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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 tworzeniem, 

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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Czas marszów 
Minął 2018 rok, a Fundacja instytut na rzecz Ekorozwoju wciąż jest najlepszym think tankiem 

zajmującym się zrównoważonym rozwojem w Polsce. W ocenie organizacji typu think-tank za 

rok 2018, prowadzonej przez Uniwersytet Pensylwania w USA „Global Go To Think Tank 

Index Report” Instytut został sklasyfikowany na 50 miejscu na świecie, 17 w Europie i 1 w 

Europie Środkowo-Wschodniej. Chyba nie może być inaczej, skoro dostajemy kolejne 

nagrody za najlepsze projekty LIFE! 

W tym roku zrealizowaliśmy kilka bardzo ważnych wydarzeń. Hitem były dwie nasze 

ogólnopolskie konferencje: Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu oraz Czy 

możemy sprawić, że będzie to 1,5 °C jako wyzwanie klimatyczne?. Mieliśmy kilka bardzo 

poczytnych artykułów na portalu chronmyklimat.pl, a także wysoką oglądalność debat on-

line. Więcej niż w 2017 roku zorganizowaliśmy warsztatów, w których wzięło udział ponad 

800 osób.  

W kolejnym roku będziemy kontynuować tematy związane z adaptacją do zmian klimatu, z 

zwłaszcza obiegiem wody w miastach oraz ochroną klimatu, która stała się już nie tylko 

naszym priorytetem, ale racją stanu dla szerokiego grona osób. ADAPTCITY się skończy, ale 

zacznie się CITY WATER CYCLES. O tym, że klimat jest ważny pokazał współorganizowany 

przez nas w grudniu 2018 Marsz dla Klimatu. Od początku 2019 roku takich Marszów mamy 

coraz więcej. Idziemy więc… 

 

Z poważaniem, 

 

 

          Prezes Fundacji InE  
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W maju 2018 roku odbyło się wręczenie nagród BestLIFE2018 dla projektów 

finansowanych z funduszu LIFE+ ukończonych w latach 2015-2017. Nagrodę dla projektu 

„Dobry klimat dla powiatów” odebrał prezes Fundacji dr Wojciech Szymalski.   
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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 jego podstrony tematyczne, np. Eko-lokator 

- konkursy dla szkół 

- szkolenia i konferencje 

- inicjatywy lokalne, np. w zakresie termomodernizacji i instalacji OZE; 
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Nazwa projektu: Portal chronmyklimat.pl – www.chronmyklimat.pl   

Źródło finansowania:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020, Fundacja Heinricha Boella oraz środki własne. 
 
Okres realizacji w roku 2018: cały rok  
 
Realizacja celów statutowych: cel 2  
 
Zespół projektu w Fundacji:  
Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Wojciech Szymalski, Konrad Wielądek, Katarzyna Wolańska  
 
Opis działań:  
Celem portalu, funkcjonującego od 2007 roku, 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 2018 roku opublikowano na portalu 374 teksty, w tym 
ponad 30 tekstów autorskich, oraz niezależne opinie. Zorganizowano 5 debat online poświęconych 
następującym tematom: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym”, „Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i zanieczyszczeniom powietrza?”, 
„Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym”, „E-mobility – czy tylko samochód 
elektryczny?”, „Szanse rozwoju energetyki morskiej w Polsce”. Zespół portalu był także aktywny w 
mediach społecznościowych.  
 
W 2018 roku najpopularniejsze materiały na portalu nosiły następujące tytuły: 
- Ubytek w ministerstwie środowiska – ponad 6800 wejść 
- Wywiad z Elżbietą Bursztą-Adamiak nt. zagospodarowania wód deszczowych – ponad 4400 wejść 
- Czy zamek w puszczy spełni wymagania ustawy deweloperskiej – ponad 3800 wejść 
- Na przystanek i do szkoły… - ponad 3200 wejść. -  
- Wywiad z Izabelą Małachowską-Coqui nt. zagospodarowania wód deszczowych – ponad 3200 wejść 
- Czym jest smog, jak rujnuje nam zdrowie i jak się przed nim chronić? – ponad 2700 wejść 
 
Najważniejsze rezultaty projektu:  

 statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2018: 90 821 odsłon, 58 946 wejść  

 zrealizowano 5 debat online, które obejrzało około 15000 osób.  

