RAPORT ROCZNY 2016

Kim jesteśmy?
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest organizacją społeczną powstałą w 1990 r. z
inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. Od początku swojej działalności fundacja
działała jako typowy think tank, mając na tym polu wiele sukcesów. W 2015 roku zaproponowany
został model funkcjonowania fundacji w formule 4P. Formuła 4P polega na wejściu organizacji w
pełny cykl życia idei od Pomysłu, przez Promocję, Pilotaż po Praktykę InE zajmuje się tworzeniem,
promowaniem, testowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu
rozwojowi Polski. W 2016 roku w rankingu Go To Think Tank Index Fundacja Instytut na rzecz
Ekorozwoju została uznana za pierwszy ekologiczny think tank w Polsce oraz Europie ŚrodkowoWschodniej (48 na świecie).

„Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wprowadziła ww. definicję zrównoważonego
rozwoju do uchwalonej w 2001 roku Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
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Kilka słów od prezesa
Rok 2016 obfitował w ważne wydarzenia dla Fundacji oraz był rokiem intensywnej realizacji
licznych projektów. Nie było łatwo, ale dostarczyliśmy sobie oraz innym wiele satysfakcji z
osiągniętych rezultatów.
Po raz pierwszy od wielu lat Fundacja, we współpracy z lokalnymi organizacjami realizowała
konkretne inwestycyjne projekty służącej lokalnej ochronie przyrody. Niewielkie sady, barcie
pszczele, posadzone drzewa w parkach to coś co długo będzie cieszyć oko, kiedy pojedziemy
w Polskę promować film o niskoemisyjnej Polsce zrealizowany wspólnie z WWF, KAPE i IEO w
projekcie LIFE_WZROST_PL oraz proces tworzenia Strategii Adaptacji Warszawy do zmian
klimatu w projekcie LIFE_ADAPTCITY_PL.
Zagościliśmy po raz pierwszy przedszkolach z nowym programem edukacji ekologicznej
„Spotkania z Ekologią”. Program na razie ma niewielkie rozmiary, ale my mamy duże ambicje
i chcemy, aby coraz więcej przedszkoli współpracowało z nami nie tylko w zakresie edukacji,
ale także inwestycji w przedszkolną infrastrukturę, aby była bardziej ekologiczna. Liczymy
przy tym na wsparcie każdego, kto chciałbym pomóc w tym dziele pomocy przedszkolom.
Szczególnie dużo zrealizowaliśmy w 2017 roku szkoleń i warsztatów. Udało nam się
zrealizować szklenia także dla przedsiębiorstw, z którymi w roku 2017 weszliśmy w owocną
współpracę. Danfoss, IKEA to przedsiębiorstwa, które doceniły nasz dorobek. Rozwój oferty
dla przedsiębiorstw będzie także priorytetem fundacji na najbliższe lata.

Z poważaniem,
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Co robimy?
Gospodarka Niskoemisyjna. W ramach kampanii przekonujemy do niskoemisyjnego rozwoju Polski.
Naszym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2050 w Polsce o przynajmniej
65%, zgodnie z dokumentem Niskoemisyjna Polska 2050. W ramach kampanii realizujemy:
- obliczenia śladu węglowego samorządów, firm i obywateli;
- badania społeczne i analizy problemów społecznych, np. ubóstwa energetycznego
- strategie, plany, programy gospodarki niskoemisyjnej;
- energetyczne narady obywatelskie, debaty klimatyczne i inne formy partycypacji społecznej;
- portal chronmyklimat.pl oraz Energooszczędne 4 kąty
- konkursy dla szkół
- szkolenia i konferencje
- inicjatywy lokalne, np. w zakresie termomodernizacji i instalacji OZE;
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Nazwa projektu: CHRONMYKLIMAT.PL - PORTAL NA TEMAT ZMIAN KLIMATU DLA SPOŁECZEŃSTWA I
BIZNESU, www.chronmyklimat.pl
Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki
własne
Okres realizacji w roku 2016: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Agata Golec, Piotr Jaśniewicz, Hanna Kryszyńska, Aleksandra Stępniak,
Agnieszka Tomaszewska-Kula, Ewa Świerkula, Wojciech Szymalski, Katarzyna Dmochowska
Opis działań: Celem portalu jest dostarczanie rzetelnych, bieżących informacji i fachowych
opracowań związanych ze zmianami klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z
uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu wdrażania unijnego
pakietu klimatyczno-energetycznego. W 2016 roku. o publikowano na portalu ponad 550 tekstów, w
tym ponad 70 tekstów autorskich, oraz wywiady wideo i niezależne opinie. Zorganizowano 2 debaty
online poświęcone następującym tematom: „Ochrona klimatu szansą dla polskiej gospodarki”,
„Zielone miejsca pracy a Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Portal patronował 37
istotnym wydarzeniom i konferencjom o tematyce związanej z ochroną klimatu, a także był obecny
na festynie z okazji Dnia Ziemi. Zespół portalu był także aktywny w mediach społecznościowych.
Najważniejsze rezultaty projektu:


statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2016: 352 717 odsłon, 146 006 wejść



