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REGULAMIN PROJEKTU 

„AKTYWNA SZKOŁA Z KLIMATEM I ZDROWĄ ATMOSFERĄ” 

„ACTIVE SCHOOL WITH A CLIMATE  AND A HEALTHY ATMOSPHERE” 

(tytuł projektu w j. ang.) 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa założenia, zasady uczestnictwa i formy wsparcia w projekcie: „Aktywna Szkoła 

z klimatem i zdrową atmosferą” (dalej: „Projekt”). 

2. Autorem, Wnioskodawcą i Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide  

z Poznania.  

3. Okres realizacji Projektu to: 1 grudnia 2021 r. – 30 września 2023 r. 

4. Projekt jest (Active Citizens Fund – National) i finansowany ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

(tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021. Realizowany jest na podstawie umowy 

grantowej nr K1d/0589 zawartej 25 stycznia 2022 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Wspólnotą Bona 

Fide z Poznania a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej 

Górze.  

5. Projekt wpisuje się w obecne kierunki klimatycznej polityki unijnej na najbliższe lata, która będzie 

mieć bezpośredni wpływ na krajowe plany, strategie i realia w wielu obszarach gospodarczo – 

społeczno - ekonomicznych. 

6. Projekt adresowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych* z Wielkopolski [Uczestnicy 

Projektu]. *Szkoły ogólnie dzielimy na publiczne i niepubliczne, a publiczne na te prowadzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz przez inne osoby – prawne i fizyczne. Z kolei szkoły 

niepubliczne są prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne, ale inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego (JST). 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

8. Informacje o projekcie będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.swbf.org.pl 

i na profilu Projektu w mediach społecznościowych (Facebook).  

9. Celami projektu są: 

▪ zwiększenie zainteresowania tematyką ochrony środowiska wśród społeczności szkolnych  

i samorządowych; 

http://www.swbf.org.pl/
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▪ przekazanie uczennicom, uczniom, nauczycielkom i nauczycielom z 16 zrekrutowanych szkół (8 

podstawowych i 8 ponadpodstawowych) wiedzy na temat smogu oraz zachodzących na naszej 

planecie zmian klimatycznych; 

▪ pogłębienie wiedzy i rozwijanie świadomości w zakresie jakości powietrza i ograniczania smogu 

oraz postępujących zmian klimatycznych; 

▪ upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk wspierających postawy proklimatyczne  

i probywatelskie; 

▪ działania aktywizujące  w szkołach, które pozwolą na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej 

w Projekcie; 

▪ monitoring budynków szkół pod kątem efektywności energetycznej, ochrony powietrza oraz 

możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej i wykorzystania retencji wody deszczowej. 

 

§ 2 ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU 

1. Zgłoszenia do Projektu dokonuje Dyrektor szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, którego 

placówka ma siedzibę w Wielkopolsce.  

2. Uczestnik Projektu składa deklarację udziału i formularz zgłoszeniowy. Wzory tych 

dokumentów  znajdują się na stronie internetowej: www.swbf.org.pl, zakładka „projekty”. 

Skan wypełnionych dokumentów należy przesłać przesłać na adres e-mail: 

biuro@swbf.org.pl do 28 lutego br.  

3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej z Biura projektu - 16 szkół zakwalifikowanych do udziału  

w projekcie będzie zobligowane do wysłania dokumentów w formie oryginalnej /tradycyjnej na 

adres: Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Ściegiennego 71/1, 60-139 Poznań.  

 

§ 3 REKRUTACJA 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona zgodnie z zasadami bezstronności, jawności  

i przejrzystości oraz równości szans w tym równości płci. 

2. Kwalifikacji Uczestników Projektu do udziału dokonuje Zespół Rekrutacyjny utworzony przez 

Organizatora, na podstawie dokumentacji otrzymanej do szkół.  

4. Przesłanie deklaracji udziału i formularza zgłoszeniowego do Organizatora na adres:  

ul. Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Ściegiennego 71/1, 60-139 Poznań, jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Rekrutacja trwa do 28 lutego 2022 r. 