 1708 osób lubi fanpage chronmyklimat.pl na Facebooku, a 1670 obserwuje.   

http://www.chronmyklimat.pl/
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Nazwa projektu: Eko-lokator – edukacja 

ekologiczna i współpraca grup zawodowych 

związanych z zarządzaniem budynkami 

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz środki własne 
 
Okres realizacji (miesiące w danym roku): 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 
 
Realizacja celów statutowych (podać numery celów): Cel 1 
 
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Katarzyna Sołdaczuk, Konrad 
Wielądek, Katarzyna Wolańska  
 
Współpracownicy (osoby lub inne organizacje, firmy):dr hab. Inż. Hanna Jędrzejuk - Instytut Techniki 
Cieplnej Politechniki Warszawskiej; Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz – Ekobudex Sp. z o.o. Dyrektor 
Działu Odwodnień, Konsultantka koncepcji i programów zagospodarowania wód deszczowych w 
miastach; dr inż. Wojciech Szpakowski - Gdańskie Wody sp. z o.o., Politechnika Gdańska Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska; dr hab. inż. Bartosz Jawecki –Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu; dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak –Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i 
Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Katarzyna Jędrzejczak – Krajowa Agencja 
Poszanowania Energii; dr. Anna Rolewicz-Kalińska – Politechnika Warszawska; Jarema Andrzej-
Rabiński – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone; Robert Buciak - Stowarzyszenie 
Zielone Mazowsze. 
 
Opis działań: 
W roku 2018 w ramach projektu przeprowadzono 16 szkoleń  które poruszyły zagadnienia omawiane 
w projekcie m.in. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; Gospodarowanie wodą w 
budynku wielorodzinnym; Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym; Roślinność na, 
wokół i w budynku wielorodzinnym; oraz Efektywne i ekologiczne poruszanie się pojazdami w 
zabudowie mieszkaniowej. Szkolenia odbyły się w 9 miastach, a udział w nich wzięło 380 osób. W 
ramach projektu zorganizowano również dwa spotkania warsztatowe dotyczące Efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz Gospodarowania wodą w budynku wielorodzinnym. 
W obu wydarzeniach wzięło udział 105 osób. W roku 2018 odbyły się również dwie debaty on-line 
również poruszające temat Efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz 
Gospodarowania wodą w budynku wielorodzinnym, obie debaty transmitowane w social mediach 
projektu, fundacji oraz portalu chrońmy klimat, obejrzało w sumie 4 248 widzów. 
 
Rezultaty projektu: 
Przeprowadzenie 16 szkoleń w roku 2018 
Przeszkolonych uczestników: 380 
Przeprowadzenie 2 warsztatów w roku 2018 
Ilość uczestników w warsztatach: 105 
Przeprowadzenie 2 debat w roku 2018 
Ilość wyświetleń filmów: 4 248 
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Nazwa projektu: Konferencja pod tytułem "Czy możemy sprawić, że będzie to 
1,5 °C jako wyzwanie klimatyczne?". 

Źródło finansowania: Fundacja im. Heinrich’a Boella - Biuro w Warszawie, Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy 

Okres realizacji w roku 2018: maj - listopad 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Marlena Sajnog z pomocą Renetay Filip, Ewy 

Świerkuli i Konrada Wielądka. 

Współpracownicy: Fundacja im. Heinrich’a Boell Biuro w Warszawie, Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy, Polska Akademia Nauk, Koalicja Klimatyczna. 

Opis działań: Działalność w ramach projektu obejmowała przygotowania organizacyjne do 

konferencji i jej promocję, zapewnienie udziału w tym z zagranicy referentów oraz panelistów, 

przygotowanie i wydanie ulotki nt. Raportu IPCC dotyczącego możliwości ograniczenia wzrostu 

temperatury o 1,5oC, przeprowadzenie konferencji w dniu 7 listopada 2018 roku oraz sprawozdanie z 

realizacji projektu. 

Najważniejsze rezultaty projektu: Konferencja spotkała się z szerokim zainteresowaniem. Wzięło w 

niej udział 185 osób. Zaproszenie na konferencje na portalu chronmyklimat.pl obejrzało ponad 3800 

osób. Spotkała się z ogromnym uznaniem ze względu na b. aktualną tematykę tuż przed COP24 w 

Katowicach, a także bardzo atrakcyjny skład referentów i panelistów: Morten Bæk, (Secretary of 

State in Danish Ministry of Energy, Public Affairs and Climate) I Tomasz Chruszczow (COP 24 High 

Level Climate Champion) I Leszek Drogosz (Urząd m. st. Warszawy) | Jakub Jędrak (Warszawski Alarm 

Smogowy) | Richard Folland (Sustineri consultant company, United Kingdom) | Anne Girault (Paris 

Climate Agency) | Coraline Goron (University of Oxford China Center) I Andrzej Kassenberg (Instytut 

na rzecz Ekorozwoju) I Michał Kleiber (Polska Akademia Nauk) I Krzysztof Księżopolski (SGH) I 

Przemysław Sadura (Uniwersytet Warszawski) | Urszula Stefanowicz (Koalicja Klimatyczna | Barbara 

Unmüßig (Heinricha Böll Foundation) | Jean-Pascal van Ypersele (former Vice-Chair of the IPCC) I 

Andres Wijkman, (chairperson of Club of Rome). 