zrealizowano 2 debaty online, które obejrzało łącznie 638 osób



objęto patronatem 37 wydarzeń,

5

Nazwa projektu: Kalkulator Eko-Sknery, http://www.chronmyklimat.pl/kalkulator
Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja na
Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)
Okres realizacji: od kwietnia do września
Realizacja celów statutowych: 1
Zespół projektu w Fundacji: Marek Korzyński, Wojciech Szymalski
Współpracownicy: L-kwadrat
Opis działań:
Wykorzystany podczas Dnia Ziemi w roku 2015 kalkulator korzyści finansowych i ekologicznych z
wykonywania prostych czynności domowych został przełożony na formę internetową na portalu
chronmyklimat.pl. Uruchomieniu kalkulatora towarzyszył konkurs dla użytkujących kalkulator.
Rezultaty projektu:
Przygotowano internetową wersję kalkulatora Eko-Sknery, który pozwala policzyć korzyści finansowe
i ekologiczne z wykonywania takich prostych czynności domowych jak wymiana żarówek, picie wody
z kranu czy zamiatanie i trzepanie dywanów. W konkursie internetowym wzięło udział ponad 100
osób.
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Nazwa projektu: efektywność energetyczna,
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/ubos
two-energetyczne/ciekawe-artykuly
Źródło finansowania: European Climate
Foundation; Habitat for Humanity
Okres realizacji w roku 2016: styczeń –
grudzień
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Anna
Dąbrowska,
Agata
Golec,
Andrzej
Kassenberg, Aleksandra Stępniak, Agnieszka
Tomaszewska-Kula,
Opis działań: Głównym celem projektu w zakresie efektywności energetycznej realizowanym przez
trzy lata (2014-2016) było uczynienie w praktyce, nie tylko teoretycznie, efektywności energetycznej
ważnym elementem polityki energetycznej w Polsce oraz istotną i integralną częścią polskiej polityki
społecznej. W szczególności w okresie tym wypracowano i przedstawiono argumenty potrzebne do
przekonania decydentów, że poprawa charakterystyki energetycznej budynków przyczynia się do
zmniejszenia kosztów społecznych, a także przyczynia się do ograniczenia ubóstwa energetycznego.
Aktywność InE w szczególności koncentrowała się wokół problemu ubóstwa energetycznego narracji efektywności energetycznej z potrzebą długofalowej strategii termomodernizacji polskich
zasobów budowlanych. W roku 2016 koncentrowano się na budowaniu związków z organizacjami
społecznymi na temat ubóstwa energetycznego. Zachęcaliśmy organizacje społeczne jak służby
administracji lokalnej aby szerzej zainteresowały się działaniami na rzecz zmniejszenia ubóstwa
energetycznego.
Rezultaty projektu:



Zbudowanie relacji i aktywne uczestniczenie w pracach: Platformy EEB Polska, Wspólnoty
Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Habitat for Humanity Housing Coalition and
Fuel Poverty Advocacy Group, EU Fuel Poverty Network, CAN Europe grupa ds. efektywności
energetycznej, Europejski Komitet ds. Zwalczania Ubóstwa i Koalicja Klimatyczna.



Wniesie kwestii ubóstwa energetycznego do prac rządowej grupy Europa 2020.



Przygotowanie dla Habitat for Humanity opracowania na temat skutecznego wyeliminowania
ubóstwa energetycznego poprzez pomoc społecznościom mieszkaniowym o niskich dochodach
w celu realizacji inwestycji w zakresie renowacji i termomodernizacji. Materiał wraz z całym
raportem ww. organizacji został przekazany Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa.



Przygotowanie i przekazanie Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa stanowiska w sprawie
projektu rządowej strategii rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Główny postulaty
obejmowały wsparcie idei rządu w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych społeczeństwa,
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poprawy standardów energetycznych budynków i poprawy efektywności energetycznej
budynków.



Prowadzenie podstrony na ChronmyKlimat.pl poświęconej ubóstwu energetycznemu.



Przygotowano praktyczny przewodnik dla pracowników opieki społecznej, w jaki sposób
rozpoznać, że dana rodzina znajduje się w sytuacji ubóstwa energetycznego i jak pomóc jej
mieszkańcom. Podręcznik zawiera zestaw praktycznych zaleceń i pomysłów dotyczących
oszczędzania energii w domu. Został on rozdystrybuowany wśród ponad 2500 pracowników
opieki społecznej w całej Polsce we wszystkich ośrodkach pomocy społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa projektu: konferencja „Energia obywatelska, rola regionów, miast i społeczności lokalnych w
nowej polityce energetycznej – potencjały i wyzwania”
Źródło finansowania: Euronatur Foundation
Okres realizacji w roku 2016: styczeń
Realizacja celów statutowych: cel 1
Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Andrzej Kassenberg, Marek Korzyński
Współpracownicy: Fundacja Euronatur, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Fundacja
Henricha Boella
Opis działań: Przeprowadzenie w dniu 13 stycznia 2016 r. konferencji z moderowaniem jej.
Najważniejsze rezultaty projektu:
 W konferencji wzięło udział ok. 160 osób;
 Konferencja zyskała znaczący rozgłos medialny.
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Nazwa projektu: Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Jak
ją wykorzystać ? (KLIMAPOLKA).
www.chronmyklimat.pl/klimapolka
Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji w roku 2016: styczeń – grudzień
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Anna Dąbrowska, Katarzyna Dmochowska, Agata Golec, Andrzej
Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Katarzyna Sołdaczuk, Aleksandra Stępniak, Ewa Świerkula, Agnieszka
Tomaszewska
Współpracownicy: Tobiasz Adamczewski, Anna Bartczak, Lesław Domino, Ryszard Gajewski, Maciej
Grabowski, Włodzimierz Grochal, Kinga Jackl, Adam Krupski, Anna Kucińska, Szymon Liszka, Wojciech
Łukaszek, Jerzy Piotrowski, Piotr Siergiej, Mirosław Sobolewski, Agata Staniewska, Anna Szokaluk,
Aleksander Śniegocki, Arkadiusz Węglarz Aneta Wieczerzak; firmy: AllBlue, AREK-MAREK, EUROZET,
FEBES, FIVE MEDIA, KAPE S.A., L-KWADRAT, PrimoPsyche (GrupaEkotur), POLSKA PRESS, POINT-B.
Opis działań: W 2016 roku przeprowadzono inwentaryzację dobrych przykładów inwestycji w OZE
i efektywność energetyczną i na jej podstawie opracowano publikację „Przewodnik po korzyściach z
polityki klimatycznej”. Zorganizowano konkurs dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych „Ochrona
klimatu w mojej okolicy”, w ramach którego uczniowie i uczennice przygotowali prace
przedstawiające działania na rzecz klimatu w ich miejscowości lub gminie. W celu rozpowszechniania
dobrych praktyk oraz praktycznej wiedzy dotyczącej rozwiązań niskoemisyjnych na poziomie
lokalnym zorganizowano cykl warsztatów w województwach objętych projektem. Idee projektu
promowano również w 8 audycjach na antenie radia Zet Gold, podczas debat z ekspertami
transmitowanych na żywo w Internecie oraz podczas festynów i imprez lokalnych.
Najważniejsze rezultaty projektu:








