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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 wymyślaniem, 

promowaniem, testowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu 

rozwojowi Polski.  

 

 

 

 

 

 

 

„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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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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Zdjęcie: Goonhilly Wind Farm, wyjazd studyjny do Kornwalii, 25 marca 2015. 

 

Nazwa projektu: Dobry klimat dla powiatów, www.chronmyklimat.pl/doklip  

Źródło dofinansowania: LIFE+ (Komisja Europejska), NFOŚiGW 

Okres realizacji w roku 2015: od stycznia do sierpnia 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Per Markus Tornberg, Andrzej Kassenberg, Krzysztof Kamieniecki, 

Katarzyna Sołdaczuk, Marek Korzyński, Ewa Świerkula,  Hanna Kryszyńska  

Partnerzy: Związek Powiatów Polskich, Community Energy Plus  

Współpracownicy: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Transeko Sp. J., Arkadiusz 

Węglarz, Piotr Manczarski, Marcin Żaczek, Anna Dąbrowska, Wojciech Szy  malski, Mirosław Miętus, 

Sabina Kowalska, Paweł Wiśniewski, Marcin Włodarski, Henryk Wojciechowski i inni. 

Opis działań: W 2015 roku zakończyła się trwająca 5 lat kampania edukacyjno-informacyjna 

skierowana do lokalnych liderów na poziomie powiatów. Projekt miał na celu promowanie ochrony 

klimatu i adaptacji do zmian klimatu. W 2015 roku sfinalizowano drugą turę obliczeń śladu 

węglowego dla 5 powiatów oraz drugą turę badań ankietowych i przygotowania raportów o stanie 

przygotowań lokalnych do zmian klimatu. Podczas 9 konwentów władz powiatów przeprowadzono 

szkolenia z zakresu niskoemisyjnej gospodarki. W dniach 24-27 marca 20 reprezentantów 

http://www.chronmyklimat.pl/doklip
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najaktywniejszych powiatów odbyło wyjazd studyjny do Kornwalii, gdzie zapoznali się z 

realizowanymi tam działaniami niskoemisyjnymi. W dniach 18 i 19 maja w Senacie RP w Warszawie 

odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Konferencją w dniach 29 i 30 czerwca w Starogardzie 

Gdańskim zamknięto także proces przygotowania Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju 

dla Powiatu Starogardzkiego. Program zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych w powiecie do 

roku 2020 o ponad 20%.   

Rezultaty projektu w 2015 roku: 

1. Wypracowano metodykę i obliczono ślad węglowy dla 5 powiatów. Powstało i 

rozpowszechniono 11 publikacji poświęconych temu zagadnieniu o łącznym nakładzie 5500 egz.  

2. Opracowano Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju zakładający redukcję emisji 

gazów cieplarnianych w powiecie do roku 2020 o ponad 20% w stosunku do roku 2005. 

Przygotowano i rozpowszechniono 3 publikacje na ten temat  o łącznym nakładzie 6000 egz. 

3. Przebadano 642 osoby poprzez ankiety i 110 powiatów poprzez raporty Lokalnych 

Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego w zakresie świadomości i zakresu przygotowania do 

ochrony klimatu i zmian klimatu.  

4.           Wzrosła chęć do działania w zakresie ochrony klimatu wśród wszystkich uczestników wyjazdu 

studyjnego do Kornwalii, większość uczestników konferencji kończącej przygotowanie Programu i 

innych wydarzeń projektu.  

Najważniejsze informacje o całej kampanii (wrzesień 2010 – sierpień 2015): 

1. W projekt zaangażowano 115 powiatów z całej Polski, tj. 1/3 wszystkich powiatów w kraju. 

2. W każdym powiecie zatrudniono Lokalnego Inicjatora Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Inicjatorzy w dwóch turach wykonali 1285 badań ankietowych i 218 raportów o stanie 

przygotowań lokalnych do zmian klimatu. Około 67% respondentów oceniło, że sprawy 

klimatu są równie ważne jak inne problemy lokalne, a 14%, że klimat jest najważniejszy.  

3. Przygotowano film edukacyjny „Tydzień z dobrym klimatem”, który pokazywany był na 

licznych festiwalach i pokazach indywidualnych, w tym poza granicami Polski. 

4. W zaangażowanych powiatach zrealizowano 90 debat klimatycznych, w których uczestniczyło 

prawie 2000 osób wypracowując lokalne założenia gospodarki niskowęglowej, przekazane 

Starostom. W wyniku debat ok. 20 powiatów podjęło tematykę ochrony klimatu w swoich 

dokumentach strategicznych.  

5. Zawiązano Sieć powiatów na rzecz klimatu. Pod deklaracją założycielską sieci podpisały się 23 

powiaty. W ramach sieci zrealizowano 16 regionalnych konferencji klimatycznych, w których 

uczestniczyło ponad 600 reprezentantów starostw powiatowych, oraz 9 dodatkowych 

konwentów władz powiatów. 

6. Nawiązano kontakty z kornwalijską organizacją Community Energy Plus, która gościła podczas 

wyjazdu studyjnego 20 reprezentantów polskich powiatów pokazując im realizowane na 
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terenie regionu rozwiązania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawiciele 

Community Energy Plus gościli dwukrotnie w Polsce.  

7. W dwóch Samorządowych Konferencjach Klimatycznych żywo kwestie gospodarki 

niskoemisyjnej dyskutowało ponad 160 osób. Podsumowanie projektu obyło się na 

konferencji w Senacie RP.  

8. Przygotowano ponad 65000 egzemplarzy różnorodnych publikacji na temat projektu. 

Najpopularniejszymi okazały się ulotki projektu dystrybuowane poprzez standy w każdym 

powiecie projektu. Ich obecność dostrzegło prawie 60% ankietowanych w badaniu 

ankietowym. Powiatowy Poradnik Klimatyczny rozszedł się w całym nakładzie 2000 egz.  

9. Po raz pierwszy wykonano obliczenia śladu węglowego dla 5 samorządów szczebla 

powiatowego oraz przygotowano Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu 

starogardzkiego zakładający redukcję emisji gazów cieplarnianych w powiecie do roku 2020 o 

ponad 20% w stosunku do roku 2005.  