Ulotka została wydana w 500 egzemplarzach i został rozdysponowana na konferencji jak i na innych 

wydarzenia.   
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Nazwa projektu: LIFE_WZROST_PL – Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na 
podstawie Odpowiedzialnej Społeczne Transformacji www.energiaodnowa.pl  

Źródło dofinansowania: Komisja Europejska –LIFE+, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

Okres realizacji: styczeń 2018 – marzec 2018 

Realizacja celów statutowych:2 

Zespół projektu w Fundacji InE: Andrzej Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Wojciech Szymalski 

Partnerzy: WWF Polska, Instytut Energetyki Odnawialnej, KAPE S.A., Discovery Polska 

Opis działań:  

Na podstawie materiałów zgromadzonych przez partnerów projektu na podstawie monitoringu prasy  

wykonano podsumowujący  raport społeczno-ekonomiczny wpływu projektu w obszarach: 

konsumpcja , odnawialne źródła energii , efektywność energetyczna , polityka klimatyczna , 

transport. Wykonano drugie badanie opinii publicznej przez  firmę 4P research mix w styczniu 2018 

roku i dokonano analizy porównawczej wyników z pierwszym badaniem. 

Promowano  film dokumentalny pt. ”Punkt Krytyczny –Energia odNowa” i udostępniano film 

środowiskom akademickim oraz w  Internecie poprzez współpracę z mediami społecznościowymi i 

portalami blogerskimi. Przygotowano i wypromowano raport laika dotyczący projektu w języku 

polskim i angielskim. 

Rezultaty projektu:  

- W trakcie premiery, pokazów festiwalowych i Roadshow film obejrzało 2636 osób 

- Szacuje się, że filmy w telewizji obejrzano ponad 7,8 mln razy.  

- Odcinki oraz cały film są udostępniane na Facebooku i YouTube. Do tej pory odcinki były 

oglądane między 53 700 razy. 

- Kampania na Facebooku dotarła do 539.612 osób. 

- Projekt był wspomniany w mediach 516 razy. Pozwoliło to dotrzeć do 6.120.324 osób z 

informacjami o LIFE_WZROST_PL i produktach projektu. 

- Projekt był regularnie promowany na stronie Facebook. Opublikowano 51 postów, które 

dotarły do 2.902.565 osób. 

 

W 2019 roku projekt otrzymał nagrodę BestLIFE2019!  

 

http://www.energiaodnowa.pl/
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Atlas Energii, w oparciu o jego niemiecką wersję, prezentuje polskiemu czytelnikowi możliwość 

zastDokonano wersyfikacji tłumaczenia, a także jego aktualizację. 

1. Dokonano wersyfikacji tłumaczenia, a także jego aktualizację. 

2. Przygotowano cztery rozdziały dotyczące Polski, a mianowicie: 

a. Rozdroże polskiej energetyki - gdzie jesteśmy? 

b. Czarne i brązowe chmury nad energetyką czyli dokąd zamierzamy dojść? 

c. Potencjalne szanse na transformacje czyli dokąd powinniśmy dojść. 

d. Polak mądry przez szkodą czyli korzyści z transformacji. 

3. Przygotowano wstępu dla polskiego czytelnika oraz przejrzano tekstu przed przekazaniem do 

druku.   

4. Udział w promocji w trakcie COP24 w Katowicach.   

 

Najważniejsze rezultaty projektu: 

Atlas energii ukazał się pod koniec 2018 roku i trudna mówić o jego rezultatach gdyż rzeczywista jego 

upowszechnienie nastąpi w roku 2019. W trakcie jego prezentacji na Szczycie Klimatycznym w 

Katowicach spotkał się z istotnym zainteresowaniem.  

Nazwa projektu: Atlas energii dla polskiego odbiorcy 
Źródło finansowania: Fundacja Boell’a Biuro w Warszawie.  

Okres realizacji w roku 2018: czerwiec - grudzień 

Realizacja celów statutowych: cel 1  

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski 

Współpracownicy: Ewaryst Hille (koreferent polskich rozdziałów) 

Opis działań: Atlas Energii, w oparciu o jego niemiecką wersję, prezentuje polskiemu czytelnikowi 

możliwość zastąpienia paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii i w jaki sposób dokonać tego 

może Europa, w tym także Polska. Omawia czym jest sprawiedliwa transformacji energetyczna, czyli 

połączyć działania na rzecz ochrony klimatu oraz wspierania pro-środowiskowych innowacji z 

demokratycznym i społecznie sprawiedliwym budowaniem dobrobytu i poprawą jakości życia. W 

ramach projektu:   
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Nazwa projektu: Debata ekspertów na rzecz czystego wzrostu 

Źródło finansowania: Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

Okres realizacji w roku 2018: luty - marzec 

Realizacja celów statutowych: cel 5 

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

Renaty Filip. 

