
 

Warszawa, dnia 31 października 2022r. 

EWALUACJA ZADANIA PUBLICZNEGO 

PN. „KOMPENDIUM WIEDZY O PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA” ZREALIZOWANEGO W 
RAMACH WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z BUDŻETU 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

(Umowa nr DOŚ-ZPE.614.7.2.2022) 

1. WSTĘP 

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie wyników ewaluacji działań prowadzonych  

na rzecz uczestników w projekcie pod nazwą „Kompendium wiedzy o prawie ochrony 

środowiska” zrealizowanym przez Fundację The Adventure starts Here FoundaOon z siedzibą 

w Warszawie, ul. Solec 18/U5, w okresie od dnia 20 maja 2022 roku do dnia zakończenia 

działań projektu w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu 

Województwa Opolskiego, umowa z dnia 20 maja 2022 roku, zgodnie z Umową  

nr DOŚ-ZPE.614.7.2.2022.  

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez stworzenie kompendium wiedzy o prawie ochrony 

środowiska, którego przedmiotem są regulacje prawne odnoszące się do prawa ochrony 

środowiska. Powyższe regulacje cechują się dużym rozproszeniem – z uwagi na wielość aktów 

prawnych, co nie sprzyja temu, aby była to materia łatwa i dostępna. Realizując założenia 

projektowe kompendium ma 30 stron praktycznej, usystematyzowanej wiedzy prawniczej 

dotyczącej ochrony środowiska. Kompendium powstało przy współpracy i konsultacji z Panią 

Moniką Ćwiek - prawnikiem z ponad 15 letnim stażem, specjalizującym się w prawie 

cywilnym, handlowym oraz gospodarczym.   

 

 



3. PODJĘTE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE  DO REALIZACJI PROJEKTU 

Dla osiągnięcia zaplanowanych rezultatów projektu zaplanowano szereg działań. Jednym  

z etapów realizacji zadania publicznego pn. Kompendium wiedzy o prawie ochrony 

środowiska była promocja projektu. W ramach promocji projektu zostały stworzone artykuły 

promujące, które zostały rozesłane drogą mailową do urzędów gmin i starostw w 

województwie opolskim. Ich głównym celem było zaproszenie do projektu oraz zachęcenie 

do publikacji treści dotyczących projektu na stronach internetowych poszczególnych starostw 

i urzędów gmin. Ponadto informacje dotyczące projektu pojawiły się w mediach 

społecznościowych wnioskodawcy. 

Głównym działaniem projektu, będącym jednocześnie rezultatami zadania publicznego, było 

stworzenie publikacji. Zamiarem przyświecającym temu działaniu kompendium było 

stworzenie publikacji uniwersalnej, czyli takiej, z której będą mogły korzystać zarówno dzieci  

i młodzież (wykorzystując je jako wsparcie zajęć lekcyjnych), jak również dorośli i seniorzy. 

Publikacja wyposażona jest w również w część graficzną, która dodatkowo ułatwia 

zapoznanie się z materiałem. 

Główne tematy poruszone w kompendium: 

• ocena oddziaływania na środowisko, 

• planowanie gospodarki leśnej, 

• interwencje związane z niszczeniem środowiska i przyrody, 

• planowanie i prowadzenie inwestycji, 

• tworzenie nowych form ochrony przyrody. 

W trosce o środowisko naturalne publikacja jest dostępna w formie elektronicznej  

za pośrednictwem strony internetowej fundacji (www.fundacjaneli.org), nieodpłatnie przez 

mieszkańców województwa opolskiego oraz dla urzędów gmin i starostw województwa 

opolskiego.