10. W trakcie projektu wzrosło zainteresowanie zmianami klimatu w Polsce. Portal 

chronmyklimat.pl zwiększył swoje czytelnictwo w ok. 6000 osób miesięcznie, do ok. 10000 

osób miesięcznie. Prasa ogólnokrajowa zwiększyło liczbę doniesień o zmianach klimatu z ok. 

180 miesięcznie w roku 2010 do ponad 200 miesięcznie w roku 2014 i 2015.  
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Nazwa projektu: ENERGOOSZCZĘDNE 4 KĄTY, www.chronmyklimat.pl/4katy  

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Okres realizacji w roku 2015: styczeń – marzec 

Realizacja celów statutowych: cel 2  

Zespół projektu w Fundacji: Anna Dąbrowska, Agata Golec, Franciszek Jackl, Piotr Jaśniewicz, Andrzej 

Kassenberg, Hanna Kryszyńska. 

Współpracownicy: Urszula Drabińska, Kinga Jackl, Arkadiusz Stęplowski; firmy: AREK-MAREK, 

Kompan.pl Sp. z o.o., POLSKA PRESS Sp. z o.o. 

Opis działań: W 2015 roku zakończyła się trwająca od kwietnia 2013 kampania informacyjno-

edukacyjna na temat budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Ostatnie trzy miesiące projektu 

poświęcono na podsumowanie konkursu „Energooszczędne 4 kąty”, wyłonienie laureatów nagród 

głównych i wysyłkę nagród. W miejscu konkursu na stronie projektu zamieszczono oparty na tych 

samych pytaniach quiz dostępny dla wszystkich zainteresowanych także po zakończeniu 

przedsięwzięcia. Zakończono pracę nad Katalogiem dobrych przykładów i jego wersję elektroniczną 

udostępniono na stronie projektu. Rezultaty projektu w postaci Katalogu i Poradnika 

Multimedialnego promowano w ramach kampanii internetowej oraz regularnie wysyłanych 

newsletterów i informacji prasowych. 

Najważniejsze rezultaty projektu: 

 stworzenie multimedialnego poradnika na temat budownictwa energooszczędnego – 20 bloków 

tematycznych, 20 prezentacji multimedialnych, 20 tekstów, 20 wywiadów z ekspertami 

 stworzenie katalogu 40 dobrych przykładów z Polski i zagranicy 

 opracowanie 8 fotoreportaży z najciekawszych inwestycji 

 organizacja konkursu internetowego – 200 laureatów edycji comiesięcznych, 3 laureatów nagród 

głównych, w sumie ponad 1000 uczestników konkursu 

 ponad 62 tys. unikalnych użytkowników strony projektu 

 udział w festynie z okazji Światowego Dnia Ziemi  

 promocja projektu w sklepach sieci Leroy Merlin w całej Polsce – 25 standów, 25 tys. ulotek 

http://www.chronmyklimat.pl/4katy
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Nazwa projektu: WŁĄCZ SIĘ 2 – NARADY OBYWATELSKIE NA POMORZU 

Źródło dofinansowania: Program Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG 

Okres realizacji: styczeń – wrzesień 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Agata Golec, Franciszek Jackl, Hanna Kryszyńska, Aleksandra Stępniak. 

Współpracownicy: Wojciech Stępniewski, Fundacja Pole Dialogu: Agata Urbanik, Martyna Studzińska, 

Katarzyna Tadeusiak Jeznach 

Opis działań: W ramach projektu w 2015 roku przeprowadzono proces energetycznej narady 

obywatelskiej w czterech kociewskich gminach: miasto Starogard Gdański, gmina wiejska Starogard 

Gdański, Kaliska, Zblewo. W każdej gminie zorganizowano warsztaty przygotowawcze dla urzędników 

i lokalnych organizacji, a następnie cztery spotkania robocze z udziałem mieszkańców. Uczestnicy 

spotkań wypracowali rekomendacje społeczne dla swoich gmin dotyczące działań z zakresu 

energetyki i ochrony klimatu. Rekomendacje przedyskutowano z lokalną społecznością podczas 

wysłuchań publicznych, a gotowe propozycje przekazano na ręce władz. Głos mieszkańców 

uwzględniono w Pilotażowym Programie Niskowęglowego Rozwoju dla powiatu starogardzkiego, a 

starosta starogardzki i włodarze czterech gmin podpisali list intencyjny o współpracy przy wdrażaniu 

społecznych rekomendacji. Doświadczenia z realizacji projektu wraz z praktycznymi wskazówkami 

dotyczącymi stosowania metody narady obywatelskiej zawarto w publikacji „Włącz się Kociewie – 

narada obywatelska krok po kroku”.  

Najważniejsze rezultaty projektu: 

 25 spotkań z mieszkańcami i urzędnikami gmin uczestniczących w projekcie; 

 232 uczestników wysłuchań publicznych, w tym co najmniej 97 osób uczestniczących w 

spotkaniach narady obywatelskiej – mieszkańców, przedstawicieli lokalnych NGO i grup 

nieformalnych, instytucji i firm, liderów lokalnych, wójtów/prezydentów, radnych oraz 

urzędników z czterech gmin objętych projektem, gmin ościennych i z powiatu. 

