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WPROWADZENIE 

 

Niniejszym oddajemy do rąk Państwa Sprawozdanie za kolejny już 16 rok działalności 

Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE). Jako instytucja typu think-tank InE stara się 

monitorować zachodzące zmiany w naszym kraju z punktu widzenia idei zrównoważonego 

rozwoju jak i inicjować, propagować rozwiązania oraz działania służące w praktyce 

wdrażaniu tej idei. Rok 2006 to przede wszystkim działania nakierowane na: 

 monitorowanie nowego okres programowania w UE na lata 2007 – 2013; 

 propagowanie aktywnego podejścia do polityki klimatycznej w powiązaniu z tworzeniem 

zrównoważonej polityki energetycznej dla Polski; 

 pokazywanie korzyści płynących z sieci obszarów chronionych Natura 2000 zwłaszcza 

poprzez turystykę; 

 promowanie nowoczesnych instrumentów służących wdrażaniu i monitorowaniu 

zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 

oraz wskaźników przepływów materiałowych; 

 uczestniczenie w dyskusji na tym czy Unia Europejska może być zrównoważona; 

 popieranie i prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dla pozarządowych 

organizacji ekologicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem 

monitorowania skuteczności udziału społecznego w kwestii środowiska przyrodniczego. 

 

 

 

PRACOWNICY INE 

 

W 2006 roku zespół InE stanowili: 

1. Andrzej Kassenberg – prezes, specjalizujący się w zrównoważonej polityce transportowej, 

funduszach strukturalnych, polityce energetycznej, zmianach klimatycznych oraz 

instrumentach prognostycznych. 

2. Krzysztof Kamieniecki – wiceprezes, koncentrujący swoje zainteresowania na zależnościach 

między polityką gospodarczą i społeczną, a polityką ekologiczną UE oraz zielonych 

miejscach pracy, budowaniem europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. 

3. Jolanta Kamieniecka – specjalista w problematyce zrównoważonego rozwoju turystyki, 

edukacji i promocji zrównoważonego rozwoju , strategiach rozwoju regionalnego. 

4. Aleksander Kędra – zajmujący się udziałem społeczny w procesach decyzyjnych, dostępem 

do informacji, problematyką zmodyfikowanych genetycznie organizmów, oraz portalem 

internetowym poświęconym sieci Natura 2000. 

5. Bożenna Wójcik – skupiająca się na problematyce rozwoju terenów wiejskich, 

bioróżnorodności, rozwoju sieci Natura 2000, instrumentach prognostycznych. 
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6. Irena Andrasiak – sprawy kadrowe i obsługa finansowa InE. 

7. Barbara Wągrowska- Krawczyk – prowadzenie biura, prace związane z logistyką, wydawaniem 

publikacji oraz organizacja spotkań i konferencji. 

 

Stale współpracowali: 

1. Zbigniew Karaczun – zrównoważony rozwój terenów wiejskich, zmiany klimatyczne. 

2. Mirosław Sobolewski – problematyka zmian klimatycznych. 

3. Ewa Świerkula – ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. 

4. Mariusz Kistowski – zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym i lokalnym 

oraz 

Grupa studentów albo absolwentów: Marta Łazarska, Wojciech Piwowarski, Aleksandra 

Sternik i Marta Zadurska.  

 

PROJEKTY 

 

Zarządzanie zasobami 

“Ekonomiczne skutki zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo. Studium 

Wykonalności” (Economic Impact of Nature Management: A Feasibility Study) 

Rola Instytutu: organizacja partnerska, współdziałająca w ramach konsorcjum z Institute for 

International and European Environmental Policy (Ecologic gGmbH, Berlin) oraz z Institute 

for Environmental Studies Vrije Universiteit (IVM, Amsterdam) 

Opracowanie wykonywane dla Europejskiej Agencji Środowiska (EAŚ), polegające na 

zebraniu przykładowych opracowań dotyczących analizy korzyści społeczno-ekonomicznych 

z zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo oraz na opisaniu przykładowych analiz 

wykonanych przy zastosowaniu modeli ekonomicznych typu input-output. Zadaniem 

Instytutu jest zebranie informacji o opracowaniach wykonanych w Polsce oraz przygotowanie 

opisów 3 przykładowych analiz. Opracowanie jest w trakcie wykonywania. Przewidywane 

zakończenie marzec 2007 r. 

Projekt finansowany przez: Europejską Agencję Środowiska. 

Zaangażowanie: Ewa Świerkula, Bożenna Wójcik.   

 

„Przegląd odnoszących się do przyszłości badań i analiz niepewności w regionie pan-

europejskim dla Europejskiej Agencji Środowiska” (Review of future-related studies 

and analyses of uncertainties in the pan-European region for the European 

Environment Agency (EEA)). 

