. 
 
Człowiek a środowisko geograficzne – konflikty interesów. Uczeń wykazuje 
na przykładzie wybranych miejscowości wpływ działalności  
człowieka na powstawanie smogu typu londyńskiego i fotochemicznego 
oraz na podstawie dostępnych źródeł podaje przyczyny i proponuje 
sposoby zapobiegania powstawaniu tego zjawiska; identyfikuje konflikty 
interesów w relacjach człowiek – środowisko i rozumie potrzebę  
ich rozwiązywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;   
przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska 
przyrodniczego Ziemi, 
 
Geografia 
- zakres rozszerzony 
Dynamika procesów atmosferycznych: pionowa budowa atmosfery, 
zjawiska i procesy w atmosferze, przestrzenne zróżnicowanie elementów 
klimatu, strefy klimatyczne i typy klimatów. Uczeń wykazuje związek  
między budową atmosfery a zjawiskami i procesami meteorologicznymi;  
przedstawia uwarunkowania cech klimatów strefowych i astrefowych;  
na podstawie własnych obserwacji i innych źródeł informacji  
identyfikuje czynniki warunkujące mikroklimat miejsca, w którym 
zlokalizowana jest jego szkoła. 
 
Problemy środowiskowe współczesnego świata: tropikalne cyklony, trąby 
powietrzne, sztormy, powodzie, tsunami, erozja gleb, wulkanizm, wstrząsy 
sejsmiczne, powstawanie lejów krasowych, zmiany klimatu, pustynnienie, 
zmiany zasięgu lodowców, ograniczone zasoby wody na Ziemi, 
zagrożenia georóżnorodności i bioróżnorodności. Uczeń wyjaśnia 
powstawanie geozagrożeń meteorologicznych i klimatycznych 
(tropikalne cyklony, trąby powietrzne, pustynnienie, zmiany klimatu); 
dyskutuje na temat wpływu deforestacji i innych czynników na zmiany 
klimatu na Ziemi; wskazuje na mapach obszary współcześnie zlodzone  
i ocenia wpływ zmian klimatycznych na zasięg pokrywy lodowej; 
identyfikuje przyczyny przyrodnicze i antropogeniczne ograniczonych 
zasobów wodnych w wybranych regionach świata i proponuje działania 
wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą.  
 
Uwarunkowania przyrodnicze gospodarczej działalności człowieka  
na przykładzie wybranych obszarów. Uczeń wykazuje związki kierunków 
produkcji rolnej, w tym struktury upraw i chowu zwierząt z klimatem, 
ukształtowaniem powierzchni, żyznością gleb i zasobami wodnymi. 

6 
 

 
Chemia – zakres podstawowy 
Elementy ochrony środowiska. Uczeń wymienia podstawowe rodzaje 
zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby (np. metale ciężkie, 
węglowodory, produkty spalania paliw, freony, pyły, azotany(V), 
fosforany(V) (ortofosforany(V)), ich źródła oraz wpływ na stan środowiska 
naturalnego; opisuje rodzaje smogu oraz mechanizmy jego powstawania; 
wyjaśnia zasady tzw. zielonej chemii; wskazuje powszechność stosowania 
środków ochrony roślin oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska 
wynikające z nierozważnego ich użycia. 
 
Etyka 
Etyka środowiskowa. Uczeń formułuje argumenty na rzecz ochrony 
przyrody, angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. 
 
 Przedstawiając zapisy podstawy programowej, wyrażam 
przekonanie, iż wiadomości i umiejętności, jakie zdobywają aktualnie 
uczniowie, realizując treści podstawy programowej, odpowiednio 
kształtują ich kompetencje proekologiczne, w tym świadomość zmian 
klimatycznych. Przygotowują ich również do wdrożenia we własnym życiu 
praktyk i zachowań bezpiecznych dla klimatu.  

 
Informuję zatem, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje 

wprowadzenia kolejnego przedmiotu o tej tematyce. 
 

Odnosząc się natomiast do kwestii działań Ministerstwa Edukacji  
i Nauki wspierających projekty naukowe z zakresu ochrony środowiska,  
uprzejmie informuję, że w 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
wydatkowało na projekty rozwojowe i aplikacyjne związane z tematyką 
ochrony klimatu (odnawialnych źródeł energii (OZE), bioróżnorodności, 
zrównoważonego transportu, hodowli i uprawy, recyklingu etc.) kwotę  
140 414 854,59 zł. 
 