 1 strona internetowa projektu www.wlacz-sie.pl  -  stronę odwiedziło 1681 użytkowników; 

 4 raporty poświęcone tzw. kontekstowi energetycznemu i partycypacyjnemu dla gmin 

uczestniczących w projekcie; 
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 4 zestawy rekomendacji społecznych dotyczących lokalnej energetyki w 4 gminach (w sumie 27 

rekomendacji); 

 4 podsumowania narad obywatelskich w gminach uczestniczących w projekcie; 

 1 list intencyjny o współpracy pomiędzy gminami a powiatem. 
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Nazwa projektu: CHRONMYKLIMAT.PL WERSJA 2.0 – PORTAL NA TEMAT ZMIAN KLIMATU DLA 

SPOŁECZEŃSTWA I BIZNESU, www.chronmyklimat.pl  

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Okres realizacji w roku  2015: styczeń – październik 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Agata Golec, Piotr Jaśniewicz, Hanna Kryszyńska, Aleksandra Stępniak 

Współpracownicy (w roku 2015): Edwin Bendyk, Maciej Bukowski, Tomasz Chmal , Mirosław Duda, 

Tomasz Dybicz, Ewaryst Hille, Kinga Jackl, Marek Józefiak, Piotr Manowiecki , Piotr Siergiej, Mirosław 

Sobolewski, Agata Staniewska, Janusz Steinhoff, Paweł Sulik, Andrzej Szarata, Marta Śmigrowska, 

Krzysztof Rytel, Jarosław Twaróg, Michał Wilczyński, Grzegorz Wiśniewski; firmy: Kompan.pl, L-

Kwadrat, PARAMONT, Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Transmisje Online 

Opis działań: W 2015 roku zakończono dwuletni projekt, w ramach którego prowadzono portal 

poświęcony tematyce zmian klimatu. 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 okresie styczeń-październik 2015 r. co miesiąc 

publikowano na portalu około 60 tekstów, w tym 9 tekstów autorskich, oraz wywiad wideo. Ponadto 

na łamach ChronmyKlimat.pl ukazało się 12 tekstów opracowanych przez ekspertów ze 

Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zorganizowano 3 debaty online poświęcone 

ustawie o OZE, przyszłości zagłębia górniczego w Polsce oraz zrównoważonemu transportowi w 

miastach. Portal patronował istotnym wydarzeniom i konferencjom o tematyce związanej z ochroną 

klimatu, a także był obecny na festynie z okazji Dnia Ziemi oraz na corocznym Pikniku z Klimatem. 

Zespół portalu był także aktywny w mediach społecznościowych.  

Najważniejsze rezultaty projektu: 

 w okresie od listopada 2013 do października 2015 roku portal ChrońmyKliamtp.pl odwiedziło 

łącznie 208996 użytkowników (średnio 8708 użytkowników miesięcznie), 

 na portalu opublikowano ponad 1500 tekstów oraz 24 wywiady wideo, 

 zrealizowano 9 debat online, które obejrzało łącznie 3664 osób, 

 objęto patronatem 58 wydarzeń, 

 materiały publikowane na portalu pojawiły się lub zostały wspomniane w innych mediach co 

najmniej 268 razy, 

 przeprowadzono 21-dniową kampanię w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, 

Aglomeracji Śląskiej, Kielcach, Radomiu i Szczecinie, która dotarła do minimum 787 000 osób. 

http://www.chronmyklimat.pl/
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Nazwa projektu: Kontrola 

obywatelska nad wdrażaniem 

polityki niskoemisyjnej 

http://www.pkeom.pl/pgn  

Źródło dofinansowania: 

Fundusze EOG (Mechanizm 

Finansowy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego) w 

ramach programu Obywatele 

dla Demokracji, prowadzonego 

przez Fundację im. Stefana 

Batorego we współpracy z 

Polską Fundacją Dzieci i 

Młodzieży.  

Okres realizacji: od kwietnia do 

grudnia  

Realizacja celów statutowych: 1 

 

Zespół projektu w Fundacji: Ewa Świerkula (subkoordynator projektu), Agata Golec (ekspert) 

Współpracownicy: Urszula Stefanowicz (koordynator projektu, PKE OM), Christoffer Ringnes Klyve 

(Framtiden i våre hender, norweski partner), eksperci: Marta Wiśniewska (Greenmind), Adriana 

Skajewska (Urząd Miasta Podkowa Leśna/ LGD Zielone Sąsiedztwo), Zbigniew Karaczun (Koalicja 

Klimatyczna), wykonawcy kontroli w terenie: 14 LISO i 3 nowe osoby. 

Opis działań: W pierwszych miesiącach trwania projektu opracowano roboczą wersję Narzędzia 

Kontroli Obywatelskiej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (NKO). NKO zawierało 53 pytania 

dotyczące procesu opracowywania PGN i samego dokumentu. Dodatkowo 25 pytań do wywiadów 

majcych pomóc w ocenie PGN. Narzędzie przetestowano w 40 gminach, dla których PGN został 

przyjęty uchwałą Rady Gminy. Funkcjonalność Narzędzia na 30 gminach przetestowało 17 osób „z 

terenu”, w tym 14 to LISO z projektu DOKLIP. Na podstawie NKO oraz zebranych 

materiałów/dokumentów eksperci projektu (razem z koordynatorką i subkoordynatorką) 

przygotowali wnioski i rekomendacje z kontroli dotyczące funkcjonalności Narzędzia oraz oceny PGN. 

Rezultaty projektu: 

1. Testowa wersja Narzędzia Kontroli Obywatelskiej Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 

2. Podręczna Instrukcja Obsługi. Jak korzystać z Narzędzia Kontroli Obywatelskiej Planów 

Gospodarki Niskoemisyjnej  

3. 3. Przeprowadzenie kontroli w 40 gminach – 40 (wypełnionych) NKO  

4. 4. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej kontroli - 40 

http://www.pkeom.pl/pgn
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Zdjęcie: Spotkanie w MRPiPS, 20 listopada 2015 r. 

Nazwa projektu: „Efektywność energetyczna” 

Źródło dofinansowania: European Climate Foundation 

Okres realizacji: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 1 

Zespół projektu w Fundacji: Aleksandra Stępniak, Anna Dąbrowska, Per Markus Tornberg, Andrzej 

Kassenberg 

Współpracownicy: Dominik Owczarek (Instytut Spraw Publicznych – ISP), Agata Miazga (Instytut 

Badań Strukturalnych – IBS) 

Opis działań: Rok 2015 był kolejnym rokiem współpracy z ECF w ramach projektu o efektywności 

energetycznej. Tym razem skupiliśmy się badaniu zjawiska ubóstwa energetycznego. W ramach 

projektu opracowano adekwatną do polskich warunków definicję ubóstwa energetycznego, a także 

przygotowano na jej podstawie szacunki zasięgu zjawiska w Polsce – okazało się, że zagrożonych 

ubóstwem energetycznym może być ok 17,1% Polaków. Skupiliśmy się również na komunikacji 

problemu, na dotarciu do osób związanych zawodowo z tematyką dostępu do energii i jej kosztów, 

efektywności energetycznej oraz spraw społecznych. 
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Rezultaty projektu w 2015 roku: 