Rola Instytutu: organizacja partnerska, współrealizująca projekt z Milieu Ltd. oraz 

Collingwood Environmental Planners of London. 
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Ogólnym celem projektu był przegląd studiów/badań odnoszących się do przyszłości rejonu 

pan - europejskiego, 
1
a dotyczących zagadnień środowiskowych (np. zmiany klimatyczne). W 

trakcie projektu analizowano kluczowe obszary niepewności i siły wiodące (driving forces) 

zidentyfikowane w literaturze w celu wsparcia programu działań Europejskiej Agencji 

Środowiska w zakresie przyszłych zagadnień środowiskowych. Pod uwagę wzięto 

zagadnienia mające wpływ na środowisko tj.: transport i energetyka, długookresowe trendy 

gospodarcze, długookresowe trendy polityczne, zmiany demograficzne, zdrowie, rozwój 

technologii i badań. Równolegle do przeglądu literatury przeprowadzono wywiady z 

kluczowymi ekspertami.  

W ramach zadań InE w projekcie przeprowadzono trzy wywiady z ekspertami z rejonu 

nowych krajów członkowskich: prof. Bedrichem Moldan – senatorem w Parlamencie 

Republiki Czeskiej , prof. Krzysztofem Żmijewskim z Politechniki Warszawskiej, 

przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki i Henriksem Danusevics 

przedsiębiorcą z Litwy, uczestniczono w warsztatach podsumowujących przegląd literatury i 

wywiady oraz dokonano oceny raportu końcowego. 

Projekt finansowany przez: Europejską Agencję Środowiska.  

Zaangażowanie: Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula,, przy współpracy prof. Wojciecha 

Suchorzewskiego (Politechnika Warszawska). 

 

 

„Ocena możliwości obliczania wskaźników przepływów materiałowych w oparciu o 

istniejące dane krajowe wg wypracowanych metod Europejskiej Agencji Środowiska i 

OECD”  

Rola Instytutu: Wykonane opracowania na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska.  

Przedmiotem pracy była ocena możliwości obliczania dla Polski wskaźników przepływów 

materiałowych w oparciu o istniejące dane krajowe w celu zapewnienia informacji na 

potrzeby oceny wpływu gospodarki na środowisko. Ekspertyza zawiera podstawowe pojęcia i 

definicje związane z koncepcją przepływów materiałowych, przegląd głównych wskaźników 

materiałowych, zestaw kategorii danych potrzebnych do obliczenia wskaźników przepływów 

materiałowych wraz z analizą dostępności danych oraz ocenę możliwości obliczenia 

poszczególnych wskaźników. W pracy sformułowano zalecenia do stworzenia krajowego 

systemu obliczania wskaźników przepływów materiałowych na potrzeby oceny wpływu 

produkcji i konsumpcji na środowisko. 

Projekt finansowany przez: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Zaangażowanie: Ewa Świerkula. 

 

 

                                                 
1
 Projekt obejmuje kraje członkowskie UE, pozostałe kraje będące członkami EAŚ i współpracujące z Agencją, 

jak również Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej, 
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„Modelowanie możliwości i ograniczeń restrukturyzacji Europy w kierunku 

zrównoważonego rozwoju (MOSUS).” 

Trzyletni projekt (2003-2006), prowadzony przez Międzynarodowy Instytut Stosowanych 

Analiz Systemowych Laxenburg Austria (organizacja wiodąca) oraz Instytut Badań 

Zrównoważonego Rozwoju Europy – SERI (organizacja wspierająca) oraz 12 innych 

organizacji naukowych i badawczych z krajów Unii Europejskiej i krajów kandydackich, w 

tym Instytut na rzecz Ekorozwoju.  

Głównymi celami projektu MOSUS w okresie 3 lat były: 

 ocena i kwantyfikacja wykorzystania zasobów naturalnych przez kraje UE-15 + nowe 

kraje członkowskie,  

 sformułowanie i ocena scenariuszy rozwoju ekonomicznego i ich interakcji z zużyciem 

zasobów i wykorzystaniem środowiska przyrodniczego,  

 analiza ekologicznych, społecznych i ekonomicznych oddziaływań priorytetów polityki 

środowiskowej UE określonych w VI Programie Ochrony Środowiska UE,  

 określenie relacji gospodarki i środowiska w kontekście oddziaływania społeczno-

ekonomicznych czynników sprawczych na środowisko,  

 wypracowanie strategii i polityk użytecznych dla zainicjowania długoterminowego 

rozwoju Europy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

W roku 2005 Instytut skoncentrował się na przygotowaniu w oparciu o wyniki modelowania 

rekomendacji dla polityki zrównoważonego rozwoju dla krajów Europy Środkowej i 

Wschodniej jak część rekomendacji odnoszących się do całej Europy.  