Współpracownicy: Uczestnicy debaty w liczbie 40 osób - eksperci i doradcy z kręgów rządowych, 

pozarządowych, biznesowych oraz świata nauki. 

Opis działań: Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie debaty eksperckiej p.t. „Polska i 

Wielka Brytania na rzecz czystego wzrostu – obiecujące przedsięwzięcia okiem ekspertów” w celu 

identyfikacji kluczowych obszarów współpracy polsko-brytyjskiej w obszarze czystego wzrostu na 

poziomie rządowym oraz biznesu. W trakcie spotkania dokonano porównania dwóch podstawowych 

strategii rozwoju Polski i W. Brytanii tzn. Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i Strategii 

czystego wzrostu Wielkiej Brytanii. W jego wyniku ustalono, że występuje wysoka zbieżność w 

popieraniu i promowaniu ekomobilności, a w tym w miastach. W drugiej kolejność zwraca uwagę 

zbieżność w popieraniu poprawy efektywności energetycznej w budynkach i w budownictwie. 

Ustalono, że istnieje znacząca potencjalna szansa na współpracę we wspieraniu rozwoju energetyki 

odnawialnej w zakresie: energetyki morskiej i rozwoju magazynowania energii, a także tworzenia 

lokalnych systemów energetycznych. Po zakończeniu spotkania przygotowano: notatkę i 

rekomendacje z debaty, które szeroko rozpowszechniono. 

Najważniejsze rezultaty projektu: Wyniki debaty posłużyły doprecyzowaniu obszarów współpracy 

pomiędzy rządami Polski i W. Brytanii w zakresie proekologicznego rozwoju. Jednocześnie wyniki 

spotkania stanowiły podstawę do zorganizowania czterech debaty on-line . Pierwsze dwie odbyły się 

pod koniec 2018 r. i dotyczyły elektromobilności i morskiej energetyki wiatrowej. Dwie pozostałe 

zostaną zorganizowane na początku 2019 roku i będę dotyczyć gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 

finansowania zielonych przedsięwzięć.   
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Nazwa projektu: Warsztaty i szkolenia 

Źródło finansowania: Środki pochodzące od słuchaczy, Adelphi Research i inni.  

Okres realizacji: cały rok  

Realizacja celów statutowych: cel 2 

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

Konrad Wielądek, Katarzyna Wolańska, Hanna Kryszyńska 

Opis działań: Celem projektu było dostarczenie praktycznej wiedzy na temat gospodarki 

niskoemisyjnej oraz partycypacji społecznej samorządom lub przedstawicielom biznesu.  

Warsztaty i spotkania zrealizowane w 2018 roku: 

Dr Andrzej Kassenberg 

- Konferencja City Climate Summit w trakcie COP 24 w Katowicach zorganizowanej przez UNCombact 

i Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury 

- Spotkanie Zdrowy umysł, zdrowy człowiek, zdrowa planeta w trakcie COP 24 zorganizowane przez 

Brahma Kumaris Polska 

- Konferencja Asia-Europe Pathways Towards Responsible Consumption and Production: From Linear 

to Circular Economy zorganizowanej przez Fundację Azja – Europa 

- Kongres Czystego Powietrza organizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 

Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.,  

- Debata Realizacja porozumień paryskich a oczekiwania przed COP24. Szanse i zagrożenia dla Polski z 

wdrożenia porozumień paryskich organizowanej przez Rzeczpospolitą  

- Konferencja Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu – wokół COP 24 zorganizowanej 

przez Koło Euroatlantyckie Uniwersytetu Warszawskiego 

- Kongres Miasto – woda jakość życia organizowany przez Fundację Gospodarki i Administracji 

Publicznej 

- Spotkanie z dziennikarzami zagranicznymi przed COP 24 organizowane przez Forum Energii 

- Spotkanie on-line nt. szczytów klimatycznych i polityki klimatycznej w Polsce z uczniami szkół ze 

zlewni Wisłoki 

Dr Wojciech Szymalski 

- REVIPOWER, szkolenie nt. przyjaznej klimatowi i efektywnej energetycznie rewitalizacji miast – 

listopad 2018. 

- Rozmowy w dobrym klimacie, Katowice, listopad 2018 

- Adaptacja do zmian klimatu, wykład dla studentów AIESEC SGH, wrzesień 2018 

- Praca w ochronie środowiska – organizacje pozarządowe, wykład dla studentów UKSW, maj 2018 

- „Miasto w korku” – wykład dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, kwiecień 2018  
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Nazwa projektu: Analizy i opracowania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej 

dla administracji publicznej oraz biznesu.  