1. Opracowanie definicji zjawiska ubóstwa energetycznego i oszacowanie skali jego zasięgu. 

2. Wydanie dwóch publikacji: 

a. D. Owczarek, A. Miazga „Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka grupy”, 

publikacja jest dostępna: 

http://www.chronmyklimat.pl/biblioteka/ksiazki-raporty/ubostwo-energetyczne-definicja-i-

charakterystyka-spoleczna-grupy 

b. A. Dąbrowska, A. Stępniak „Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym? Identyfikacja 

problemów i rekomendacje do podjęcia działań”, publikacja jest dostępna: 

http://www.chronmyklimat.pl/biblioteka/energetyka/ksiazki-raporty/jak-sobie-radzic-z-ubostwem-

energetycznym 

3. Spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęcone zjawisku ubóstwa 

energetycznego. W spotkaniu wzięło udział 30 osób – reprezentanci resortów zajmujących się 

polityką społeczną, energetyką, mieszkalnictwem, przedstawiciele organizacji i instytucji działających 

w tym zakresie oraz przedsiębiorstw energetycznych. 

4. Na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi przeprowadzono badanie partii politycznych 

dotyczące kwestii efektywności energetycznej i ubóstwa energetycznego. Informacja o wynikach 

badania dostępna na stronie internetowej: 

http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/w-kampanii-wyborczej-pomijana-jest-kwestia-bezpieczenstwa-

energetycznego 

5. Liczne spotkania i rozmowy z osobami zajmującymi się zawodowo polityka społeczną, 

polityką energetyczną oraz efektywnością energetyczną. 

 

  

http://www.chronmyklimat.pl/biblioteka/ksiazki-raporty/ubostwo-energetyczne-definicja-i-charakterystyka-spoleczna-grupy
http://www.chronmyklimat.pl/biblioteka/ksiazki-raporty/ubostwo-energetyczne-definicja-i-charakterystyka-spoleczna-grupy
http://www.chronmyklimat.pl/biblioteka/energetyka/ksiazki-raporty/jak-sobie-radzic-z-ubostwem-energetycznym
http://www.chronmyklimat.pl/biblioteka/energetyka/ksiazki-raporty/jak-sobie-radzic-z-ubostwem-energetycznym
http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/w-kampanii-wyborczej-pomijana-jest-kwestia-bezpieczenstwa-energetycznego
http://chronmyklimat.pl/wiadomosci/w-kampanii-wyborczej-pomijana-jest-kwestia-bezpieczenstwa-energetycznego
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Nazwa projektu: POLITYKA 

KLIMATYCZNA SZANSĄ DLA POLSKI. JAK 

JĄ WYKORZYSTAĆ? (KLIMAPOLKA), 

www.chronmyklimat.pl/kllimapolka  

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Okres realizacji: listopad-grudzień 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Anna Dąbrowska, Agata Golec, Hanna Kryszyńska, Katarzyna Sołdaczuk, 

Aleksandra Stępniak 

Współpracownicy: Piotr Siergiej, L-Kwadrat 

Opis działań: W ramach projektu w roku 2015 uruchomiono stronę internetową i opublikowano 

pierwsze teksty i artykuły tematyczne. Ruszyły działania przygotowawcze do realizacji konkursu dla 

szkół gimnazjalnych z województw objętych projektem (mazowieckie, łódzkie, lubelskie i 

świętokrzyskie). Rozpoczęto inwentaryzację dobrych przykładów korzyści z polityki klimatycznej na 

poziomie lokalnym. 

Rezultaty projektu:  

Podstrona internetowa projektu pod adresem www.chronmyklimat.pl/klimapolka 

Ponad 80 materiałów opublikowanych na stronie internetowej projektu 

 

  

http://www.chronmyklimat.pl/kllimapolka
http://www.chronmyklimat.pl/klimapolka
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Zdjęcie: Środa z Boellem na temat Energetyki.  

Nazwa projektu: Współpraca z Fundacją Heinricha Bölla w Warszawie, 

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/srody-z-bllem/wiadomosci  

Źródło dofinansowania: Fundacja Heinricha Bölla. 

Okres realizacji: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula, Renata Filip 

Współpracownicy: Michał Wilczyński, Andrzej Brzeziński i inni 

Opis działań: Zrealizowano trzy projekty związane z promowaniem gospodarki niskoemisyjnej w 

Polsce. Pierwszy polegał na realizacji czterech debat eksperckich pod hasłem „Środy z Böllem” 

(http://www.chronmyklimat.pl/projekty/srody-z-bllem/wiadomosci). Debaty poświęcone były 

wdrażaniu „Niskoemisyjnej strategii dla Polski – 2050” w zakresie czterech tematów: energetyka, 

transport, rolnictwo z udziałem leśnictwa, przemysł z udziałem gospodarki odpadami. Drugi polegał 

na przygotowaniu treści dla polskiej wersji wydawnictwa „Atlas węgla”. Trzeci miał na celu 

przygotowanie polskiej treści dla wydawnictwa pod tytułem „Niemiecka transformacja energetyczna 

- Fakty”.  

 

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/srody-z-bllem/wiadomosci
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Rezultaty projektu w 2015 roku: 

1. Zrealizowano 4 debaty eksperckie z udziałem ok. 50 ekspertów z różnych dziedzin i 

organizacji m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Banku Światowego, 

Konfederacji Lewiatan, PSE S.A., KAPE S.A., EDF Polska S.A. Nissan Sales Central & Eastern 

Europe, ISOVER Saint Gobain, PwC Polska S.A., stowarzyszeń i izb gospodarczych, uczelni i 

instytutów badawczych. Pokłosiem projektu jest publikacja pt. „Polska niskoemisyjna od 

idei do działania” wydana w nakładzie 500 egz. 

2. Powstała polskojęzyczna publikacja „Atlas węgla” z tekstem autorstwa Andrzeja 

Kassenberga i Michała Wilczyńskiego. Publikacja w momencie sporządzania 

sprawozdania jest w trakcie składu graficznego.  