Na początku 2006 dokonano podsumowania podejmowanych przez Instytut działań w 

projekcie oraz został opracowany cząstkowy raport merytoryczny, który stał się wkładem do 

końcowego raportu merytorycznego przygotowywanego przez lidera konsorcjum, 

Projekt finansowany przez: Piąty Program Ramowy UE.  

Zaangażowanie: Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula. 

 

 

„Szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska” 

Wspólnie z firmami ABC Poland i Ekokonsult oraz z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach 

SPO „Rozwój zasobów ludzkich”, Instytut współorganizuje szkolenia dla małych i średnich 

przedsiębiorstw z zakresu prawa i procedur ochrony środowiska, finansowania ochrony 

środowiska i zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. Rok 2005 był rokiem 

rozpoczynającym szkolenia, a ich zakończenie przewidziane jest na rok 2007. 

Projekt finansowany przez: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zaangażowanie: Andrzej Kassenberg, Barbara Wągrowska-Krawczyk. 
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„Monitorowanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju” 

Podobnie jak w latach poprzednich Instytut śledził przebieg rozwoju zrównoważonego Polski. 

Uczestniczenie w wielu spotkaniach, konferencjach to jedna z dróg poznania działań 

podejmowanych przez różne organizacje, instytucje. Wykorzystuje się w tym celu serwisy 

informacyjne Komisji Europejskiej, Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu RP, 

Ministerstwa Środowiska oraz opinie Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny. W sferze 

zainteresowania InE było wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych oraz funduszu 

spójności i to zarówno dotyczących bieżącego okresu programowania 2004-2006 jak i 

przyszłego 2007 – 2013. Pomocą w monitorowaniu byty bezpośrednie kontakty z 

organizacjami ekologicznymi. Efektem tych działań w roku 2006 były przygotowywane 

stanowiska Instytutu, wypowiedzi w mediach poruszające ważne problemy ekologiczne dla 

Polski oraz udzielane informacje i konsultacje.  

Działania finansowane ze: środków własnych.  

Zaangażowanie: Jolanta Kamieniecka, Krzysztof Kamieniecki, Andrzej Kassenberg, 

Aleksander Kędra, Bożenna Wójcik. 

 

Społeczeństwo na rzecz ekorozwoju 

 

„Dostęp do informacji - 10 zasada Deklaracji z Rio” 

Podstawowym założeniem projektu TAI (The Access Initiative) było wsparcie 

wdrażania 10 zasady wchodzącej w skład Deklaracji z Rio przyjętej na Szczycie Ziemi w 

1992 roku – dotyczącej dostępu do informacji o środowisku i udziału społecznego w 

podejmowaniu decyzji odnoszących się do środowiska. Krajowe koalicje TAI prowadzą 

badanie stopnia realizacji powyższej zasady, korzystając ze wspólnej metodyki pozwalającej 

na identyfikację mocnych i słabych stron wdrożenia 10 zasady oraz sporządzają krajowy 

raport. Metodyka, opracowana przez zespół międzynarodowych ekspertów i sprawdzona w 

kilku krajach, zawiera zestaw pytań pozwalający na określenie rzeczywistych możliwości 

pełnego zaangażowania się obywateli i grup obywateli w procesy podejmowania decyzji, 

które dotykają zarówno środowiska jak i człowieka.  

Koalicja TAI w Polsce, koordynowana przez Instytut przeprowadziła badanie w latach 

2004-2005. Jej prace zakończyły się przygotowaniem raportu końcowego „Uciążliwa 

konieczność czy niewykorzystana szansa? Ocena realizacji zasady nr 10 Deklaracji z Rio de 

Janeiro w Polsce”, którego wersja elektroniczna jest dostępna na stronie www Instytutu.  

Pod koniec 2005 roku rozpoczął się drugi etap projektu. W ramach niego w roku 2006 

odbyły się trzy spotkania eksperckie - w Warszawie poświęcone ocenie regionalnej, w 

Kownie - poświęcone ocenom transgranicznym, i w Budapeszcie - poświęcone 

przygotowaniom raportu regionalnego. Przygotowano i rozpowszechniono w 9 krajach 

europejskich (Estonii, Irlandii, na Litwie, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Portugalii na 

Węgrzech i w Wielkiej Brytanii) dwie ulotki informacyjne. Wykonano także pilotowe 

studium wykorzystania metodyki TAI do oceny przypadków oddziaływań transgranicznych. 

Podsumowująca ten etap projektu konferencja w Budapeszcie miała miejsce w październiku 
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2006. W jej trakcie zaprezentowany został wydany drukiem raport regionalny dla Europy 

Środkowej. 

