
ŚRODOWISKO W KTÓRYM ŻYJEMY  |    |  ŚRODOWISKO W KTÓRYM ŻYJEMYWWW.CZWA.ODR.NET.PL WWW.CZWA.ODR.NET.PL

CZERWIEC  2022  |  ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE  |   2524   |  ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE  |  CZERWIEC  2022

 Z  ielone czeki to nazwa konkursu 
organizowanego co roku przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach, a jego początki sięgają 
1994 roku. 

„Zielone czeki” są nagrodą dla osób 
wyróżniających się w działalności pro-
ekologicznej na terenie naszego wo-
jewództwa. W konkursie mogą wziąć 
udział nie tylko osoby fizyczne, ale 
również gminy czy też organizacje po-
zarządowe. 

Zgodnie z regulaminem konkurs do-
tyczy działań/zadań zrealizowanych  
w roku 2021. W aktualnej edycji kon-
kursu nagrody za działalność na rzecz 
ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej w województwie śląskim przyzna-
wane są w następujących kategoriach: 
• Ekologiczna osobowość roku, gdzie 

nominowaną może być osoba fi-
zyczna,

• Gmina przyjazna dla czystego po-
wietrza – o nagrodę w tej kategorii 
mogą ubiegać się gminy: wiejskie, 
miejskie, miejsko-wiejskie oraz mia-
sta na prawach powiatu, 

• Inwestycja proekologiczna roku 
– o nagrodę w tej kategorii mogą 
starać się Beneficjenci pomocy fi-
nansowej z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, którzy 
w 2021 roku zakończyli realizację 
zadania dofinansowanego ze środ-
ków Funduszu (z wyłączeniem osób 
fizycznych),

• Programy i akcje na rzecz ochro-
ny przyrody oraz edukacji ekolo-
gicznej: organizacje pozarządo-
we (w rozumieniu ustawy z dnia 
23.04.2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie) z tere-
nu województwa śląskiego prowa-
dzące działalność proekologiczną.

W poprzednich edycjach konkursu 
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su walczą o nagrody, czyli tzw. „Zielone 
Czeki”. 

W tegorocznej edycji konkursu na-
grodami są „Zielone czeki” o wartości 
10 tys. zł oraz statuetki i dyplomy ho-
norowe. Wysokość nagród pieniężnych 
przedstawia się następująco:
• Zielony Czek – nagroda przyznawa-

na w kategorii Ekologiczna osobo-
wość roku –10 000,00 zł.

• Zielony Czek – nagroda przyznawa-
na w kategorii Gmina przyjazna dla 
czystego powietrza – 10 000,00 zł.

• Zielony Czek – nagroda przyznawa-
na w kategorii Inwestycja proekolo-
giczna roku –10 000,00 zł.

• Zielony Czek – nagroda przyznawa-
na w kategorii Programy i akcje na 
rzecz ochrony przyrody oraz eduka-
cji ekologicznej – 10 000,00 zł.

W edycji konkursu z 2019 r. można 
było rywalizować o nagrody pienięż-
ne o zróżnicowanych wysokościach. 
Nagroda indywidualna – stanowiła 
do 7.500,00 zł, Nagroda zespołowa  
– do 15.000,00. Można było otrzymać 
również Nagrodę specjalną - Dyplomy 
uznania WFOŚiGW.

Wspomniane Dyplomy uznania Fun-
duszu za działania na rzecz szeroko 
pojętej ekologii i ochrony środowiska 
w edycji konkursu z 2019 r. otrzymali 
również pracownicy Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Częstocho-
wie. Do uhonorowanych dyplomem 
należy kierownik Działu Rolnictwo 
Ekologiczne i Ochrona Środowiska 
Małgorzata Dawid-Chrzęstek, a także 
aktualnie emerytowani pracownicy 
Ośrodka Maria Siąkała – doradca rol-
nośrodowiskowy ŚODR O/Bielsko-Bia-
ła, a także Maurcycy Hankiewicz – re-
daktor naczelny Śląskich Aktualności 
Rolniczych ŚODR w Częstochowie  
O/Mikołów.