3. Powstała polskojęzyczna broszura „Niemiecka transformacja energetyczna - Fakty” z 

tekstem autorstwa Wojciecha Szymalskiego: http://pl.boell.org/pl/2016/02/03/cala-

prawda-o-energiewende-niemiecka-transformacja-energetyczna-w-faktach-i-liczbach  

 

   

http://pl.boell.org/pl/2016/02/03/cala-prawda-o-energiewende-niemiecka-transformacja-energetyczna-w-faktach-i-liczbach
http://pl.boell.org/pl/2016/02/03/cala-prawda-o-energiewende-niemiecka-transformacja-energetyczna-w-faktach-i-liczbach
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Nazwa projektu: Polityka energetyczna m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej 

Źródło dofinansowania: projekt realizowany na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy 

Okres realizacji: od stycznia do września .  

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Aleksandra Stępniak, Andrzej Kassenberg 

Współpracownicy: Projekt realizowany w konsorcjum wraz z: Krajową Agencją Poszanowania Energii 

S.A. (lider), Fundacją „Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych”, Narodową Agencją 

Poszanowania Energii, Consus Carbon Engineering Sp. z o.o., JBAD Partners Sp. z o.o. 

Opis działań: Celem realizowanego projektu było wypracowanie wytycznych pozwalających na 

aktualizację uchwały dotyczącej polityki niskoemisyjnej miasta w perspektywie do 2020 r., tak, żeby 

objęła swym zakresem okres do roku 2030. Aktualizacja taka jest niezbędna z uwagi na liczne zmiany 

w prawie unijnym i krajowym. Na potrzebę finalnego opracowania eksperci InE przygotowali analizę  

najistotniejszych strategicznych i planistycznych dokumentów odnoszących się w swych zapisach do 

kwestii związanych w sposób bezpośredni z energetyką, jak i pośrednio – poprzez zagadnienia 

transportu, czy gospodarki odpadami w kontekście gospodarki niskoemisyjnej. Analizą objęto ponad 

50 dokumentów zarówno krajowe (lokalne, regionalne i centralne) jak i opracowania wykonane na 

poziomie unijnym. Jednocześnie eksperci InE uczestniczyli innych pracach jako konsultanci.  

Rezultaty projektu w 2015 roku: 

1. Przygotowanie na potrzeby dokumentu: „Założenia do Polityki energetycznej m.st. Warszawy 

w warunkach niskoemisyjnych” w ramach etap I opracowania (Wspólnie z  Fundacją 

„Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych”) „Studium do Polityki energetycznej m.st. 

Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej - analiza dokumentów i aktów prawa” 

2. Udzielone konsultacje na etapie II tzn. formułowania dokumentu „Założenia do Polityki 

energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej” 
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Źródło dofinansowania: European Climate Foundation  

Okres realizacji: cały rok                                                                         

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg                             

Współpracownicy: Michał Wilczyński 

Opis działań: Istotą projektu było przygotowanie trzeciej w kolejności publikacji poświęconej 

paliwom kopalnym w energetyce. Dwa pierwsze dotyczyły węgla brunatnego i kamiennego, a 

ostatnie gazu ziemnego. We współpracy z dr. Michałem Wilczyńskim b. Głównym Geologiem Kraju 

jako autorem przygotowano publikację. Została ona szeroko rozpowszechniona wśród posłów i 

senatorów, instytucji administracji rządowej i regionalnej, stowarzyszeń biznesowych, uczelni, 

indywidulanych ekspertów oraz dziennikarzy zajmujących się tematyką energetyczną.  

Rezultaty projektu:  

a) Publikacja została wydana w 550 egzemplarzach.  

b) Profesjonalne przedstawienie sytuacji w zakresie gazu jako paliwa na świecie, w UE, a przede 

wszystkim w Polsce.  

c) Podstawowa konkluzja to, że w gospodarce niskoemisyjnej gaz może stanowić paliwo 

pomostowe pomiędzy energetyką opartą na węglu a energetyką odnawialną, a także 

stanowić dla tej ostatniej zabezpieczenie, że względu na jej fluktuujące formy. 
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Nazwa projektu: Polityka energetyczna w kampanii wyborczej 2015 

Źródło dofinansowania: European Climate Foundation 

Okres realizacji: wrzesień – październik 

Realizacja celów statutowych: cel 1 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Aleksandra Stępniak, Anna Dąbrowska 

Współpracownicy: Krzysztof Księżopolski, Koalicja Klimatyczna 

Opis działań: W oparciu o badanie w roku 2011 przygotowano kwestionariusz traktujący o ocenie 

dotychczasowych prac Parlamentu i działań rządu w zakresie polityki energetycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz priorytetach partii politycznych w zakresie polityki 

energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej. Przeprowadzono 

badanie ważniejszych partii we współpracy z Koalicją Klimatyczną. Następnie jego wyniki zostały 

opracowane w formie raportu przez dr. Krzysztofa Księżopolskiego ze Szkoły Głównej Handlowej. 

Zostało on upowszechnione po przez Internet.     

Rezultaty projektu: Badanie wykazało niskie, za wyjątkiem problemów z górnictwem węgla 

kamiennego i Pakietem Energetyczno-klimatycznym,  zainteresowanie partii politycznych sprawami 

energetycznymi, a zwłaszcza efektywnością energetyczną. Jednocześnie wyraźnie widać brak 

rozeznania co do światowych trendów w energetyce, zwłaszcza w odnawialnej, oraz roli i znaczenia 

dla gospodarki progresywnej polityki klimatycznej UE. 
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Nazwa projektu: Przygotowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin 

Źródło dofinansowania: Środki własne gmin  

Okres realizacji: marzec – grudzień 

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., Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Biostat 

Piszczek Sp. j. 

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: Słońsk, Sierpc, Tarczyn, Chrzypsko 

Wielkie, Zbuczyn, Wleń, Osieczna, Rejowiec Fabryczny, miasto Starogard Gdański, Lidzbark.  

