RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, dnia 30 stycznia 2020 r.
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Pan
Michał Kurtyka
Minister Klimatu
ePUAP

Szanowny Panie Ministrze,
w nawiązaniu do pisma z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie edukacji klimatycznej
w szkołach, działając na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.), uprzejmie informuję, iż Rzecznik uzyskał
odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej.
W piśmie z dnia 24 stycznia 2020 r. (DPPI-WPPiP.4010.11.2020.MMB), którego
kopię przesyłam w załączeniu, Podsekretarz Stanu Pan Maciej Kopeć podzielił pogląd
Rzecznika na temat potrzeby kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec
zagrożeń klimatycznych. Przychylił się również do opinii, że istnieje związek między
kryzysem klimatycznym a prawami człowieka. Z tego względu Ministerstwo Edukacji
Narodowej inicjuje wiele działań, które angażują szkoły, nauczycieli i uczniów, a także
dostarcza im innowacyjnych narzędzi i materiałów dydaktycznych. Jednym z priorytetów jest
wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym i poszerzaniu wiedzy na temat zjawisk
klimatycznych. Jednocześnie w ocenie Ministra Edukacji Narodowej obecne podstawy
programowe i programy zajęć dodatkowych w szkołach, a także projekty edukacyjne
tworzone i wdrażane przez inne instytucje gwarantują, że treści z zakresu edukacji
klimatycznej są realizowane w stopniu wystarczającym.
Pan Minister poinformował, że MEN podejmuje działania na poziomie krajowym oraz
międzynarodowym oraz że są one komplementarne wobec inicjatyw i przedsięwzięć
proponowanych przez Ministerstwo Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
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i Gospodarki Wodnej oraz inne podmioty zajmujące się edukacją ekologiczną lub
środowiskową.
Z uwagi na powyższe będę wdzięczny Panu Ministrowi za udzielenie informacji
o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Klimatu w celu zwiększenia świadomości
zmian klimatycznych i ich konsekwencji wśród obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży.
Z poważaniem
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/
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