Inwentaryzacja dobrych praktyk i szczegółowy opis wybranych 7 przykładów.
Publikacja „Przewodnik po korzyściach z polityki klimatycznej”.
Udział w 4 festynach (Dzień Ziemi w Warszawie, dożynki w Jeziorzanach, Eko-Piknik w
Bełchatowie i rodzinny piknik w Tokarni.
Konkurs dla szkół gimnazjalnych (173 odbiorców, 42 prace konkursowe).
8 audycji radiowych (381 emisji, 104000 odbiorców).
11 warsztatów o korzyściach z polityki klimatycznej łącznie dla 248 osób.
2 debaty online: „Ochrona klimatu szansą dla polskiej gospodarki” oraz „Zielone miejsca pracy a
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
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Nazwa projektu: Porównanie Planu
Morawieckiego ze Strategią Niskoemisyjną dla
Polski 2050.
Źródło finansowania: European Climate
Foundation
Okres realizacji w roku 2016: kwiecień –
październik
Realizacja celów statutowych: cel 1
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej
Kassenberg, Marek Korzyński, Wojciech
Szymalski.
Współpracownicy: dr Maciej Bukowski, prof. Zbigniew Karaczun, prof. Jan Popczyk, prof. Kazimierz
Rykowski, dr Michał Wilczyński
Opis działań:
W trakcie realizacji projektu:
a) Przygotowano roboczą wersję matrycy oceny i zaproszono do przygotowania cząstkowych
ocen ekspertów;
b) Zapoznano się z ogłoszonym w dniu 29 lipca br. projektem „Strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju”.
c) Eksperci przygotowali cząstkowe oceny Strategii ww. obszarach.
d) Przygotowano roboczą wersję oceny Strategii.
e) Zorganizowano konferencję w celu przedyskutowania roboczej wersji oceny Strategii.
f) Przygotowano ostateczną wersję oceny Strategii, którą Ministerstwu Rozwoju.
g) Szeroko rozpowszechniono ostateczną wersję Strategii. Rozesłano ją do ok. 2.700 osób,
zawieszono na Portalu chronmyklimat.pl. i odbyła się godzinna audycja radiowa poświęcona
ocenie w radiu TOK FM.
Najważniejsze rezultaty projektu:



Wypracowano metodologię oceny dokumentów strategicznych z punktu widzenia spełnienia
wymogów polityki klimatycznej.



Przeprowadzono debatę z z udziałem wiceministra w Ministerstwie Rozwoju Jerzego
Kwiecińskiego, w której wzięło udział ok. 120 osób reprezentujących: administrację
publiczną, naukę, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.



Przygotowano obszerny raport p.t. Na ile projekt „Strategii na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju“ przyczynia się do realizacji polityki klimatycznej.
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Nazwa projektu: Polish-German
cooperation on low-emission
development strategies promoting
cooperative frameworks for
municipalities
Źródło finansowania: German
Federal Environment Ministry’s
Advisory Assistance Programme
(AAP) poprzez adelphi.
Okres realizacji w roku 2016: styczeń
– grudzień
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski.
Współpracownicy: Joanna Wis-Bielewicz i Camille Serre z adelphi oraz Aleksander Śniegocki i
Franciszek Jackl z WiseEuropa.
Opis działań: W roku 2016 zorganizowano okrągły stół p.t. „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej w miastach: Poszukując korzyści gospodarki niskoemisyjnej”.
Przygotowano materiał informacyjny na to spotkanie oraz szerszy materiał po spotkaniu nazwany
discussion paper. tycznia 2016,
Najważniejsze rezultaty projektu:



Spotkanie polskich i niemieckich samorządowców oraz ekspertów działających na rzecz lokalnej
polityki klimatycznej celem wymiany doświadczeń.



W nawiązaniu do wyników spotkania przygotowanie i opublikowanie we wersji polskiej oraz
angielskiej materiału do dyskusji p.t. Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach.