Rezultaty projektu: 

Do końca 2015 roku ukończono 5 dokumentów realizując w gminach Sierpc, Tarczyn, Zbuczyn, 

Rejowiec Fabryczny, Starogard Gdański szkolenia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie 

lokalnym.  
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Nazwa projektu: Członkostwo w Koalicji Klimatycznej 

Źródło dofinansowania: 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 współzałożyciel Koalicji działa w niej nieprzerwanie od 2002 r. W 

roku 2015 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 2015 było: 

a) efektywność energetyczna a w szczególności transpozycja dyrektywy UE oraz prace nad nową 

ustawą, 

b) reforma systemu EU ETS, 

c) energetyka odnawialna, a w szczególności szeroka kampania na rzecz wprowadzenia do 

projektu ustawy poprawki prosumenckiej; 

d) przygotowania i uczestniczenie w Szczycie Klimatycznym w Paryżu czyli COP 21, 

e) opiniowanie polityki energetycznej i Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 

Rezultaty projektu: 

Fundacja InE aktywnie wsparła kampanię na rzecz wprowadzenia do projektu ustawy o OZE poprawki 

prosumenckiej zachęcając liczne związane z nią instytucje i organizacje do poparcia własnej petycji 

oraz petycji zaprzyjaźnionych organizacji w tej sprawie. Braliśmy także udział w przygotowaniu kliku 

stanowisk Koalicji.  
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Nazwa projektu: Członkostwo w CAN-Europe 

Źródło dofinansowania: Środki własne  

Okres realizacji: listopad-grudzień 

Realizacja celów statutowych: cel nr 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Agata Golec 

Współpracownicy: członkowie CAN-Europe 

Opis działań: 

Fundacja InE w 2015 roku wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do CAN-Europe. Wniosek ten został 

zaakceptowany przez Gromadzenie Ogólne członków organizacji 28 października 2015 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa projektu: Członkostwo w EEB 

Źródło dofinansowania: 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 2015 roku była członkiem EEB wnosząc wkład w przygotowanie i dyskusję na temat 

gospodarki cyrkulacyjnej podczas konferencji EEB w Poznaniu 28 października 2015 roku. Wsparliśmy 

także akcję EEB związaną ze szkodliwą środowiskowo praktyką firmy POLSTEAM polegającą na 

złomowaniu statków w krajach nie dotrzymujących standardów bezpiecznego dla środowiska 

postępowania ze tego typu odpadami.  
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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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Zdjęcie: Średnia roczna temperatura powietrza w Warszawie w latach 

2008-2014. 

Nazwa projektu: ADAPTCITY – Przygotowanie strategii adaptacji do 

zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy 

klimatycznej i partycypacji społecznej, www.adaptcity.pl  

Źródło dofinansowania: LIFE+ (Komisja Europejska), NFOŚiGW 

Okres realizacji: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula, Franciszek 

Jackl, Renata Filip, Anna Kucińska, Marek Korzyński, Hanna Kryszyńska. 

Partnerzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Unia Metropolii Polskich, Verband Region Stuttgart.  

Współpracownicy: Elwira Żmudzka, Małgorzata Liszewska, Magdalena Kuchcik, Krzysztof Błażejczyk, 

Szymon Malinowski, Halina Lorenc, Tadeusz Markowski, Barbara Szulczewska, Instytut Geodezji i 

Kartografii, i inni.  

Opis działań: W 2015 roku w projekcie kontynuowano analizy danych w celu sporządzenia mapy 

ryzyka klimatycznego Warszawy oraz strategii adaptacji do zmian klimatu miasta. W ramach projektu 

przygotowano analizy: 

- zdjęć satelitarnych miasta w zakresie termiki jego powierzchni, albedo, przepuszczalności podłoża, 

wskaźnika NDVI roślinności,  

- danych statystycznych w zakresie umieralności w wyniku fal upałów i mrozów, 

- funkcjonowania Systemu Przyrodniczego Miasta i oceny jego stanu obecnego; 

- interwencji Straży Pożarnych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych; 

- zmienności temperatury i opadów w mieście w okresie 2008-2014; 

- prognozę zmian klimatu dla Warszawy na lata 2050-2100; 

Aby opiniować te analizy sześciokrotnie zbierał się Komitet Konsultantów Naukowych projektu. 

Ponadto trwały prace nad filmem „Miasto XXI wieku”, uruchomiono i na bieżąco aktualizowano 

portal adaptcity.pl, uczestniczono w pracach komisji ds. środowiska Unii Metropolii Polskich oraz 

Pikniku z Klimatem.  

 

 

 

http://www.adaptcity.pl/
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Rezultaty projektu w 2015 roku: 

1. Przygotowano pierwsze w Warszawie mapy interwencji Straży Pożarnych na terenie 

miasta dla okresu 2008-2014.  

2. Określono optimum temperaturowe populacji mieszkańców Warszawy, które wynosi 20-

21 st. C i obliczono procentowy wzrost umieralności mieszkańców miasta w wyniku fal 

upałów i mrozów w okresie 2008-2013.  

3. Przygotowano analizę przestrzenną zmienności temperatury i opadów na terenie 

Warszawy dla okresu 2008-2014. Analiza opierała się o 17 stacji w zakresie temperatury i 

32 stacje w zakresie opadów, co jest prawdopodobnie najdokładniejszą kiedykolwiek 

przygotowaną analizą przestrzenną tych zjawisk dla tego miasta. 

4. Przygotowano prognozę zmian klimatu dla Warszawy do roku 2100 na podstawie 

najnowszych dostępnych symulacji regionalnych CORDEX. Prognoza umożliwia obliczenie 

dokładnych charakterystyk klimatycznych dla lat 2050-2100 w kilkunastu lokalizacjach w 

Warszawie. 

5. Projekt prezentowany był na Zespole ds. zmian klimatu prowadzonym przez Prezydenta 

m.st. Warszawy oraz miał swoje wystąpienie na scenie podczas Pikniku z Klimatem.  
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Nazwa projektu: Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 – cykl szkoleń  

Źródło finansowania: NFOŚiGW, Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Okres realizacji: cały rok 

Cel statutowy: 2  

Zespół projektu ze strony InE: Katarzyna Dmochowska i Piotr Jaśniewicz 

 

Współpracownicy: 

- 6 liderów regionalnych, 

- 6 przyrodników regionalnych, 

- specjalista ds. certyfikacji, 

- specjalista ds. promocji turystycznej, 

- specjalista ds. Natury 2000, 

- specjalista ds. metodycznych i zrównoważonej turystyki.  