Projekt finansowany przez: World Resources Institute z USA i Dyrektoriat Generalny 

Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa. 

Zaangażowanie: Andrzej Kassenberg, Aleksander Kędra, Barbara Wągrowska-Krawczyk. 

 

 

„WSPIERAM-UCZESTNICZĘ-DZIAŁAM. Współpraca jako skuteczne narzędzie społecznego 

nadzoru nad realizacją zasady zrównoważonego rozwoju w wykorzystaniu funduszy Unii 

Europejskiej”  

Rola Instytutu: organizacja partnerska.  

Liderem projektu była Polska Zielona Sieć, Instytut odpowiadał za stronę merytoryczną 

warsztatów szkoleniowych jak i ostateczna zawartość publikacji.  

Celem projektu było wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy sektora 

pozarządowego na rzecz promocji zasady zrównoważonego rozwoju w trzech sferach 

związanych z funduszami unijnymi:  

 w programowaniu funduszy na lata 2007-2013,  

 w zarządzaniu funduszami,  

 przy realizacji projektów w zgodzie z zasadą ekorozwoju.  

Proces objął 5 grup odbiorców: Koalicję POE (pozarządowe organizacje ekologiczne) na 

rzecz Funduszy Unijnych, przedstawicieli POE  w ciałach doradczych ds. funduszy UE, inne 

organizacje jako potencjalnych członków grupy monitorujących oraz organizacje i inne 

podmioty na poziomie lokalnym zainteresowane realizowaniem projektów na rzecz 

zrównoważonego rozwoju współfinansowanych z funduszy unijnych. Główne działania 

obejmowały warsztaty konsultacyjne dotyczące projektu SPO Środowisko 2007-2013 oraz 

publikację stanowiska POE wobec tego dokumentu.. Podstawą do dyskusji był projekt 

Programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” z dnia 1.04.2006 r. Instytut 

przygotował tezy do dyskusji w nawiązaniu, do których odbyło się 8 sesji, każda poświęcona 

innemu zagadnieniu. W każdej sesji uczestniczyło ponad 30-u uczestników. Stanowisko 

„Jakie środowisko dla środowiska?” stanowiące zapis dyskusji podczas warsztatów, a 

opracowane oraz poddane weryfikacji i uzupełnieniu przez ekspertów z Instytutu, zostało 

wysłane do szerokiej grupy organizacji z prośbą o poparcie – ostatecznie 50 organizacji 

poparło to Stanowisko.  

Projekt finansowany przez: Program PHARE 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz 

zrównoważonego rozwoju” (zarządzany przez Fundację Fundusz Współpracy) oraz Polską 

Zieloną Sieć. 

Zaangażowanie: Jolanta Kamieniecka, Krzysztof Kamieniecki, Andrzej Kassenberg, 

Aleksander Kędra, Bożenna Wójcik, Zbigniew Karaczun - stały współpracownik InE 

(pracownik SGGW), a także: Andrzej Guła - Instytut Ekonomii Środowiska, Marta 

Wiśniewska - WWF Polska, Marta Śmigrowska – Polska Zielona Sieć, Janusz 

Żelaziński - ekspert organizacji pozarządowych. 
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„Ocena Efektywności Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – Sposoby podejścia 

i strategie wdrażania” 

Projektu realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju wspólnie z Wuppertal Institute fuer 

Klima, Umwelt w ramach Roku Polsko- Niemieckiego „Edukacja i nauka tworzą więzi” i 

jednocześnie działaniem propagującym ogłoszoną przez ONZ Dekadę Edukacji na rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju na lata 2005-2014. Jednym z działań projektu była polsko-

niemiecka konferencja pt.: „Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego 

rozwoju- sposoby podejścia i strategie wdrażania. Celem konferencji było: 

 wymiana doświadczeń w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;  

 zdefiniowanie i porównanie pojęcia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w 

Polsce i w Niemczech;  

 porównanie stanu i wyzwań edukacji na rzecz ekorozwoju w obu państwach; 

 przedstawienie sposobów oceny efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego 

rozwoju w Polsce i w Niemczech; 

 dyskusja na temat możliwości współpracy pomiędzy Polską i Niemcami w obszarze 

edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji związanych z edukacją na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, w Polsce rozumianą raczej wężej - jako edukację ekologiczną - 

m.in. Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Zarządu Oczyszczania Miasta St. Warszawa, szkół wyższych i podstawowych, 

Centrów Edukacji Ekologicznej, ekologicznych organizacji pozarządowych, mediów oraz 

przedstawiciele UNESCO. Łącznie ok. 35 osób. 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska zostały wydane materiały pokonferencyjne w 

języku polskim i niemieckim. Publikacja została szeroko rozpropagowana. 