Szeroka dystrybucja ww. materiału.
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Nazwa projektu: Warsztaty i szkolenia
Źródło finansowania: Środki pochodzące od słuchaczy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Aleksandra Stępniak, Wojciech Szymalski, Ewa
Świerkula, Renata Filip
Współpracownicy: Agata Bator (Client Earth), Szymon Firląg (BPIE)
Opis działań: Celem projektu było dostarczenie praktycznej wiedzy na temat gospodarki
niskoemisyjnej oraz partycypacji społecznej samorządom lub przedstawicielom biznesu.
Rezultaty projektu w 2016 roku:
W 2016 roku zrealizowano 8 szkoleń i warsztatów. Beneficjentami projektu byli:
- Samorządy zrzeszone w Koalicji Rozwój TAK- Odkrywki NIE - warsztat klimatyczny w Wilczynie;
- Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie – szkolenie z partycypacji publicznej;
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – szkolenie z obliczania śladu węglowego;
- Spółka Danfoss – warsztat strategiczny dla zarządu dotyczący gospodarki niskoemisyjnej i prawa UE;
- Gmina Jeziorzany – warsztat klimatyczny;
- Członkowie Związku Rzemiosła Polskiego – webinar o gospodarce niskoemisyjnej w małym
przedsiębiorstwie;
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – 2 prezentacje z zakresu ochrony
klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej;
- Gminy województwa zachodniopomorskiego – warsztat z zakresu gospodarki niskoemisyjnej;
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Nazwa projektu: Podręcznik o odnawialnych źródła energii dla szkół
Źródło finansowania: Fundacja Greenpeace Polska
Okres realizacji: wrzesień-grudzień
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Agata Golec, Aleksandra Stępniak, Wojciech Szymalski
Współpracownicy: Urszula Poziomek (IBE), Andrzej Strzałkowski
Opis działań: Istotą projektu było przygotowanie podręcznika przybliżającego zainteresowanym
nauczycielom, aktywistom i edukatorom kształcącym uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
problematyki odnawialnych źródeł energii. Opracowanie przygotowano w trzech częściach:
teoretycznej, praktycznej (obejmującej scenariusze zajęć) oraz informacji o przydatnych źródłach
informacji na temat odnawialnych źródeł energii. Przygotowanie poprzedzono analizą podstawy
programowej nauczania dla szkół podstawowych i gimnazjów, aby dostosować podręcznik do potrzeb
edukacyjnych w szkołach.
Rezultaty projektu:
W 2016 roku przygotowano w pełnej wersji część teoretyczną oraz pierwszą wersję części praktycznej
(scenariusze zajęć) podręcznika.
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Nazwa projektu: Przygotowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin
Źródło finansowania: Środki własne gmin
Okres realizacji: styczeń-czerwiec
Realizacja celów statutowych: cel nr 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Anna Dąbrowska, Ewa Świerkula, Katarzyna
Dmochowska, Piotr Jaśniewicz, Renata Filip, Marek Korzyński
Współpracownicy: Carbon Consus Engineering S.A., Biostat Piszczek Sp. j., Robert Słupecki, Emilia
Sosińska, Marlena Sajnog
Opis działań: Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu ze strony gmin na przygotowanie
dokumentów planistycznych z zakresu energetyki Fundacja podjęła się realizacji na warunkach
rynkowych 10 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin w roku 2015. W 2016 roku plany, które
były jeszcze w przygotowaniu dotyczyły gmin Chrzypsko Wielkie, Lidzbark. Osieczna, Słońsk, Wleń.
We Wleniu, Słońsku i Lidzbarku przeprowadzono szkolenia i konsultacje społeczne. Dla Lidzbarka
przygotowano także Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko PGN.
Rezultaty projektu:
W 2016 roku ukończono 4 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.
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Nazwa projektu: Członkostwo w Koalicji Klimatycznej
Źródło finansowania: Środki własne
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel nr 2
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg,
Wojciech Szymalski
Współpracownicy: 22 członków Koalicji Klimatycznej

Opis działań:
Instytut na rzecz Ekorozwoju jako współzałożycie Koalicji działa w niej nieprzerwanie od 2002 r. W
roku 2016 działalność ta koncentrowała się na: braniu udziału w pracach Komitetu Sterującego
(przedstawicielem InE był Andrzej Kassenberg), aktywnym uczestniczeniu w działaniach Koalicji oraz
w przygotowaniu stanowisk. Kluczowymi obszarami aktywności Koalicji w roku 2016 było:
•

Monitorowanie wdrażania ustaleń Szczytu Klimatycznego z Paryża (COP21);

•
Efektywności energetyczna – opiniowanie zmian w Dyrektywie dotyczącej efektywności
energetycznej; stanowisko do projektu ustawy o efektywności energetycznej;
•
Energetyka odnawialna - opiniowanie zmian w Dyrektywie dotyczącej energetyki
odnawialnej; współpraca z ruchem „Więcej niż energia”; stanowisko wobec projektu ustawy o
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
•

Monitorowanie zmian w systemie ETS i non-ETS;

•

Śledzenie przygotowań do wprowadzenia w Polsce rynku mocy;

•

Emisje gazów cieplarnianych z transportu;

•

Reagowanie na zmiany systemu ochrony środowiska w Polsce;

•
Dekarbonizacja gospodarki zwłaszcza sektora energetycznego w tym przyjęcie stanowiska w
sprawie projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju;
•
Zorganizowanie konferencji: Udział społeczeństwa w transformacji niskoemisyjnej jest
konieczny oraz transport a bezpieczeństwo energetyczne Polski.
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Nazwa projektu: Członkostwo w CAN-Europe
Źródło finansowania: Środki własne
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel nr 2
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Krzyszyńska, Agata Golec
Współpracownicy: członkowie CAN-Europe
Opis działań:
Fundacja InE w 2016 roku wzięła udział w zgromadzeniu ogólnym członków CAN-Europe, gdzie
została wprowadzona do grona nowych członków CAN-Europe.