 

Działania w projekcie:  

1. Szkolenia regionalne dla przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych (6), 

2. Tworzenie regionalnych koncepcji włączenia osobliwości przyrody z obszarów Natura 2000 

do ofert turystycznych, 

3. Ewaluacja połączenia osobliwości przyrody z ofertą turystyczną,      

4. Wypracowanie strategii promocji tych ofert, 

5. Szkolenia makroregionalne 

6. Realizacja regionalnych strategii promocji ofert turystycznych z wykorzystaniem walorów 

obszarów Natura 2000,  

7. Nabór na certyfikat  Blisko Natury (działania Komisji Certyfikującej w tym audyt; przyznanie 

certyfikatu 54 obiektom) 
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Rezultaty projektu:  

1. W szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu wzięła udział następująca liczba uczestników:  

-  6 szkoleń regionalnych – ok. 120 osób, 

- 1 szkolenie ogólnopolskie – ok. 80 osób, 

- 3 szkolenia makroregionalne –ok 120 osób, 

- 1 warsztat na Agrotravel – ok 40 osób,  

- 1 szkolenie ogólnopolskie – 60 osób. 

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 420 uczestników.  

2. wykonanie: 

- księgi znaku, 500 sztuk notesów formatu A5, 500 sztuk teczek, 500 sztuk   długopisów, 1 roll-

up, Eko- znak (logo certyfikatu Agroturystyka przyjazna Naturze  „Blisko Natury”),  

- 6 folderów (przewodników turystyki przyrodniczej) informacyjnych o Naturze 2000 – 

„Wypoczynek blisko natury” (1500 sztuk) 

- 54 sztuki certyfikatów, 

- portal Natura a turystyka  62 828 odsłonięć – 30 298 użytkowników. 

- broszura (suplement) „Natura 2000 a turystyka”, (1000 egzemplarzy) 

Nazwa projektu: Inicjatywy lokalne na rzecz ekorozwoju 
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W ramach projektu realizowanych jest 17 inicjatyw lokalnych. W 2015 roku realizowano 5 

inicjatyw:  

1. Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno. 

2. Termomodernizacja świetlicy w Rososzy w gminie Ryki  

3. Ostoje przyrody – inwentaryzacja Pachnicy dębowej i Kozioroga dębosza na terenie 5 gmin 

powiatów gliwickiego, głubczyckiego, krapkowickiego oraz strzeleckiego 

4. Pomagamy pszczołom 

5. Koncepcja urbanistyczna osiedla ekologicznego - Sady Żoliborskie I i realizacja modelowego 

podwórka osiedla Sady I w Warszawie jako „ogrodu na pTAK” 

Źródło dofinansowania: NFOŚiGW 

Okres realizacji: październik – grudzień 

Realizacja celów statutowych: cel 1 i 2 

Zespół projektu w Fundacji: Agata Golec, Piotr Jaśniewicz, Katarzyna Sołdaczuk  

Współpracownicy: Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni 

(inicjatywa nr 2), Stowarzyszeniem Inicjatyw dla Rososzy (inicjatywa nr 3), Fundacja Wiedzieć Więcej 

(inicjatywa nr 9), Fundacja Notum ( inicjatywa nr 14), Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project i Klub 

Sady( inicjatywa nr 16) 

Rezultaty projektu: 

  

Wizyta studyjna  uczniów-liderów szkół podst. i gimnazjalnych oraz nauczycieli w Ośrodku Edukacji 

Przyrodniczej w Lądzie-Nadwarciański  
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Termomodernizacja świetlicy w Rososzy 

Ponadto:  

Modernizacja strony internetowej: www.ostojeprzyrody.pl  

Stworzenie strony internetowej na temat owadów zapylających: www.zapylalnie.pl 

Zrealizowano inwentaryzację zieleni na terenie osiedla Sady I i spotkania z mieszkańcami oraz 

administracją osiedla w sprawie realizacji osiedla ekologicznego. 
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Nazwa projektu: „Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności biologicznej (seria 

broszur)” 

Źródło dofinansowania: NFOŚiGW 

Okres realizacji (miesiące w danym roku): do 31 marca 2015 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Franciszek Jackl, Renata Filip 

Współpracownicy (osoby lub inne organizacje, firmy): Jolanta Kamieniecka, Bożenna Wójcik, 

Krzysztof Okrasiński, Paweł Pawlaczyk, Przemysław Nawrocki, Krzysztof Świerkosz, Anna Kalinowska, 

Witold Lenart, Janusz Radziejowski, Anna Haładyj. 

Opis działań: W ramach projektu przygotowanych zostało siedem broszur edukacyjnych, tworzących 

serię pod wspólnym tytułem. „Przyroda – Obywatele – Rozwój”. Każda broszura jest autorskim 

popularnym materiałem edukacyjnym, wykorzystującym wkład wiedzy fachowej ze strony ekspertów 

Instytutu i ich współpracowników – specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, prawa ochrony 

środowiska, zrównoważonego rozwoju.  

Druk broszur w liczbie 14 000 egz. (7 broszur po 2 000 egz.) oraz dystrybucja do zakładanej grupy 

odbiorców zakończyły się w marcu 2015 r. 

Rezultaty projektu (hasłowo najważniejsze rezultaty/produkty z liczbami): 

Broszury przedstawiają następujące obszary tematyczne: 

1. Podstawy prawne ochrony różnorodności biologicznej 

2. Zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej 

3. Wody a różnorodność biologiczna 

4. Zagrożenia dla różnorodności biologicznej 

5. Zrównoważony rozwój a ochrona różnorodności biologicznej 

6. Różnorodność biologiczna a turystyka 

7. Obywatele wobec ochrony różnorodności biologicznej 
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Nazwa projektu: Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla m. st. 

Warszawa w latach 2017-2020 z perspektywą do roku 2023”. 