Projekt finansowany ze środków: Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i 

Niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Środowiska, Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zaangażowanie: Jolanta Kamieniecka, Krzysztof Kamieniecki, Andrzej Kassenberg, Ewa 

Świerkula, Jolanta Welfens - Wuppertal Institute oraz zespół ekspertów z Niemiec Hans-

Christoph Boppel, Alexander Leicht, Christa Liedke, Ina Schaefer, Martina Schmitt,  

 

 

Aktywna polityka klimatyczna 

 

„Budowanie potencjału w nowych państwach Unii Europejskiej oraz w państwach 

akcesyjnych na temat tworzenia dalszej polityki dotyczącej zapobieganiu zmianom 

klimatycznych po 2012 roku” 

Rola Instytutu: organizacja partnerska, współdziałająca w ramach konsorcjum the Institute for 

Environmental Studies (IVM) - University of Amsterdam, Foundation for International 

Environmental Law and Development (FIELD) - London, German Institute for Economic 
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Research (DIW) - Berlin. Liderem jest firma Ecologic Institute for International and European 

Environmental Policy z Berlina, 

Celem projektu, jest wypracowanie wspólnego stanowiska nowych krajów 

członkowskich Unii Europejskich i krajów Akcesyjnych, w kwestiach polityki dotyczącej 

zmian klimatu po 2012 roku. W ramach projektu realizowanego w latach 2005 – 2007 

przewidziana jest organizacja konferencji i warsztatów w państwach, których dotyczy ten 

projekt. W styczniu 2006 roku w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca projekt. 

Gośćmi konferencji były osoby ze świata polityki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz 

naukowcy ze wszystkich nowych krajów Unii Europejskiej oraz Krajów Akcesyjnych, a 

odbyła się on pod patronatem polskiego Ministra Środowiska. Obecność przedstawicieli tych 

środowisk pozwoliła na szeroką dyskusję co do możliwości wypracowania wspólnego 

stanowiska. Ponadto odbyły się trzy konferencje regionalne: 

 w Rydze, trakcie które skoncentrowano się na zagrożeniach oraz nowych 

możliwościach wynikających ze zmian klimatycznych dla rozwoju krajów położonych 

nad Morzem Bałtyckim;  

 w Sofii - pomoc w ułatwieniu rozpoczęcia społecznych debat dotyczących możliwości 

i szans na podejmowanie działań na rzecz ochrony klimatu globalnego w krajów 

będących nowymi członkami UE i krajów akcesyjnych oraz rola nowych członków 

EU i krajów akcesyjnych w kształtowaniu przyszłej polityki klimatycznej. 

 w Ljubljanie - pokazanie różnym grupom odbiorców zarówno reprezentujących 

instytucje publiczne jak i inne zainteresowane grupy zawodowe możliwość włączania 

się w debaty nad przyszłością globalnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej 

Projekt jest z trakcie realizacji. Jego zakończenie przewidywane jest na październik 2007 

Projekt jest finansowany przez: Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Środowiska 

Zaangażowanie: Andrzej Kassenberg, Barbara Wągrowska-Krawczyk, prof. Maciej Sadowski 

- Instytut Ochrony Środowiska, Zbigniew Karaczun - stały współpracownik InE (pracownik 

SGGW), Mirosław Sobolewski – stały współpracownik InE (pracownik Biura Studiów i 

Ekspertyz Sejmu RP).  

 

 

„Monitorowanie polityki klimatycznej” 

Instytut we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym – Okręg Mazowiecki wydaje od 

2002 roku raz na kwartał elektroniczny biuletyn, którego celem jest pomoc w podniesieniu 

świadomości społeczeństwa w zakresie podejmowanych działań przez różne instytucje 

krajowe, europejskie i światowe na rzecz zmniejszenia wpływu zmian klimatycznych. To 

przedsięwzięcie, chociaż prowadzone w niewielkiej skali, cieszy się uznaniem wielu 

odbiorców. Kolejne numery Biuletynu są dostępny na stronie WWW Instytutu. 

Projekt finansowany ze: środków własnych. 

Zaangażowanie: Andrzej Kassenberg, Aleksander Kędra, Zbigniew Karaczun - stały 

współpracownik InE, Mirosław Sobolewski - stały współpracownik InE Aleksandra Sternik – 

absolwentka UW. 
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„Polityka Energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość” 

Celem opracowania było zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy deklaracjami w zakresie 

polityki energetycznej w Polsce, a rzeczywistością, Opracowanie koncentruje się na 

omówieniu podstawowych problemów sektora energetycznego w Polsce w rozbiciu na 

poszczególne jego elementy. Zawiera ono omówienie sytuacji odnawialnych źródeł energii 

oraz działań służących ochronie klimatu globalnego. W zakończeniu prezentowane są 

zarówno wnioski, co do potrzeby zmiany polityki energetycznej jak i sugestie co do 

potencjalnych obszarów aktywności Fundacji Böll’a w Polsce, która zamówiła wykonanie 

opracowania. 