Nazwa projektu: Członkostwo w EEB
Źródło finansowania: Środki własne
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel nr 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Agata Golec
Współpracownicy: członkowie EEB
Opis działań:
Fundacja InE w 2016 roku była członkiem EEB. Przedstawiciel Fundacji jest członkiem Rady EEB.
Wzięliśmy udział w dorocznej konferencji EEB pod Wiedniem, gdzie przeprowadzony został m.in.
warsztat fundraisingowy, z zakresu przygotowania projektów o dofinansowanie. Przystąpiliśmy jako
partner do wniosku projektowego DEAR z zakresu celów zrównoważonego rozwoju SDG
skierowanego do dofinansowania przez Komisję Europejską ze środków EuropeAid.
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Co robimy?
Gospodarka Adaptacyjna. Ta kampania służy uświadomieniu Polakom ogromu zmian klimatu, jakie
nas czekają. Naszym celem jest tworzenie lokalnych gospodarek odpornych na zmiany klimatu i inne
kryzysy zewnętrzne. W ramach kampanii realizujemy:
- analizy wrażliwości, narażenia i podatności na zmiany klimatu przedsięwzięć i obszarów;
- strategie, plany i programu adaptacji do zmian klimatu;
- Okrągłe Stoły, debaty i lokalne dyskusje z obywatelami na temat zmian klimatu;
- portal adaptcity.pl;
- certyfikat ekoturystyczny Bliżej Natury;
- inicjatywy lokalne, np. w zakresie tworzenia parków;
- Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko;
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Nazwa projektu: ADAPTCITY – Przygotowanie strategii
adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy
wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji
społecznej, www.adaptcity.pl
Źródło finansowania: LIFE+ (Komisja Europejska),
NFOŚiGW
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula, Renata Filip,
Marek Korzyński, Hanna Kryszyńska.
Partnerzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Unia Metropolii Polskich, Verband Region Stuttgart.
Współpracownicy: Anna Kucińska, Arkadiusz Stęplowski, Artur Magnuszewski, Barbara Szulczewska,
Bartosz Niezgódka, Bogumił Jakubiak, Elwira Żmudzka, Halina Lorenc, Kamil Leziak, Kinga Nelken,
Krystyna Końca Kedzierska, Maciej Lenartowicz, Małgorzata Liszewska, Paweł Milewski, Szymon
Malinowski, Tadeusz Markowski.
Opis działań: W 2016 roku w projekcie rozpoczęto prace nad przygotowanie Strategii adaptacji do
zmian klimatu. Skompletowano zespół Okrągłego stołu ds. adaptacji i we wrześniu 2016 r rozpoczęto
cykl spotkań Okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu.
W ramach prac nad przygotowaniem mapy klimatycznej wykonano opracowania: „ Klimat Warszawy
w 21 wieku” stanowiące oszacowanie prawdopodobnych scenariuszy zmian różnych elementów
klimatu w ciągu 21. wieku na terenie metropolii warszawskiej; „Mapa współczesnych zagrożeń
klimatycznych dla m.st. Warszawy” oparte na analizie wieloletnich ciągów różnych charakterystyk
klimatu ze stacji położonych na obszarze m. st. Warszawy; mapy rozkładu różnych charakterystyk
temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Warszawie wraz z komentarzem.
Przeprowadzono analizę dokumentów m.st. Warszawy w zakresie adaptacji do zmian klimatu.
Przygotowany został również Raport Wstępny Monitoringu Problemu Środowiskowego, który został
umieszczony na www.adaptcity.pl.
Ponadto zrealizowano badania jakościowe dotyczące świadomości mieszkańców miasta w zakresie
zmian klimatu. Wyniki dostępne są na stronie www.adaptcity.pl.
W październiku 2016 r odbyły się dwie wizyty studyjne do Rotterdamu i Ankony, w których
uczestniczyli członkowie zespołu i przedstawiciele UMW.
Zakończono również prace nad filmem edukacyjno-informacyjnym, który zamieszczony został w
internecie na kanale youtube.
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Nazwa projektu: Prognoza Oddziaływania na Środowisko „Programu
ochrony środowiska dla m.st. Warszawy nalata 2017-2020 z
perspektywą do roku 2023”.
Źródło finansowania: Urząd m. st. Warszawy
Okres realizacji w roku 2016: styczeń – czerwiec
Realizacja celów statutowych: cel nr 2
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski,
Katarzyna Sołdaczuk, Aleksandra Stępniak, Anna Dąbrowska, Katarzyna
Dmochowska, Ewa Świerkula i Renata Filip.

Współpracownicy: dr hab. Artur Badyda, dr Radosław Kucharski, dr Piotr Manczarski, prof. Zbigniew
Popko, Marlena Sajnog i prof. Barbara Szulczewska.
Opis działań: W roku 2016 przygotowano projekt Strategicznej oceny, który został poddany
konsultacjom. Przygotowano raport z konsultacji oraz końcowy dokument oceny.
Najważniejsze rezultaty projektu:



Przekazano dwukrotnie opracowanie oceny raz wersję roboczą i drugi raz wersję końcowa po
konsultacjach.