4. Zespół Rekrutacyjny tworzy dwie listy rankingowe Uczestników Projektu (z podziałem na 

szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) do 15 marca 2022 r.  

http://www.swbf.org.pl/
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5. Zespół Rekrutacyjny kwalifikuje do udziału w Projekcie na podstawie kolejności zgłoszeń i po ocenie 

formalnej i merytorycznej formularza zgłoszeniowego.   

6. Kryteria formalne (obligatoryjne): 

a. złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa w terminie 

określonym w rekrutacji (weryfikacja na podstawie maila, w którym zostały załączone 

zeskanowane dokumenty); 

b. szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa (mająca status szkoły publicznej lub niepublicznej) z 

siedzibą w Wielkopolsce (weryfikacja na podstawie formularza). 

7. Kryteria merytoryczne punktowane, które wynikają z formularza zgłoszeniowego (pkt. III.1 – III.4) 

to: 

• realizacja (lub współrealizacja) minimum 1 akcji/wydarzenia/projektu związanego z obszarem 

zmian klimatu lub smogu, w przeciągu ostatnich 5 lat; 

• w szkole działa klub/koło wolontariatu; 

• w szkole działa klub dyskusyjny; 

• w szkole działa klub ekologiczny. 

Ocena na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym (tak – 1 punkt, nie – 0 

punktów). 

8. W przypadku zaburzenia proporcji szkół w Projekcie (8 podstawowych i 8 ponadpodstawowych), 

Organizator posługując się listą rankingową, dobierze inne szkoły spełniające kryteria i chętne do 

udziału we wsparciu.  

9. Wynik rekrutacji zostanie przekazany zakwalifikowanym szkołom za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

10. Od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 4 PLANOWANE DZIAŁANIA I FORMY WSPARCIA 

1. Planowane działania: 

a. Webinarium poświęcone omówieniu głównych założeń Projektu (idea, cele, zadania, korzyści) 

b. Rekrutacja szkół do Projektu (8 szkół podstawowych i 8 szkół ponadpodstawowych) 

c. Szkolenie online dotyczące szczegółów Projektu dla zrekrutowanych Szkół  

d. Szkolenie stacjonarne poświęcone problemowi smogu w Polsce (dla nauczycieli szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych) 

e. Szkolenie stacjonarne poświęcone problemowi zmiany klimatu (dla nauczycieli szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych) 

f. Lekcje stacjonarne poświęcone problemowi smogu w Polsce (w każdej szkole podstawowej 2 

lekcje w 8 klasach) 

g. Lekcje stacjonarne poświęcone problemowi smogu w Polsce (w każdej szkole 

ponadpodstawowej 2 lekcje w 8 klasach) 
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h. Lekcje stacjonarne poświęcone problemowi zmian klimatu (w każdej szkole podstawowej 2 

lekcje w 8 klasach) 

i. Lekcje stacjonarne poświęcone problemowi zmian klimatu (w każdej szkole ponadpodstawowej 

2 lekcje w 8 klasach) 

j. Wizyty monitorujące w szkołach oraz przygotowanie raportu uwzględniającego wnioski  

z przeprowadzonego monitoringu.  

k. Mentoring na potrzeby działań aktywizujących w tematyce smogu i zmian klimatu 

l. Działania aktywizujące w tematyce smogu i zmian klimatu 

m. Konferencja stacjonarna podsumowująca Projekt 

n. Wydanie albumu inicjatyw „Włącz (eko)zmianę” ukazującym zrealizowane inicjatywy  

w tematyce smogu i zmian klimatu.  

2. Na potrzeby projektu i prowadzenia działań informacyjno- promocyjno- komunikacyjnych 

Stowarzyszenia zostanie utworzony profil projektu w mediach społecznościowych. 

3. Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie: 

➢ przekazanie uczniom w przystępny i fachowy sposób niezbędnej wiedzy w temacie smogu  

i zmian klimatu; 

➢ kształtowanie wśród uczennic/uczniów aktywnych postaw obywatelskich oraz umiejętności 

prezentowania i propagowania wiedzy w obszarze zmian klimatu i smogu w lokalnej 

społeczności; 

➢ ugruntowanie przez nauczycieli swojej dotychczasowej wiedzy o smogu i klimacie oraz 

poszerzenie swojej listy narzędzi i metod nauczania uczniów; 

➢ bezpłatny audyt energetyczny dla szkoły oraz opracowanie rekomendacji w zakresie 

zwiększenia efektywności energetycznej budynku szkoły; 

➢ bezpłatne zbadanie potencjału szkoły pod kątem montażu fotowoltaiki oraz wykorzystania 

retencji wody opadowej; 

➢ promocja szkoły w Albumie pt. „Włącz (eko)zmianę” ukazującym zrealizowane inicjatywy  

w tematyce smogu i zmian klimatu.  

4. Projekt zakłada następujące formy wsparcia: 

a. Szkolenie online dotyczące szczegółów Projektu dla szkół. 

b. Szkolenie stacjonarne poświęcone problemowi smogu w Polsce (dla nauczycieli szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych); składające się z dwóch części: merytorycznej 

odnoszącej się bezpośrednio do zagadnienia oraz części dotyczącej sfery praktycznego 

nauczania o smogu  

c. Szkolenie stacjonarne poświęcone problemowi zmiany klimatu (dla nauczycieli szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych); składające się z dwóch części: merytorycznej 

odnoszącej się bezpośrednio do zagadnienia oraz części dotyczącej sfery praktycznego 

nauczania o zmianie klimatu. 

d. Lekcje stacjonarne poświęcone problemowi smogu w Polsce 

(w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej po 2 lekcje w 8 klasach). 

e. Lekcje stacjonarne poświęcone problemowi zmian klimatu 

(w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej po 2 lekcje w 8 klasach). 
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f. Wizyty monitorujące w szkołach w każdej z 16 szkół oraz przygotowanie raportu 

uwzględniającego wnioski z przeprowadzonego monitoringu  

g. Mentoring na potrzeby działań aktywizujących w tematyce smogu i zmian klimatu (średnio 

12,5 godziny pracy z mentorem/mentorką na 1 szkołę). 

h. Konkurs międzyszkolny - Działania aktywizujące w tematyce smogu i zmian klimatu (każda 

szkoła zrealizuje 2 inicjatywy obligatoryjnie spośród listy udostępnionej przez Organizatora 

oraz dwa fakultatywne działania wybrane przez siebie). Szczegóły doprecyzuje Regulamin 

konkursu.  

i. Promocja danej szkoły w albumie „Włącz (eko)zmianę” ukazującym zrealizowane inicjatywy  

w tematyce smogu i zmian klimatu.  

j. Udział w Konferencji podsumowującej Projekt. 

 

5. Szczegółowy harmonogram projektu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I UCZESTNIKA/CZKI 

1. Uczestnikiem/czką Projektu staje się Szkoła, która doręczyła Organizatorowi komplet podpisanych 

dokumentów rekrutacyjnych. 

2. Uczestnik/czka ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i załącznikami do niego 

oraz przestrzegania jego postanowień. 

3. Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej Regulamin wraz z załącznikami. 

4. Nauczyciel/nauczycielka, uczennica/uczeń biorący udział w projekcie są zobowiązani do: 

a. przestrzegania podanych do jego wiadomości zasad organizacyjnych form wsparcia 

wskazanych w § 4 pkt. 4.; 

b. brania aktywnego udziału w zaplanowanych form wsparcia, w tym wypełniania ankiet 

ewaluacyjnych (pierwsze badanie ankietowe online planowane jest na styczeń 2023 r. 

i drugie na zakończenie Projektu); 

c. potwierdzania uczestnictwa we wskazanych przez Organizatora formach wsparcia;  

d. niezwłocznego powiadomienia Organizatora o przeszkodach uniemożliwiających mu 

udział w Projekcie lub określonych formach wsparcia, 

e. niezwłocznego powiadomienia Organizatora, na piśmie lub pocztą elektroniczną,  

o zmianie danych osobowych podanych wcześniej do wiadomości Organizatora  

a w szczególności swoich danych kontaktowych. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik niezwłocznie powiadomi o tym 

Organizatora na piśmie. 