Opracowanie finansowane ze środków: Fundacji Heinricha Boll’a, a wydanie publikacji 

„Polityka Energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość” ze środków: Fundacji Rozwoju 

Gminy Kleszczów oraz firm: ELNORD S.A.i Procesy Inwestycyjne Sp. z.o.o. 

Zaangażowanie: Andrzej Kassenberg, prof. Krzysztof Żmijewski (Politechnika Warszawska) 

i Arkadiusz Węglarzem ( Krajowa Agencja Poszanowania Energii), a w sprawie wydawnictw 

Barbara Wągrowska-Krawczyk. 

 

 

Propagowanie ekologizacji turystyki 

 

„Portal „Natura 2000 a turystyka” - www.natura2000.org.pl 

Rola Instytutu: prowadzenie portalu  

Ciekawym przedsięwzięciem Instytutu było uruchomienie w 2005 portalu internetowego 

„Natura 2000 a turystyka”. Inspiracją do projektu była chęć współpracy z Instytutem 

entuzjastów łączenia tematyki ochrony przyrody z gospodarką turystyczną. Stąd zrodził się 

pomysł budowy internetowego portalu informacyjno-edukacyjnego pokazującego możliwości 

gospodarowania na obszarach Natura 2000. "Natura 2000 a turystyka” to portal, na którym 

znajdują się informacje ogólne jak i dotyczące wszystkich obszarów proponowanych do 

włączenia do europejskiej sieci ochrony przyrody - Natura 2000. Umieszczono na nim także 

trzy e-szkolenia: „Kompendium wiedzy o sieci Natura 2000”, „Natura 2000 jako motor 

ekorozwoju” i „Natura 2000 - Od propozycji do praktyki”, a także przykłady dobrych praktyk 

jak można skorzystać na Naturze 2000. Ważnym elementem projektu był ogólnopolski 

konkurs, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pt. „Obszar NATURA 2000 

skarbem regionu”. Jego pierwsza edycja zorganizowana została w roku szkolnym 2005/2006. 

Konkurs składał się z trzech części, wzięło w nim udział łącznie 41 osób, przyznano 7 nagród 

i 4 wyróżnienia.  

Zadaniem portalu jest popularyzacja wiedzy na temat powstającej w Polsce Europejskiej Sieci 

Obszarów Chronionych Natura 2000 oraz wdrażania zasad ekorozwoju, zwłaszcza poprzez 

rozwój przyjaznej środowisku turystyki.  

W ciągu pierwszego roku od uruchomienia portal odwiedziło go ponad 200 tysięcy osób. 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Ministerstwa Gospodarki (Departament Turystyki), własnych oraz sponsorów 

http://www.natura2000.org.pl/
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nagród konkursowych - Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., firma Zepter International 

Poland sp. z o.o., Wydawnictwa Naukowe PWN i Polska Organizacja Turystyczna 

Zaangażowanie: Jolanta Kamieniecka, Krzysztof Kamieniecki, Andrzej Kassenberg, 

Aleksander Kędra, Bożenna Wójcik, grupa osób wykonująca opisy obszarów - Renata 

Gierulska, Małgorzata Gniewosz, Katarzyna Liszewska, Beata Mikulska, Teresa Pawłowska, 

Wojciech Piwowarski, Magdalena Wąsik, oraz obsługa informatyczna portalu -Robert 

Prochowicz,  Przemysław Żelazowski 

 

Wdrażanie metody sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko 

dokumentów strategicznych 

 

„Zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju turystyki 

na lata 2007-20013”” 

Rola Instytutu: wykonanie prognozy 

Realizacja zadania polegała na sporządzeniu analizy porównawczej 2 wersji Strategii 

Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2013: wersji z 21 marca 2005 r. z wersją z 4 lipca 2006 r. 

Dokonana została aktualizacja oceny Strategii wykonanej przez Instytut w 2005 r. w ramach 

przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju turystyki na lata 

2007-20013”. Przeprowadzono aktualizację pól zależności pomiędzy priorytetami i 

działaniami zapisanymi w Strategii a kryteriami ekologicznymi wynikającymi z 

podstawowych dokumentów i aktów prawnych oraz zweryfikowano i zaktualizowano oceny 

oraz rekomendacje zawarte w tekście Prognozy. Aktualizacji Prognozy dokonano we 

współpracy z zespołem redakcyjnym Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007- 2013. 