Przekazano raport z konsultacji oceny.
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Nazwa projektu: Analiza klimatyczna dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
Źródło dofinansowania: Środki własne spółki Metro Warszawskie
Okres realizacji: styczeń-luty
Realizacja celów statutowych: cel 1
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski,
Współpracownicy: Arkadiusz Węglarz (KAPE) , TRANSEKO Sp.j.
Opis działań: W ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie rozbudowy II linii metra w
Warszawie o 3 stacje w kierunku wschodnim oraz 3 stacje w kierunku zachodnim Fundacja Instytut
na rzecz Ekorozwoju została wybrana w celu przeprowadzenia analizy klimatycznej. Analiza dotyczyła
określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu oraz oceny ryzyka
związanego ze zmianami klimatu dla projektu.
Rezultaty projektu: Przeprowadzono analizę, która wykazała wzrost emisji dwutlenku węgla w
wyniku rozbudowy II linii metra oraz znacznie zagrożenie klimatyczne dla rozbudowy II linii metra o
trzy stacje w kierunku wschodnim. Rozbudowie metra mogą zarażać: ekstremalne temperatury
dodatnie i ujemne, opady śniegu, opady nawalne i powodzie, burze, pożary czy niestabilność gruntu.
W raporcie zaproponowano działania kompensujące emisje dwutlenku węgla m. In. zakup
certyfikowanej zielonej energii elektrycznej na wszystkie potrzeby metra. Zakupienie 100% takiej
energii przyczyniłoby się nie do wzrostu emisji CO2 ale do jej spadku. Zaproponowano możliwe
inwestycje ograniczające zagrożenie klimatyczne dla przedłużonej linii metra.
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Nazwa projektu: Agroturystyka przyjazna Naturze 2000
Źródło finansowania: NFOŚiGW, Joseph Eid
Okres realizacji: cały rok
Cel statutowy: 2
Zespół projektu ze strony InE: Katarzyna Dmochowska i Piotr Jaśniewicz
Współpracownicy: 52 gospodarstwa agroturystyczne z całej Polski.
Działania w projekcie:
- Zostało rozpowszechnionych 6 folderów regionalnych promujących turystykę przyrodniczą w Polsce (1500
egz):
1. Przewodnik makroregionu północnego (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie)
2. Przewodnik makroregionu północno-wschodniego (województwa: podlaskie, warmińskomazurskie)
3. Folder makroregionu środkowo-zachodniego (województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawskopomorskie)
4. Przewodnik makroregionu środkowo-wschodniego (województwa: lubelskie, mazowieckie,
północna część świętokrzyskiego)
5. Przewodnik makroregionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie,
zachodnia część śląskiego)
6. Przewodnik makroregionu południowo- wschodniego (województwa: wschodnia część śląskiego,
małopolskie, podkarpackie, południowa część świętokrzyskiego)
- Powstał suplement do Broszury “Natura 2000 – ABC dla turystyki” – 1000 egz.
- Projekt był promowany w trakcie „Targów Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon”, które odbyły
się w Poznaniu w dniach 11-13 luty 2016 roku.
- została utworzona grupa dla uczestników projektu (na Facebooku) oraz fan page „Blisko Natury”
- na stronie WWW.natura2000.org.pl zostały umieszczone informacje o projekcie i certyfikacie Blisko Natury,
- powstały dwie strony internetowe: ekowyjazdy.pl oraz closetonature.com.pl. Strona ekowyjazdy.pl zawiera
opisy i listę wybranych tras przyrodniczych, oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne, które
otrzymały certyfikat Blisko Natury w 2015 roku i jest przeznaczona dla osób pragnących udać się na wieś w celu
relaksu na łonie natury i zapoznania się z przyrodą w danej lokalizacji turystycznej. Strona closetonature.com.pl
została utworzona w celu zawarcia współpracy zagranicznej przy wdrażaniu turystyki przyrodniczej i certyfikatu
Blisko Natury za granicą. Jest to strona napisana w języku angielskim i opisuje najważniejsze aspekty
certyfikatu Blisko Natury. Ponadto przedstawia najważniejsze dokumenty powstałe w wyniku projektu
Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 w ramach przeprowadzenia procesu certyfikacji i utworzenia certyfikatu
Blisko Natury.

Osiągnięte cele/wskaźniki:
-w wyniku promocji/informacji zamieszczonej w Internecie ( na stronie www.natura2000.org.pl),
www.wiadomosciturystyczne.pl , www.toursalon.pl informacja o projekcie dotarła do ponad >10000 osób
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Nazwa projektu: Inicjatywy lokalne na rzecz ekorozwoju ,
Źródło dofinansowania: NFOŚiGW
Okres realizacji (miesiące w danym roku): styczeń-październik 2016 r.
Realizacja celów statutowych: cel 1 i 2
Zespół projektu w Fundacji: Katarzyna Sołdaczuk, Piotr Jaśniewicz, Hanna Kryszyńska
Współpracownicy (osoby lub inne organizacje, firmy) projekt złożony z 17 inicjatyw lokalnych,
reprezentowanych przez 13 organizacji :
1. Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne ( inicjatywa nr 1)
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko”
w Lubochni (inicjatywa nr 2)
3. Stowarzyszeniem Inicjatyw dla Rososzy (inicjatywa nr 3)
4. Poleski Park Narodowy (inicjatywa nr 4,5,11,12)
5. Związek Mieszkańców Powiatu Żnińskiego ( inicjatywa nr 6,7,8)
6. Fundacja Wiedzieć Więcej (inicjatywa nr 9)
7. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Krynice (inicjatywa nr 10)
8. Stowarzyszenie Kamień Milowy (inicjatywa nr 13)
9. Fundacja Notum ( inicjatywa nr 14)
10. Towarzystwo Przyrodniczo-Edukacyjne ( inicjatywa nr 15)
11. Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project i Klub Sady( inicjatywa nr 16)
12. Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „Jędrek” ( inicjatywa nr 17)
W ramach projektu realizowanych jest 17 inicjatyw lokalnych. Ich nazwy to:
1. Zabezpieczenie brzegów i zagospodarowanie zbiornika źródeł rzeki Krynica w Suścu
2. Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno.
3. Termomodernizacja świetlicy w Rososzy w gminie Ryki
4. Odtworzenie i pielęgnacja alei przydrożnych jako cennych elementów krajobrazu Polesia
5. Założenie sadu ze starymi odmianami jabłoni (kosztela, malinówka itd.) w Poleskim Parku
Narodowym, we wsi Wytyczno.
6. Lokalny monitoring stanu wód 9 jezior wzdłuż przebiegu rzeki Gąsawka
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7. Odtworzenie alei drzew i krzewów wzdłuż dróg na terenie gminy Żnin
8. Rewitalizacja terenów zielonych Osiedla za Torami w Żninie uwzględniająca siedliska dla
owadów zapylających
9.

