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Słupsk (ok. 93 tys. mieszkańców) leży w północnej 
Polsce, w województwie pomorskim. Miasto ma 
ambicje stać się zielonym miastem nowej generacji, 
które łączy innowacyjną, zieloną gospodarkę ze 
sprawiedliwością społeczną oraz ochroną środowi-
ska i klimatu. Aby osiągać te cele, miasto wprowa-
dza m.in. nowe standardy w miejskich inwestycjach 
oraz instytucjach, aktywnie działa w sieciach współ-
pracy, m.in. w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć 
„Energy Cités” i „Więcej niż energia”, a także wdraża 
innowacyjne działania edukacyjne i społeczne.              
W ramach tych priorytetów samorząd w partner-
stwie z instytucjami i organizacjami społecznymi we 
wrześniu 2015 r. powołał do istnienia Zielony Punkt 
edukacyjny dla mieszkańców. 

Zielony Punkt powstał z inicjatywy prezydenta   
miasta Roberta Biedronia jako pierwszy w Polsce 
punkt edukacyjno-informacyjny, otwarty dla 
wszystkich mieszkańców i mieszkanek, który 
udziela chętnym nieodpłatnych porad z zakresu 
ochrony środowiska i wiążących się z tym zysków 
(m.in. pochodzących z oszczędności finansowych). 
W Zielonym Punkcie można dowiedzieć się na 
przykład, jak oszczędzać energię poprzez wymianę 
oświetlenia, w jaki sposób pozyskiwać energię ze 
źródeł odnawialnych, jak otrzymać dofinansowanie 
na wymianę ogrzewania na ekologiczne oraz 

obniżyć rachunki za ciepło nawet o kilkadziesiąt 
procent. 

Porady prowadzone są w stacjonarnym Zielonym 
Punkcie, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych i Ekonomii Społecznej oraz w siedzibach 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsię-
biorstw, organizacji pozarządowych, instytucji 
miejskich i uczelni. Pracownicy Zielonego Punktu 
uczestniczą w spotkaniach wspólnot mieszkanio-
wych, docierając w ten sposób do mieszkańców            
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi poli-
tyki miasta w zakresie działań ekologicznych, 
współorganizują także szkolenia z zakresu oszczę-
dzania energii, segregacji surowców wtórnych, 
możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Podczas prezentacji i prelekcji pracownicy 
Punktu korzystają z walizek edukacyjnych wyposa-
żonych m.in. w żarówkę, żarówkę LED, świetlówkę, 
watomierz, małą lampę solarną i ulotki edukacyj- 
ne. Informacje dotyczące ekologicznych sposobów 
oszczędzania energii znalazły się także w we 
wszystkich nowo oddanych mieszkaniach komu-
nalnych. 

Zielony Punkt angażuje się także w koordynację 
działań prowadzonych przez jednostki samorzą-
dowe i organizacje społeczne – współpracuje ze 
słupskimi szkołami, które przystąpiły do programu 
oszczędzania energii Euronet 50/50 MAX, współ-
organizuje obchody „Dnia Ziemi”, „Godziny dla 
Ziemi”, „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Rozwoju”. 
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Partnerami Zielonego Punkt edukacyjno-informa-
cyjnego są m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Fundacja 
im. Heinricha Bölla w Warszawie, Centrum Inicjatyw 
Obywatelskich w Słupsku oraz Zielony Instytut                  
w Warszawie. 

Środki na rozpoczęcie projektu pozyskano wraz                  
z partnerem, Centrum Inicjatyw Obywatelskich            
od Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. 
Powiatowy Urząd Pracy sfinansował pracę 5 pra-
cownic punktu przez okres ok. pół roku. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w części pokrywa pracę pracownicy Zielonego 
Punktu w ramach programu „Absolwent”. Kolejne 
środki mają być pozyskiwane w ramach projektów 
partnerskich, m.in. programu Interreg. 

W okresie pierwszych 4 miesięcy pracownicy 
Zielonego Punktu dotarli bezpośrednio do ok. 2,5 
tysiąca osób w mieście. Ich działalność edukacyjna 
wpłynęła na podniesienie świadomości mieszkań-
ców i mieszkanek miasta, a także instytucji miej-
skich, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców 
w zakresie praktycznych rozwiązań związanych                 
z oszczędzaniem energii i zasobów, które generują 
zyski i poprawiają jakość codziennego życia. 
Funkcjonowanie Zielonego Punktu wpływa także na 
wzrost świadomości i wiedzy nt. zasad zrówno-
ważonego rozwoju. Przyczynia się również do  

osiągnięcia celów zawartych w „Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej” – dokumencie, który wyznacza 
kierunki nowoczesnego rozwoju miasta.

Zielony Punkt jest projektem innowacyjnym na 
skalę Polski, wpisuje się w europejskie programy                
i tym samym ma duże perspektywy rozwoju. 
Poszerzenie zakresu jego działań planowane jest 
zarówno w samym Słupsku – gdzie zwiększona 
zostanie liczba Zielonych Punktów przy instytucjach 
kultury oraz w placówkach oświatowych – jak i we 
współpracy z innymi miastami, np. Ustką, z którą 
Słupsk tworzy Dwumiasto, czy też na poziomie 
międzynarodowym w ramach współpracy miast 
partnerskich i  Związku Miast Bałtyckich.
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Beata Maciejewska, Pełnomocniczka 
Prezydenta Miasta Słupska ds. 
zrównoważonego rozwoju i zielonej 
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e-mail: b.maciejewska@um.slupsk.pl
tel. 59 848 84 53

Zielony Punkt
e-mail: ekodoradca@um.slupsk.pl
tel.  609 293 221 
www.slupsk.pl/zielonypunkt

fot. Urząd Miasta Słupska

fot. Urząd Miasta Słupska

javascript:void(0)