Źródło dofinansowania: Urząd m. st. Warszawy  

Okres realizacji: wrzesień – grudzień 

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: Artur Badyda, Radosław Kucharski, Piotr Manczarski, Zbigniew Popko, Marlena 

Sajnog i Barbara Szulczewska. 

Opis działań: W roku 2015 dokonano dwukrotnie oceny materiału przesłanego przez Biuro Ochrony 

Środowiska Urzędu m. st Warszawy. Materiały te dotyczyły diagnozy sytuacji w zakresie stanu i 

ochrony środowiska w Warszawie oraz propozycji celów i kierunków działania. Przygotowane przez 

zespół InE wstępne oceny ww. materiały zostały poddane, przed przekazaniem ww. Biuru, konsultacji 

współpracujących z InE konsultantami.   

Rezultaty projektu:  

Przekazano dwukrotnie uwagi polegające na: 

a) Propozycjach zmian w stosunku do zaproponowanego tekstu. 

b) Doprecyzowaniu istniejących zapisów. 

c) Uzupełnieniu tekstu o kwestie nieporuszone a ważne.  
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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: Współpraca z Grupą Saint – Gobain  

Źródło dofinansowania: Saint – Gobain Polska 

Okres realizacji: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski 

Opis działań: Przygotowano z okazji 350 –lecia Grupy Saint – Gobain raport pt.: Czas wyzwań – czas 

odpowiedzi, czyli droga ku gospodarce o obiegu   zamkniętym’. Raport został zaprezentowany w dniu 

17 listopada 2015 na sesji prasowej w Zamku Królewskim, którą poświęcono jubileuszowi firmy. 
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Publikacje wydane w 2015 roku: 

• Wilczyński M., Gaz ziemny wsparciem dla niskoemisyjnej gospodarki, Warszawa 2015, 

nakład 750 egz. 

• seria 7 broszur Przyroda - Obywatele – Rozwój, (Wójcik B., Podstawy prawne ochrony 

różnorodności biologicznej; Wójcik B., Zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej; 

Pawlaczyk P., Wody a różnorodność biologiczna; Kalinowska A., Lenart W., 

Zrównoważony rozwój a ochrona różnorodności biologicznej; Kamieniecka J., 

Różnorodność biologiczna a turystyka; Kamieniecki K., Obywatele wobec ochrony 

różnorodności biologicznej; Jackl F., Zagrożenia dla różnorodności biologicznej), 

Warszawa 2015, nakład: 7 x 2000 egz. 

• 5 broszur: Raport II oceny śladu węglowego powiatu: poddębickiego, starogardzkiego 

(także prognoza 2020 i 2030), kwidzyńskiego, miasta Jaworzno i Płock w latach 2005, 

2010 i 2013, Warszawa 2015, nakład: 5x500 egz. 

• 6 makroregionalnych przewodników o turystyce przyrodniczej: „Wypoczynek Blisko 

Natury, przewodnik turystyki przyjaznej naturze, Warszawa 2015, nakład: 6x250 egz. 

• Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych w wybranych powiatach dla lat 

2005, 2010 i 2013 z podziałem na sektor, Warszawa 2015, nakład: 500 egz. 

• Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatycznych Warszawa 2015, nakład 

2100 egz.  

• Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego, Warszawa 2015, 

nakład: 1000 egz. 

• Zeszyt Gminny czyli syntetyczny przewodnik po Pilotażowym programie niskowęglowego 

rozwoju powiatu starogardzkiego, Warszawa 2015, nakład: 250 egz. 

• Zielone Kociewie 2030 czyli skrót Pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju 

powiatu starogardzkiego. Warszawa 2015, nakład: 5000 egz. 

• Włącz się Kociewie. Narada obywatelska krok po kroku, Warszawa 2015 nakład: 500 egz. 

• Dąbrowska A., Stępniak A., Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym? - identyfikacja 

problemów i rekomendacje do podjęcia działań, Warszawa 2015, nakład: 100 egz. 

• Miazga A., Owczarek D., Ubóstwo energetyczne w Polsce - definicja i charakterystyka 

społeczna grupy, Warszawa 2015. Nakład: 500 egz. 

• Kassenberg A., Szymalski W., Czas wyzwań – czas odpowiedzi, czyli droga ku gospodarce 

o obiegu zamkniętym, Raport z okazji 350-lecia firmy Saint-Gobain, Warszawa 2015 

Nakład: 500 egz. 

• Kassenberg A., Świerkula E., Polska Niskoemisyjna – od idei do działania, Warszawa 2015, 

nakład: 500 egz. 

Publikacje opracowane na rzecz Fundacji im. Heinricha Boella: 

• Atlas węgla. Dane i fakty o globalnym paliwie, współautorzy A.Kassenberg, M. Wilczyński 

• Cała prawda o Energiewende. Niemiecka transformacja energetyczna w faktach i 

liczbach, autor: Wojciech Szymalski 

Podstawowe fakty o Fundacji na koniec 2015 roku 

• Liczba pracowników: 13 

• Liczba współpracowników: 243 
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• Liczba partnerów instytucjonalnych: 82 

• Wydane publikacje: 18, łączny nakład: 29 700 szt. 

• Przygotowane strategie, plany, programy: 6 

• Konferencje 3 szt., liczba uczestników: 230 osób 

• Warsztaty, szkolenia: 21 szt., liczba uczestników: 360 osób 

• Proces narady obywatelskiej (warsztat, 4 narady, wysłuchanie publiczne): 4 szt., 

uczestników: 232 

• Liczba czytelników portalu chronmyklimat.pl (unikalne IP): średnio 8738 miesięcznie, 

104 850 rocznie, najbardziej popularny był portal w styczniu 2015 roku – 15012 

użytkowników.  

• Liczba odbiorców działań promocyjnych: > 1 000 000 osób 

• Wyjazdy studyjne: 2 szt., uczestników: 25 osób. 

• Badania społeczne: 2 szt. 

• Analizy śladu węglowego (emisji gazów cieplarnianych): 10 szt. 

• Wydane certyfikaty ekoturystyczne Bliżej Natury: 54 szt. 

• Liczba kontroli NIK w Fundacji: 1 szt. 
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