Ekspertyza finansowana przez: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 

Zaangażowanie: Jolanta Kamieniecka, Krzysztof Kamieniecki, Andrzej Kassenberg, 

Aleksander Kędra, Bożenna Wójcik, Marta Zadurska. 

 

 

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej na lata 2007-2013” 

Rola Instytutu: Wykonanie opracowania wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska  

Celem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 (zwanego dalej Programem lub PORPW) była ocena 

stopnia uwzględnienia w Programie zasad zrównoważonego rozwoju. Dla realizacji tego celu 

przeprowadzono: 

♦ analizę oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych  

i zagadnień zrównoważonego rozwoju w Programie; 

♦ ocenę potencjalnych (pozytywnych i negatywnych) skutków środowiskowych działań 

proponowanych w Programie w ramach poszczególnych priorytetów. 
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Wyniki tych prac posłużyły przygotowaniu rekomendacji pozwalających na pełniejsze 

uwzględnienie potrzeb ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w trakcie realizacji 

Programu. 

Projekt sfinansowany przez: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Zaangażowanie: Instytut na rzecz Ekorozwoju Krzysztof Kacprzyk (współpracownik), Jolanta 

Kamieniecka, Andrzej Kassenberg, Aleksander Kędra, Bożenna Wójcik  Instytut Ochrony 

Środowiska: Małgorzata Hajto, Zbigniew Karaczun (współpracownik)), Grzegorz Rąkowski, 

Urszula Rzeszot - 

 

 

„Prognozy oddziaływania na środowisko projektów 

 Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 

Rola Instytutu: Instytut był członkiem Konsorcjum w składzie: Agrotec Polska Sp. z o.o., 

Agrotec spa i Instytut na rzecz Ekorozwoju. 

Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (KPS) oraz 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) to podstawowe 

dokumenty planistyczne wyznaczające kierunki wsparcia dla zapewnienia harmonijnego 

rozwoju terenów wiejskich. Ze względu na bliski związek ww. dwóch dokumentów (pierwszy 

jest strategią, a drugi programem służącym do jej wdrażania) obie prognozy wykonywane 

były równolegle. Celem przeprowadzenia prognoz oddziaływania na środowisko było: 

 ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we wszystkich 

częściach KPS i PROW 

 ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów KPS i PROW; 

 ocena potencjalnych skutków środowiskowych nie wdrożenia zapisów KPS i PROW wraz 

z oceną potencjalnie utraconych szans dla zrównoważonego rozwoju wynikających z 

braku uwzględnienia możliwości wdrażania w Polsce wszystkich dopuszczonych przez 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 rodzajów wsparcia (mogących znaleźć 

zastosowanie w warunkach naszego kraju); 

 przygotowanie rekomendacji pozwalających na udoskonalenie końcowych wersji 

dokumentów KPS i PROW oraz na pełniejsze uwzględnienie w nich potrzeb ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju w trakcie ich realizacji. 

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zaangażowanie; Jolanta Kamieniecka, Krzysztof Kamieniecki, Andrzej Kassenberg. 

Aleksander Kędra, Marta Łazarska, Bożenna Wójcik – InE oraz  Piotr Gołos - Instytut 

Badawczy Leśnictwa; Zbigniew Karaczun - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; prof. 

Waldemar Mioduszewski - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych; Paweł Pawlaczyk - Klub 

Przyrodników, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Adam 

Wasilewski. 
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„Partnerstwo dla efektywności ekologicznej” 

Rola Instytutu: inicjator i organizator  

Główną ideą przedsięwzięcia było wzmocnienie współdziałania organizacji pozarządowych w 

zakresie stosowania ocen oddziaływania na środowisko. Przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej przyspieszyło ustanowienie nowych instrumentów z dziedziny ochrony 

środowiska, spośród których najważniejsze to Prognozy i Oceny Oddziaływania na 

Środowisko. Udział organizacji społecznych w konsultacjach Prognoz i Ocen Oddziaływania 

na Środowisko jest prawnie zagwarantowany, by jednak był on efektywny, organizacje 

społeczne muszą być przygotowane merytorycznie i proceduralnie do korzystania ze swoich 

praw. Celem projektu było poszerzenie wiedzy i kwalifikacji działaczy organizacji 

społecznych w zakresie aktywnego konsultowania i korzystania nowych stosunkowo w 

Polsce instrumentów polityki ekologicznej, jakimi są Prognoza Oddziaływania na Środowisko 

oraz Ocena Oddziaływania na Środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ocen 

przedsięwzięć podejmowanych w obszarach Natura 2000.   W toku projektu pokazano 

znaczenie współpracy pomiędzy organizacjami krajowymi i międzynarodowymi dla 

skutecznego kreowania polityki ekologicznej na poziomie krajowym i Unii Europejskiej.  