Źródło finansowania: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa 

Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta Katowice, PMC Hydraulika Sp. z o.o., STENA Recykling Sp. z o.o. 

Multiconsult S.A.  

Okres realizacji w roku 2018: styczeń-grudzień 

Realizacja celów statutowych: cel 1 

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

Sołdaczuk, Renata Filip. 

Współpracownicy: KAPE S.A.  

Opis działań: Przygotowanie opracowań analitycznych dla administracji publicznej lub biznesu  

zgodnie z ich oczekiwaniami. W 2018 realizowano następujące prace: 

- Regionalna Koncepcja Odnawialnych Źródeł Energii dla Centralnej Strefy Funkcjonalnej 

Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Regionalnego Biuro Gospodarki Przestrzennej w 

Szczecinie. Opracowanie zostało zakończone i przyjęte.  

- Analiza w zakresie wpływu na klimat oraz wpływu zmian klimatu na projekt modernizacji dworców 

kolejowych w Polsce dla linii Reda-Hel oraz Skarżysko-Radom-Dęblin dla Multiconsult S.A. na rzecz 

PKP S.A. Opracowanie zostało zakończone i przyjęte. 

- Analiza emisji gazów cieplarnianych dla firmy STENA Recykling S.A.  

- Analiza emisji gazów cieplarnianych dla firmy PMC Hydraulika Sp. z o.o. Opracowanie zostało 

zakończone i przyjęte. 

- ABC klimatu – poradnik dla seniorów oraz Czy jeszcze zdążymy? – Dlaczego zmiana klimatu jest 

wyzwaniem globalnym i dla każdego z nas? Dla Urzędu Miasta Katowice. Opracowania zostały 

zakończone i przyjęte. 
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Nazwa projektu:  

Członkostwo w Koalicji Klimatycznej 

Źródło finansowania: Środki własne  

Okres realizacji w 2018 roku: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel nr 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, 

Wojciech Szymalski 

Współpracownicy: 24 członków Koalicji Klimatycznej 

Opis działań: 

Instytut na rzecz Ekorozwoju jako współzałożyciel Koalicji działa w niej nieprzerwanie od 2002 r. W 

roku 2018 działalność ta koncentrowała się na: braniu udziału w pracach Komitetu Sterującego 

(przedstawicielem InE był Andrzej Kassenberg), aktywnym uczestniczeniu w działaniach Koalicji, m.in 

w przygotowaniu stanowisk i opinii, np. roli lasu w ochronie klimatu, projektu Polityki ekologicznej 

Polski do 2030 roku, projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, wstrzymaniu projektu 

budowy elektrowni Ostrołęka C. Kluczowymi obszarami aktywności Koalicji w roku 2018 było: 

- Monitorowanie działań podejmowanych przez władze w zakresie polityki klimatycznej i 

energetycznej; 

- Współdziałanie nt. ochrony klimatu z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi 

takimi jak CAN-Europe; 

- Monitorowanie wdrażania ustaleń Szczytu Klimatycznego z Paryża (COP21); 

- Przygotowanie i uczestnictwo w Szczycie Klimatycznym COP 24 w Katowicach w tym 

promowanie raportu  IPCC o ograniczeniu wzrostu temperatury do 1,5oC. 

 

 

  

Przez cały rok Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju była 

także częścią Partnerstwa dla Klimatu. Do działań 

realizowanych w ramach partnerstwa należą wszystkie 

związane z gospodarką niskoemisyjną.  
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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: Wojciech Szymalski, Andrzej 

Kassenberg 

Współpracownicy: członkowie CAN-Europe 

Opis działań: 

Fundacja InE w 2017 roku wspierała CAN-Europe głosem 

doradczym w dyskusjach i opiniowaniu przygotowywanych 

przez Komisję Europejską  dokumentów z zakresu zmian 

klimatu, m.in. przeglądu polityki UE w zakresie adaptacji do 

zmian klimatu. Wspólnie z CAN wystąpiliśmy z wnioskami o 

dofinansowanie nowych projektów.  

 

 

 

 

 

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 

Współpracownicy: członkowie EEB 

Opis działań: 

Fundacja InE jest członkiem EEB od 2002 roku. Przedstawiciel Fundacji jest członkiem Rady EEB. 

