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Krajowy Sekretariat Konwencji Krajobrazowej w GDOŚ:
• coroczne konferencje poświęcone aktualnym 

zagadnieniom w zakresie ochrony krajobrazów,
• wdrażanie Konwencji do prawodawstwa polskiego, w 

tym prace nad projektem rozporządzenia w sprawie 
audytu krajobrazowego,

• analiza doświadczeń innych krajów z uwzględnieniem 
istniejących przepisów prawnych w zakresie 
krajobrazu,

• działania promocyjne i informacyjne, w tym broszury 
oraz materiały edukacyjne, czy też tłumaczenia 
dokumentów opracowanych przez Radę Europy: 
Więcej na: www.ochronaprzyrody.gdos.gov.pl w 
zakładce ochrona krajobrazu, 

Wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce:



Europejska Konwencja 
Krajobrazowa:

Krajobraz to wa żny element życia ludzi 
zamieszkujących w miastach i na wsiach, 
na obszarach zdegradowanych, 
pospolitych, jak również na obszarach 
odznaczających się wyjątkowym pięknem, 
dlatego swoim zasięgiem obejmuje całe 
terytorium Polski.

http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

Krajobraz:
• wzmacnia więzi społecznych i 

tożsamości z otoczeniem,
• wpływa na działalność twórczą 

społeczeństwa tworząc nierozerwalny 
związek pomiędzy otoczeniem a 
wytworami kultury,

• ma znaczenie gospodarcze nie tylko 
dla mieszkańców miejscowości 
turystycznych,



Krajobraz to kluczowy element dobrobytu 
społeczeństwa, a jego ochrona, gospodarka 
i planowanie niesie w sobie prawa i 
obowiązki dla każdego, stąd też potrzeba 
działań, których celem jest zwiększenie 
wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia 
krajobrazu.

http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

Partycypacja społeczna to kluczowe 
narzędzie kreowania otaczaj ącej 
przestrzenni w sposób efektywny i 
zrównowa żony zapewniaj ący jawno ść i 
transparentno ść procesów 
planistycznych i inwestycyjnych.

Aktywne zaangażowanie społeczeństwa w 
planowanie i kształtowanie krajobrazu 
pozwala na wykorzystanie wiedzy 
empirycznej (wiedzy lokalnej), która może 
być przydatna w formułowaniu założeń i 
ujęcia potrzeb społeczeństwa w szerszym 
konkście.



Nagroda Krajobrazowa Rady Europy

• art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
• wyróżnienie Rady Europy dla przykładowych inicjatyw w zakresie 

zrównoważonego kształtowania krajobrazu, uwzględniających rolę 
społeczeństwa w tych procesach.

Kryteria jakie muszą spełniać projekty ubiegające się o Nagrodę Krajobrazową:
• konkretny sposób ochrony, zarządzania lub planowania krajobrazu, 

uwzględniający:
� zrównoważony rozwój terytorialny, 
� udział społeczeństwa, 
� podnoszenie świadomości.

• projekt musi być zakończony i dostępny dla społeczeństwa przez co najmniej 
trzy lata w momencie zgłoszenia kandydatury.



Polska Nagroda Krajobrazowa

http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/polska-nagroda-krajobrazowa-2016

• Zgłoszenia do dnia 30 listopada 2016 r.

• Zwycięzca konkursu będzie polskim 
kandydatem do Nagrody Krajobrazowej 
Rady Europy.



Dziękuj ę za uwagę