W czasie realizacji konkursu „Zielo-
ne Czeki” dodane zostały też inne ka-
tegorie konkursowe. We wprowadzonej 
po raz pierwszy w 2021 roku kategorii 
„Gmina przyjazna dla czystego powie-
trza” nagrodę otrzymała gmina Bieruń 
za działania w zakresie walki o czyste 
powietrze. Wspomniane miasto pro-
wadzi m.in. wiele inwestycji ekologicz-
nych, na terenie gminy realizowane są 
Programy Ograniczenia Niskiej Emisji 
finansowane ze środków WFOŚiGW  
w Katowicach. Wyróżnienia w tej ka-
tegorii otrzymały również inne gminy, 

„Zielone Czeki”, w tym w edycji realizo-
wanej w 2019 roku nagrody przyzna-
wane były w następujących katego-
riach:
– programy i akcje dotyczące ochrony 

przyrody,
– prace naukowo-badawcze,
– edukacja ekologiczna,
– szkolna edukacja ekologiczna dzieci 

i młodzieży,
– publicystyka ekologiczna,
– działania popularyzatorskie i promo-

cja postaw proekologicznych. 
Nagrody w powyższych kategoriach 

mogły być przyznawane osobom fi-
zycznym oraz zespołom złożonym  
z nie więcej niż trzech osób fizycz-
nych. Natomiast zgodnie z regulami-
nem obowiązującym w edycji kon-
kursu z 2019 roku prawo zgłaszania 
kandydatów do nagród przysługiwa-
ło zarówno samym kandydatom jak  
i członkom Kapituły oraz: Komisji Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku 
Województwa Śląskiego, instytucjom 
ochrony środowiska, jednostkom sa-
morządu terytorialnego, organizacjom 
pozarządowym z terenu województwa  
śląskiego o charakterze regionalnym, 
placówkom edukacyjnym, szkołom 
wyższym i instytucjom naukowym, 
izbom gospodarczym czy też Klubo-
wi Publicystów Ochrony Środowiska 
EKOS. Warto zaznaczyć, że wszyst-
kie podmioty, które składały wnioski  
w konkursie musiały działać na terenie 
województwa śląskiego.

W aktualnej edycji konkursu mogą 
brać udział w/w podmioty z wyłącze-
niem Komisji Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Sejmiku Województwa Śląskie-
go oraz Klubu Publicystów Ochrony 
Środowiska EKOS. Przysługuje również 
prawo zgłaszania kandydatów samym 
kandydatom czy podmiotom. Pomimo 
zmian w kategoriach konkursowych 
oraz w regulaminie uczestnicy konkur-
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w tym gmina Wilkowice z powiatu 
bielskiego, gmina Ślemień położona 
na terenie powiatu żywieckiego, gmina 
Świerklaniec z powiatu tarnogórskiego, 
gmina Gaszowice z powiatu rybnickie-
go oraz Miasta- Chorzów i Zabrze.

W poprzednich edycjach konkursu 
nagrody w postaci pieniężnej i niepie-
niężnej przyznawane były w kwietniu  
z okazji przypadającego święta znane-
go jako Dzień Ziemi (23 kwietnia). 

W obecnej edycji konkursu termin 
składania wniosków jest wydłużo-
ny, gdyż trwa do 30 czerwca 2022 r., 
stąd ogłoszenie listy laureatów nastąpi 
znacznie później. 

Aby wziąć udział w konkursie kom-
plet dokumentów w zaklejonej koper-
cie z dopiskiem „Zielony czek” należy 
przesłać listem, kurierem bądź dostar-
czyć osobiście do siedziby Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Komplet dokumentów można również 
złożyć w formie elektronicznej za po-
średnictwem Platformy Usług Admini-
stracji Publicznej (ePUAP). Nabór wnio-
sków w powyższym konkursie trwa do  
30 czerwca 2022r., natomiast ogłosze-
nie listy laureatów nastąpi do 31 grud-
nia bieżącego roku.

Szczegółowe informacje o konkursie 
wraz z jego regulaminem oraz formu-
larzami wniosków dla poszczególnych 
kategorii można znaleźć na stronie 

https://www.wfosigw.katowice.pl/
9-aktualnosci/2780-zielone-czeki-wfosi-
gw-w-katowicach-rozpoczal-przyjmowa-
nie-wnioskow.html 

AGNIESZKA KURCIUS
Dział Rolnictwa Ekologicznego  

i Ochrony Środowiska 

Źródło:
Materiały dot. Konkursu „Zielone 

Czeki 2022” oraz jego poprzednich 
edycji pochodzą ze strony WFOŚiGW 

w Katowicach.
https://ladysclub-magazyn.pl/

zagrajmy_w_zielone/rozdano-zielone-
czeki-2019/ 