Wzięliśmy udział w dorocznej konferencji EEB w Brukseli. Działaliśmy jako partner we wniosku 

projektowym DEAR z zakresu celów zrównoważonego rozwoju SDG. Promowaliśmy wybrane prace 

EEB m.in. w mediach społecznościowych i na portalu chronmyklimat.pl.   
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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 programy 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, zielonych ścian, oczek wodnych; 

- Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko; 

 

 

  



17 
 

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 InE: Renata Filip, Monika Jaromin, Andrzej Kassenberg, Hanna 

Kryszyńska, Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula 

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

Opis działań:  

W 2018 roku w projekcie zakończono prace nad przygotowaniem Mapy Klimatycznej dla miasta 

Warszawy.  Wiosną 2018 roku umieszczono na stronie serwisu miasta zestaw 24 map 

przedstawiających prawdopodobny przyszły stan (na lata 2041-2050 oraz 2081-2090) w Warszawie 

następujących wskaźników klimatycznych: roczne sumy opadów, liczba dni z opadem większym niż 

20mm,  średnia roczna temperatura powietrza, noce tropikalne, początek okresu wegetacyjnego, 

długość okresu wegetacyjnego. 

Jako kontynuacja procesu konsultacji społecznych Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu jesienią 2018 

roku po raz drugi zrealizowano badania ilościowe i jakościowe dotyczące świadomości mieszkańców 

miasta w zakresie zmiany klimatu. W czerwcu 2018 odbyła się kolejna tura badań typu Barometr 

Warszawski, w której zadawano respondentom pytania dotyczące zmiany klimatu i działań 

adaptujących do nich.  

Zorganizowano i przeprowadzono 1 spotkanie Komisji Reprezentantów Metropolii w Warszawie w 

dniu 18 grudnia 2018. Spotkanie odbyło się w siedzibie Biura Unii Metropolii Polskich w Warszawie. 

W dniach 18-19 września 2018 roku w Warszawie odbyła się Międzynarodowa konferencja miast. 

Głównym celem dwudniowych obrad było zaprezentowanie efektów projektu ADAPTCITY. O 

projekcie i jego efektach mówili: dr Wojciech Szymalski, Prezes InE, dr. hab. Igor Zachariasz, Dyrektor 

Biura UMP i Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury z Urzędu m.st. Warszawy oraz Thomas 

Kiwitt, dyrektor Verband Region Stuttgart. Konferencja zgromadziła ponad 200 osób. 

Ponadto przygotowano i wydano ulotkę z mapą klimatyczną, przygotowano i wydrukowano mapę 

naścienną oraz zestaw tablic o lokalnym klimacie miasta, które rozdystrybuowano i umieszczono w 

Biurach i Urzędach Gmin Warszawy. 

Zespół projektu wziął udział w organizowany przez Miasto Warszawa  „Pikniku z Klimatem” 2 

września 2018 roku oraz pikniku pt. „Europa dla Warszawy 8 i 9 września 2018 roku, podczas których  

promowano mapy klimatyczne poprzez rozdawanie ich w formie ulotki. Dostępna była także wystawa 

http://www.adaptcity.pl/


18 
 

o mapie klimatycznej oraz mapa ścienna do wglądu. Trwający na stoisku UMWarszawa konkurs 

ekologiczny zawierał także pytania z dziedziny adaptacji do zmian klimatu przygotowany we 

współpracy z Fundacją InE.  

Mapa Klimatyczna promowana była również podczas wydarzeń takich jak: Eko-Forum we Wrocławiu 

13 marca 2018, konferencja „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach 16-17 marca 2018 w 

Warszawie, 12 kwietnia 2018 r. seminarium Świat, gmina, dom. Wymiary geo-polityki, Krytyka 

Polityczna, Spotkaniu studentów OIKOS 7 września 2018 r. na SGH w Warszawie, Miasto – Woda – 

Jakość Życia. 24-25 września 2018 r. Wrocław, Festiwal Wody 27 września 2018 w Nadarzynie, Forum 

Rozwoju Mazowsza, 3 października 2018, Szkolenie REVIPOWER, 6 listopada 2018 w Warszawie, 7 

listopada 2018 r. prezentacja projektu na Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy,  

Kongres WOD-KAN 14-15 listopada 2018 w Łodzi, 25 listopad 2018, VYCA meeting na UKSW, 29 

listopada 2018 r. prezentacja projektu podczas seminarium w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, 

Jak ograniczyć ryzyko występowania katastrof – wdrażanie programu z Sendai, 3 grudnia 2018, Klimat 

miasta - architektura a zmiany klimatyczne, 14 grudnia 2018 – konferencja „Miasto dla Ludzi” we 

Wrocławiu. 

Stale prowadzono stronę internetową www.adaptcity.pl, która zyskuje coraz szersze grono 

odbiorców. W 2018 roku statystyki miesięczne ilości odwiedzin na stronie wyniosły ok 14 538 

unikalnych użytkowników.   