Ostoje przyrody – inwentaryzacja Pachnicy dębowej i Kozioroga dębosza na terenie 5 gmin
powiatów gliwickiego, głubczyckiego, krapkowickiego oraz strzeleckiego

10. Budowa małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej oraz oznaczeń szlaków rowerowych w
gminie Krynice na terenie powiatu tomaszowskiego.
11. Ochrona owadów zapylających
12. Pszczele barcie
13. Ekspertyza dendrologiczna drzewostanu alei 163 drzew znajdującej się w miejscowości Turza
Mała.
14. Pomagamy pszczołom
15. Czynna ochrona in situ i ex situ zanikającej populacji brzozy niskiej (Betula humilis) w
Golicach (gmina Siedlce)
16. Koncepcja urbanistyczna osiedla ekologicznego - Sady Żoliborskie I i realizacja modelowego
podwórka osiedla Sady I w Warszawie jako „ogrodu na pTAK”
17. Przekształcenie ścieżki rowerowej w przyrodniczą ścieżkę tematyczno-rowerową i urządzenie
miejsca obsługi rowerzystów w gminie Jakubów

23

Przykładowe rezultaty projektu:
Inicjatywa 12
Działania
Wykonanie i montaż 10 barci (kłód bartnych) na
terenie Poleskiego Parku Narodowego
Rezultaty
Zasiedlenie przygotowanych barci przez pszczoły.
Poprawa stanu populacji pszczoły miodnej, dziko
występującej na terenie Poleskiego PN

Inicjatywa 16
Działania
opracowanie projektu aranżacji zieleni i
małej architektury modelowego podwórka
ogrodu na pTAK i przedstawienie go do
akceptacji Radzie Osiedla WSM Żoliborz III
realizacja projektu w terenie
Rezultaty
Wykonano prace ziemno-ogrodnicze związane z przygotowaniem gruntu pod łąkę kwietna i
nasadzenia krzewów.
Wykonanie nasadzeń: łąka kwietna, cztery grupy krzewu rokitnik, cztery grupy krzewu tarnina, kalina,
rośliny okrywowe, rabata ziołowa wraz z obrzeżami. Zostało wykonane odnowienie środkowej części
trawnika. Zakup budek dla ptaków i owadów oraz wyniesionego poidełko dla ptaków. Zamontowanie
budek dla małych ssaków i koszy na liście.
Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami i wykonawcami oraz osobami związanymi z realizacją
inicjatywy w celu podsumowania wszystkich działań.
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Co robimy?
Gospodarka Zamkniętego Cyklu. To kampania zmierzająca do pełnej zmiany odpadów w surowce.
Chcemy, aby ludzie dostrzegli potencjał w każdej niegdyś niepotrzebnej rzeczy i nadali jej nowy sens
w myśl hasła „cradle to cradle”. W ramach kampanii realizujemy:
- analizy przepływów materiałowych w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi, np. w parkach
technologicznych;
- dokumenty dla firm z zakresu CSR;
- edukację dla szkół i przedszkoli na temat recyklingu, zamykania obiegu opakowań plastikowych i
szklanych po napojach oraz ograniczania ilości opakowań;
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Nazwa projektu: Spotkania z Ekologią

Okres realizacji: cały rok

Źródło finansowania: Brak

Realizacja celów statutowych: cel 2

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Andrzej Kassenberg, Aleksandra Stępniak
Współpracownicy: Przedszkola nr 31, 65, 85, 155, 196, 334, 394 w Warszawie oraz nr 3 w Zielonce
Opis działań: "Spotkania z ekologią" to 30 minutowe zajęcia przygotowane z myślą o przedszkolakach
w wieku od 3 do 5 lat. Podczas tych spotkań wybrani spośród naszego zespołu pracownicy
posiadający niezbędne kwalifikacje i wiedzę w przystępny sposób wyjaśniają dzieciom, kim jest
ekolog i czym jest ochrona środowiska, a także wprowadzają dzieci, w formie zabawy, w świat
ekologicznych postaw takich jak: segregacja odpadów, recykling, zakupy bez odpadów, jeżdżenie na
rowerze, ochrona przyrody.
Rezultaty projektu w 2015 roku:
W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziliśmy w 8 przedszkolach, w ponad 30 grupach dzieci,
bezpłatne "Spotkania z ekologią". Zajęcia bardzo podobały się dzieciom i ich wychowawcom. Zdjęcia
ze "Spotkań z ekologią" można obejrzeć na stronach przedszkoli:
Przedszkole Integracyjne nr 394
Przedszkole z oddziałami integracyjnymi TARCHOMINEK
Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego "Przedszkole Małej Syrenki"
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonce

Nazwa projektu: Konferencja naukowa pt. „Theoria i Praxis Zrównoważonego Rozwoju – 30 lat od
ogłoszenia Raportu Brundtland”.
Źródło finansowania: środki własne
Okres realizacji w roku 2016: marzec – grudzień
Realizacja celów statutowych: cel 1
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Marek Korzyński, Wojciech Szymalski.
Współpracownicy: ks. Prof. Ryszard Sadowski, ks. Prof. Zbigniew Łepko, Leszek Drogosz
Opis działań: InE wraz Instytutem Ekologii i Bioetyki UKSW oraz miastem Warszawa podjął prace nad
przygotowaniem konferencji naukowej w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland, której termin
przypada na 20 marca 2017 r. Jednocześnie konferencja miała uświetnić 25 lecie Fundacji „Instytut na
rzecz Ekorozwoju” i 15-lecie Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. W roku 2016 powołano Radę
Programowa konferencji, ogłoszono nabór na zgłaszanie referatów, dokonano wraz Radą
Programową wyboru 40 referatów z 70 zgłoszonych, podjęto starania o patronat Ministerstwa
Rozwoju oraz udział Pani Gro Harlem Brundtland. Dokonano pierwszej informacji o konferencji i
rozpoczęto zbierać zgłoszenia co do udziału w niej. Podjęto działania co do uczczenia 25-rocznicy
powołania Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Najważniejsze rezultaty projektu:
Mocne zaawansowanie prac przygotowawczych do konferencji, która odbędzie się 20 marca 2017 r.
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Nazwa projektu: Projekt w sąsiedztwie IKEA Lublin
Źródło dofinansowania: IKEA Retail Sp. z o.o.
Okres realizacji w roku 2016: czerwiec-grudzień
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Agata Golec, Marek Korzyński
Współpracownicy: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Cumulus PR.
Opis działań: Firma IKEA Retail Sp. z o.o. w ramach procesu promocji nowo otwieranego sklepu w
Lublinie zatrudniła Fundację InE do przeprowadzenia społecznego procesu wyłonienia tzw.: „Projektu
w sąsiedztwie”. Fundacja InE pomogła powołać Radę Sąsiedzką, złożoną z mieszkańców Lublina i
przeprowadzić proces przygotowania projektów na wzór narad obywatelskich. Jeden z wyłonionych
w głosowaniu internetowym projektów zostanie zrealizowane w Lublinie przy pomocy środków firmy
IKEA.
Najważniejsze rezultaty projektu:
- Wyłonienie 25 osób - uczestników Rady Sąsiedzkiej w Lublinie;
- Przeprowadzenie 2 spotkań Rady Sąsiedzkiej w roku 2016;
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Publikacje wydane w 2016 roku:


Przewodnik po korzyściach z polityki klimatycznej. KLIMAPOLKA



Zestaw map obrazujących zmiany klimatu i wrażliwość miasta Warszawy na jego zmiany.



A. Kassenberg. Monitoring problemu środowiskowego w ramach projektu ADAPCITY.



Opinie warszawiaków na temat zmian klimatu oraz warunków życia w sąsiedztwie – badanie
socjologiczne w ramach projektu ADAPCITY



A. Stępniak. UBÓSTWO ENERGETYCZNE. Informator dla pracowników pomocy społecznej.



A. Stępniak, K. Trochimiak-Jóźko, M. Jóźko. Efektywność energetyczna budynków
wielorodzinnych – raport z badań dotychczasowych mechanizmów wsparcie



Wis J., Serre C., Śniegocki A., Jackl F., Kassenberg A., Szymalski W. Korzyści gospodarki
niskoemisyjnej w miastach. adelphi, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Europa,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warsaw/Berlin



Wis J., Serre C., Śniegocki A., Jackl F., Kassenberg A., Szymalski W. Tapping into the cobenefits of low-emission economy in cities. adelphi, Warsaw Institute for Economic Studies,
Foundation Institute for Sustainable Development. Warsaw/Berlin



Na ile projekt „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przyczynia się do realizacji
polityki klimatycznej.



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Słońsk.



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sierpc.



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Chrzypsko Wielkie.



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wleń.



Analiza w sprawie zmian klimatycznych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii
metra w Warszawie



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla m. st. Warszawa
w latach 2017-2020 z perspektywą do roku 2023”



M. Bukowski, A. Kassenberg, A. Śniegocki. Perspektywy niskoemisyjnej transformacji w
Polsce



Ulotka nt. korzyści płynących z OZE (wersja polska i angielska).
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Podstawowe fakty o Fundacji na koniec 2016 roku
Liczba pracowników: 11
Liczba współpracowników: 73
Liczba partnerów instytucjonalnych: >151
Wydane publikacje: 5, łączny nakład: 5800 szt.
Przygotowane strategie, plany, programy, oceny oddziaływania na środowisko: 5
Konferencje 3 szt., liczba uczestników: ok. 340 osób
Warsztaty, szkolenia: 32 szt., liczba uczestników: ok. 370 osób
Przedszkolne zajęcia dla dzieci: 8 przedszkoli, ok. 800 dzieci.
Statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2016: 352 717 odsłon, 146 006 wejść
Statystyki portalu adaptcity.pl w roku 2016: 18282 odsłon, 11233 wejść
Statystyki portalu natura2000.org.pl w roku 2016: 61100 osłon, 75675 wejść
Inne strony internetowe fundacji (ine-isd.org.pl, ekowyjazdy.pl): 10637 odsłon, 21459 wejść
Liczba odbiorców działań promocyjnych: > 1 000 000 osób
Wyjazdy studyjne: 2 szt., uczestników: 4 osoby.
Badania społeczne: 2 szt.
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