W ramach PO WER (POWR.03.01.00; POWR.03.04.00), począwszy  
od 2017 r., realizowane były (niektóre z nich jeszcze trwają) następujące 
projekty: 
 

1. EKO-LOG: niekonwencjonalny moduł zajęć dla młodzieży  
ze szkół ponadgimnazjalnych rozwijający ich kompetencje  
oraz rozbudzający ich ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania 
wiedzy w obszarze świadomego i proekologicznego udziału  
w złożonych procesach logistycznego łańcucha gospodarki 
odpadami, 



7 
 

2. NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów 
kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

3. PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju 
studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii 
Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, 

4. PALEOEKOLOGIA i EKOLOGIA MIASTA jako kierunki rozwoju 
specjalistycznych kadr przygotowanych do monitorowania 
środowiska i wdrażania rozwiązań przyjaznych człowiekowi, 

5. SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne – Podnoszenie 
Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  

6. Szanujmy energię – zajęcia dla uczniów prowadzone przez Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie,  

7. Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne 
Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 

8. GREEN TEAM - podniesienie kompetencji studentów Wydziału 
Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie 
konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, 

9. Organizacja wysokiej jakości staży dla studentów studiów 
stacjonarnych II stopnia Wydziału Budownictwa Inżynierii 
Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, 

10. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków 
Zdrowie Publiczne i Zdrowie Środowiskowe Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) na badania podstawowe związane  

z tematyką ochrony klimatu: OZE, bioróżnorodności, zrównoważonego 
rozwoju, zrównoważonego transportu, hodowli i uprawy, recyklingu, 
badania zmian klimatu w danych geologicznych itp. przekazało w 2019 r. 
21 414 790,21 zł.  
Nie ma wśród nich projektów dot. zwiększania świadomości ekologicznej  
i klimatycznej, a są to raczej projekty badające wpływ zmian 
klimatycznych na różne sektory gospodarki (praca, rynki finansowe), 
prawo czy elementy środowiska naturalnego.  
 

Narodowe Centrum Nauki, w przeciwieństwie do Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (jednostki podległe Ministerstwu Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego), nie organizuje co do zasady konkursów 
dedykowanych określonym tematykom – wyjątkiem są programy 
międzynarodowe uruchamiane we współpracy z partnerami 
zagranicznymi (np. Biodiversa).  
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NCN, organizując konkursy na projekty badawcze (badania 
podstawowe), otwiera je na wszystkie dyscypliny naukowe i od samych 
naukowców zależy, czy aplikują o środki na badania naukowe powiązane 
z tematyką ochrony klimatu, zmian klimatycznych i ochrony środowiska.  
 

Jeśli chodzi o projekty aktualnie finansowane przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, to: 

 
1) w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 

Uniwersytet Jagielloński realizuje projekt pn. „Taki mamy klimat. 
Popularyzacja osiągnięć naukowych z zakresu meteorologii  
i klimatologii (MiK)” - środki z Ministerstwa wynoszą 65 220,50 zł; 
celem projektu jest popularyzacja osiągnięć naukowych  
w dziedzinie meteorologii i klimatologii (MiK) poprzez organizację 
przedsięwzięć edukacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych  
na odbiorców spoza środowiska specjalistów w zakresie MiK, 

 
2) Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha realizuje projekt pn. 

„Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona 
środowiska” - środki  z Ministerstwa 40 000,00 zł; celem projektu jest 
promocja energii jądrowej jako elementu ochrony klimatu  
oraz promocja najnowszych osiągnięć lokalnych zespołów 
naukowych posiadających osiągnięcia na najwyższym światowym 
poziomie w tym obszarze, 
 

3)  w ramach programu Doskonała Nauka Politechnika Wrocławska 
realizuje projekt pn. „POL-EMIS 2020: Aktualne trendy w ochronie 
powietrza i klimatu” - środki z Ministerstwa 137 000,00 zł; celem 
projektu jest organizacja konferencji POL-EMIS 2020: Aktualne trendy 
w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, 
prognozowanie i ograniczanie emisji. W ramach konferencji zostaną 
podjęte aktualne problemy związane z zanieczyszczaniem 
środowiska i zmianami klimatu. 

 
Z wyrazami szacunku 

 
 

Z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

Maciej Kopeć 
Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 