Konferencja ADAPTCITY, wrzesień 2018  
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Nazwa projektu: Agroturystyka w sieci natury   

Źródło dofinansowania: Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Okres realizacji : 1 maja 2018 r. – 30 czerwca 2019 r. 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska (koordynatorka), Ewa Świerkula, Katarzyna Sołdaczuk 

Współpracownicy: Marcin Kurnik (prowadzenie FB) 

Opis działań: cykl działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających korzystanie z potencjału 

osobliwości przyrodniczych w turystyce wiejskiej  w zrównoważony sposób, który sprzyja ochronie 

środowiska i różnorodności biologicznej. 

Rezultaty projektu: 

- Spotkania z łąką i sadem w stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach (letnie 

spotkanie z łąką: 7 lipca 2018 r., jesienne spotkanie z sadem: 22 września 2018 r.) 

- Przestrzeń warsztatowa „Blisko Ludzi – Blisko Natury” w trakcie Cieszanów Rock Festiwal 16-

19 sierpnia 2019 r. (ok. 1000 odwiedzających).  

- I edycja wystawy fotografii przyrodniczej „W sieci natury” – prezentowana podczas Rock 

Festiwalu w Cieszanowie oraz w Chutorze Gorajec, Dobrej k. Limanowej (Gminny Ośrodek 

Kultury), Tarnobrzegu (Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska 

Dolina Wisły. 

- Dwie wyprawy przyrodnicze „Na tropach natury – Rykowisko” w terminach: 14-16 września 

2018 oraz 21-23 września 2018 r., 20 uczestników  

- Warsztaty dla interpretatorów przyrody w regionie południowo-wschodnim w Baranowie 

Sandomierskim, 22-25 listopada 2018 r., 20 uczestników   

Warsztat dla interpretatorów przyrody, listopad 2018 

2017 
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Nazwa projektu: Miejskie Plany Adaptacji dla miast   

Źródło dofinansowania: Miasto Mińsk Mazowiecki. 

Okres realizacji : luty - grudzień 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Renata Filip, Katarzyna Sołdaczuk 

Współpracownicy: dr Aneta Afelt 

Opis działań: Realizacja miejskich Planów Adaptacji w zgodzie z wytycznymi „Podręcznika adaptacji 

dla miast” Ministerstwa Środowiska.  

Rezultaty projektu: 

- Zrealizowano Miejski Plan Adaptacji dla miasta Mińsk Mazowiecki wraz z przeprowadzeniem 

procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko; 
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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; 

 

 

 

  



 

 

Nazwa projektu: Zrównoważona Europa dla wszystkich (Make Europe 

Sustainable for All) 

Źródło dofinansowania: Komisja Europejska (fundusze DEAR), Fundacja Heinricha Bolla, Ambasada 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce.  

Okres realizacji: cały rok 

Realizacja celów statutowych: 1 

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

Współpracownicy: Instytut Spraw Publicznych (ISP), Fundacja Heinricha Bolla, Fundacja Strefa 

Zieleni, Stowarzyszenie Eko-Unia, Fundacja Piaskowy Smok.  

Opis działań:  

Celem projektu jest upowszechnienie w Polsce celów zrównoważonego rozwoju tzw. Agenda 2030 

oraz tworzenie warunków do współpracy między organizacjami społecznymi na rzecz realizacji 

Agendy 2030. W 2018 roku w ramach projektu realizowane były warsztaty dla organizacji 

pozarządowych oraz debaty on-line, a także kampanie w mediach społecznościowych. Punktem 

kulminacyjnym było wydanie raportu pt. „Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju”. 

Ważnym wydarzeniem było także współorganizowanie przez Fundację „Marszu dla Klimatu” podczas 

COP24 w Katowicach (8 grudnia 2019).  

 

 



23 
 

Rezultaty projektu:  

- W maju 2018 zrealizowano dwa warsztaty dla organizacji pozarządowych nt. Równości kobiet i 

mężczyzn oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, w których uczestniczyło 35 osób.  

- W ramach projektu zrealizowano 3 debaty on-line. Najpopularniejszą debatą było spotkanie 6 

czerwca 2018 roku, w którym wziął udział Piotr Woźny, pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste 

powietrze”. Debatę tę oglądało ponad 4000 osób. Pozostałe dwie debaty dotyczyły elektromobilności 

oraz energetyki wiatrowej na morzu o odbyły się w listopadzie.  

- Prowadziliśmy 6 kampanii na stronie Facebook związanych m.in. z Dniem SDG, Kampanią „Good 

Food for All”. Z informacjami nt. Agendy 2030 udało się dotrzeć tą drogą do ponad 12000 osób.  

- Fundacja współorganizowała „Marsz dla klimatu” 8 marca w Katowicach podczas COP24. 

Utworzoną specjalną stronę internetową dla wydarzenia, prowadzono działania na Facebooku, 

wsparto lokalne przygotowanie materiałów na Marsz. Marsz dla Klimatu w Katowicach zgromadził ok. 