6. Organizator może wykluczyć Uczestnika Projektu w przypadku: 
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a. rażącego naruszenia norm społecznych, w szczególności zakłócania przebiegu zajęć 

lub podejrzenia uczestniczenia w nich w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem innych 

środków odurzających, 

b. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych lub informacji, 

c. naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub umowy uczestnictwa w Projekcie. 

§ 6 PROCEDURY COVID-19, ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1. Szkolenia stacjonarne w zakresie obowiązywania obostrzeń Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego na czas ich obowiązywania, realizowane będą w reżimie sanitarnym 

zgodnie z obowiązującym prawem i aktami wykonawczymi , m.in. Wytycznymi dla organizatorów 

spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS- CoV-2 

Ministerstwa Rozwoju działającego z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

2. W miejscach realizacji szkoleń stacjonarnych zachowany zostanie limit uczestników na daną 

powierzchnię w sali szkoleniowej, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Ministra Zdrowia oraz 

Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów  

w trakcie epidemii SARS- CoV-2 Ministerstwa Rozwoju działającego z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym. 

3. Sala szkoleniowa będzie wietrzona podczas każdej przerwy pomiędzy zajęciami merytorycznymi 

szkoleń. 

4. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia dezynfekowane będą sale szkoleniowe, stoliki, 

krzesła. 

5. Miejsca realizacji szkoleń wyposażone będą w niezbędne środki czystości, w tym płyny 

antybakteryjne zmniejszające ryzyko zakażenia COVID-19. Wszystkie powierzchnie  

w obiektach szkoleniowych tj. klamki, stoły, poręcze, itp. są dezynfekowane na bieżąco przez 

zatrudniony w danym obiekcie personel. 

6. Uczestnik realizowanego szkolenia, wyraża zgodę na udział w szkoleniu, z własnej, 

nieprzymuszonej woli oraz jednocześnie akceptuje poniższe warunki: 

a. przed zajęciami uczestnik wypełni oraz zaakceptuje ankietę oceniającą ryzyko zakażenia 

COVID-19 (jeśli dotyczy);  

b. w miejscu realizacji szkolenia, bezpośrednio po wejściu zdezynfekuje ręce; 

c. uczestnik szkolenia zobowiązuje się do stosowania zasłaniania ust i nosa na terenie 

obiektu, w którym realizowane jest szkolenie. 

7. Wszyscy trenerzy i pracownicy biura zapoznani zostaną z obowiązującymi szczegółowymi 

Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów  

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Ministerstwa Rozwoju działającego z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym oraz opublikowanymi procedurami postępowania, które zapewniają jak największe 

bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń. 
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8. Trenerzy delegowani do realizacji szkoleń nie będą w bezpośredniej grupie ryzyka – nie przebywali 

w ostatnim czasie w krajach wskazanych przez GIS, a w ich otoczeniu nie ma osób poddanych 

kwarantannie oraz takich, które przebywają w szpitalach na obserwacji lub stwierdzono u nich 

zakażenie. Stan zdrowia trenerów oraz osób bezpośrednio zaangażowanych  

w realizację szkoleń będzie na bieżąco monitorowany. 

§ 7 SZKOLENIA W TRYBIE ZDALNYM 

W sytuacji epidemiologicznej, szczególnej, której Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć oraz 

braku możliwości przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych w reżimie sanitarnym dopuszcza się 

realizację szkoleń zdalnie. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu wskazany we Wniosku  

o dofinansowanie Projektu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w szczególności w razie zmiany Wniosku 

o dofinansowanie Projektu. 

3. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

4. Złożone Organizatorowi Projektu dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację 

Projektową. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, które mogą wyniknąć ze zmian wytycznych 

lub innych dokumentów Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

6. W razie sporu i w sprawach nieunormowanych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator na podstawie założeń Projektu określonych we Wniosku  

o dofinansowanie Projektu oraz w wytycznych i innych dokumentach Programu Aktywni Obywatele 

– Fundusz Regionalny. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy 

o dofinansowanie Projektu. 

8. Regulamin i zmiany do niego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej 

Organizatora. 

9. Załącznikiem do Regulaminu Projektu są: 

• Formularz zgłoszeniowy, 

• Deklaracja udziału, 

• Oświadczenie RODO, 

• Harmonogram realizacji projektu. 