3000 uczestników, a wiele milionów osób dowiedziały się o Marszu z mediów, które aktywnie 

informowały o wydarzeniu. Głównym hasłem Marszu było „Obudźcie się! Czas ocalić nasz dom”, a 

nawiązującym do Agendy 2030 znakiem był budzik z logiem 13 celu SDG.  

 

- Wydaliśmy raport pt. „Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju”, który został 

rozpowszechniony w ilości ponad 500 egzemplarzy oraz w internecie. Promocję raportu 

zrealizowaliśmy podczas m.in. konferencji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w 

listopadzie 2017 roku.  

- Rozdaliśmy 3 minigranty na rzecz lokalnych organizacji w celu prowadzenia projektów promujących 

cele zrównoważonego rozwoju. W 2018 roku granty otrzymały organizacje Stowarzyszenie Refugees, 

Stowarzyszenie Zero Waste oraz Instytut Spraw Publicznych. Do konkursu na minigranty w 2018roku 

zgłosiło się 14 organizacji  
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Nazwa projektu:  

Segreguję, więc zyskuję  

Źródło dofinansowania: środki własne 

Okres realizacji w roku 2017: styczeń-czerwiec 

Realizacja celów statutowych: 1 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski 

Współpracownicy: Little Greenfinity, Fundacja Alter Eko  

Opis działań:  

Celem projektu jest była pomoc samorządom we wdrażaniu nowego systemu segregacji odpadów, 

który zaczął obowiązywać od lipca 2017 roku. Latem 2017 roku Fundacja przeprowadziła badanie 

wśród gmin na temat stopnia ich przygotowania do wdrażania nowego systemu segregacji odpadów. 

Do końca grudnia przygotowano ofertę pomocy dla gmin, która została rozesłana do samorządów. 

Rezultaty: 

- W 2018 roku zrealizowano ulotki o segregowaniu odpadów dla gminy Jastrzębie.  
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Publikacje wydane w 2017 roku: 

- Proces odchodzenia od węgla w Polsce – dylematy, Andrzej Kassenberg, Ewaryst Hille 

- Raport laika projektu Energia odNowa (LIFE_WZROST), publikacja zbiorowa pod redakcją Tobiasza 

Adamczewskiego (WWF Polska) 

- Regionalna koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin centralnej strefy funkcjonalnej 

województwa zachodniopomorskiego, Strzyżewska Justyna (red.) z zespołem, wydawca: Regionalne 

Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 

- Ulotka – Dlaczego 1,5 st. C?, Andrzej Kassenberg (red.), Marlena Sajnog,  

- Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju, Andrzej Kassenberg (red.), Małgorzata 

Koziarek, Dominik Owczarek, Paulina Sobiesiak-Penszko, Wojciech Szymalski 

- ABC klimatu – poradnik dla seniorów, zespół Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, wydawca: Urząd 

Miasta Katowice 

- Czy jeszcze zdążymy? – Dlaczego zmiana klimatu jest wyzwaniem globalnym i dla każdego z nas?, 

Andrzej Kassenberg (red.), Wojciech Szymalski i inni, wydawca: Urząd Miasta Katowice, wraz z 

materiałami dla nauczycieli przedszkolny, szkolnych, gimnazjum i szkół średnich.  

- Atlas energii – fakty i dane o energetyce odnawialnej w Europie – 2018, Katarzyna Ugryn, Bertram 

Rebecca (red.), Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski, wydawca: Fundacja im. Heinricha Boella w 

Warszawie 
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Podstawowe fakty o Fundacji na koniec 2017 roku 

Liczba pracowników: 7 

Liczba współpracowników: > 75 osób 

Liczba partnerów instytucjonalnych: > 45 

Wydane publikacje: 8, łączny nakład: 5000 szt. + liczba pobrań w internecie 

Przygotowane analizy, strategie, plany, programy, oceny oddziaływania na środowisko: 6 

Konferencje 7 szt., liczba uczestników: ok. 800 osób 

Warsztaty, szkolenia: 25 szt., liczba uczestników: ponad 500 osób 

Statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2018: 90 821 odsłon, 58 946 wejść 

Statystyki portalu adaptcity.pl w roku 2018: 29 508 odsłon, 14 583 wejść 

Statystyki portalu natura2000.org.pl w roku 2018: 53 082 osłon, 36 910 wejść 

Statystyki portalu ine-isd.org.pl w roku 2018: 17 209 odsłon, 6282 wejść 

Osób obserwujących fanpage Fundacji na Facebooku: 1350 

Liczba odbiorców działań promocyjnych: > 1 000 000 osób 

Badania społeczne: 1 szt.  

  

Marsz dla Klimatu, 8 grudnia 2018 
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