Punktem kluczowym projektu były dwie - o jednakowym programie - konferencje 

ogólnopolskie, zorganizowane - by ułatwić w nich uczestnictwo mieszkańcom różnych 

regionów – jedna w południowej (Częstochowa), a druga – w północnej (Przysiek) części 

kraju. Publikacje:  

 ulotka informacyjna o całym przedsięwzięciu,  

 -ulotka merytoryczna zawierająca syntetyczne wnioski z konferencji 

 obszerna publikacja zawierająca materiały opracowane w nawiązaniu do tekstów 

wygłoszonych podczas konferencji  

Projekt finansowany przez: Program PHARE 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz 

zrównoważonego rozwoju” zarządzany przez Fundację Fundusz Współpracy, Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, European Environmental Bureau oraz ze 

środków własnych 

Zaangażowanie: Jolanta Kamieniecka., Krzysztof Kamieniecki, Andrzej Kassenberg, 

Aleksander Kędra, Barbara Wągrowska-Krawczyk, Bożenna Wójcik oraz John Hontelez, 

Peter de Poust - European Environmental Bureau, Mariusz Kistowski, Jarosław Czochański - 

Uniwersytet Gdański. 

 

 

“Strategic evaluation on environment and risk prevention under structural and cohesion 

funds for the period 2007-2013 “ 

Rola Instytutu: Instytut był jednym z podwykonawców zatrudnionych przez firmę Ecolas 

realizującą projekt w ramach szerszego Konsorcjum.  

Instytut współdziałał w przygotowaniu raportu zawierającego oszacowanie potrzeb 

inwestycyjnych dla 16 krajów członkowskich UE z zakresu ochrony środowiska w celu 

ustalenia priorytetów dla korzystania z Funduszy Strukturalnych. Przygotowany został raport 
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dla Polski, w którym przedstawiono sytuację aktualną oraz szacunek potrzeb inwestycyjnych 

przede wszystkim w odniesieniu do zaopatrzenia w wodę, gospodarowania ściekami, 

gospodarki odpadami, energetyki opartej o odnawialne surowce oraz zarządzania ryzykiem 

związanym z katastrofami naturalnymi. 

Projekt finansowany przez: - Komisja Europejska - DG Regional Policy. 

Zaangażowanie Andrzej Kassenberg, Aleksander Kędra, Bożenna Wójcik; oraz eksperci 

zewnętrzni Maciej Cygler, Sławomir Pasierb i Grzegorz Wiśniewski.  

 

Upowszechnianie doświadczeń we wdrażaniu  

zrównoważonego rozwoju 

 

„Wykorzystanie polskich doświadczeń we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju w 

Czarnogórze.” 

Od 2003 roku Instytut na rzecz Ekorozwoju współpracuje z instytucjami rządowymi i 

pozarządowymi Czarnogóry w zakresie poszukiwania metod wdrażania zrównoważonego 

rozwoju . W ramach projektu zrealizowane były dwa wyjazdy polegające na ocenie sytuacji w 

Czarnogórze w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju zgodnie z przyjętą przez 

ten kraj deklaracją o Państwie Ekologicznym. W wyniku tych wyjazdów powstał raport 

oceniający wstępnie sytuację w Czarnogórze oraz zawierający propozycje dotyczące 

utworzenia w tym kraju niezależnego centrum polityki zrównoważonego rozwoju. W roku 

2005 kontynuowany był projekt związany z promocja polskich doświadczeń w zakresie 

zrównoważonego rozwoju w Czarnogórze. Między innym eksperci Instytutu byli włączeni w 

dyskusje nad strategią rozwoju turystyki zimowej. Kolejnym krokiem była wizyta studialna 

przedstawicieli organizacji pozarządowych we wrześniu 2006 Zapoznali się oni z 

funkcjonowaniem szeregu instytucji państwowych ,centralnych i regionalnych, jak i pracami 

organizacji ekologicznych. 

Projekt finansowany przez: Rockefeller Brothers Fund. 

Zaangażowanie: Krzysztof Kamieniecki Andrzej Kassenberg, Barbara Wągrowska-

Krawczyk. 

 

 

„Wam także może być trudno - uczyńmy ten proces łatwiejszym, czyli wizyta studialna 

przedstawicieli administracji i pozarządowych organizacji ekologicznych z Czarnogóry 

w polskich instytucjach wspierających integrację europejską” 

Rola Instytutu: przeprowadzenie projektu 

Celem projektu było wsparcie przygotowań Czarnogóry do członkostwa w UE i integracji 

europejskiej poprzez wskazanie doświadczeń polskich w zakresie włączania społeczeństwa w 

proces negocjacji i wdrażania zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. 

Najważniejszym elementem projektu była wizyta 15 osób z Czarnogóry (10 reprezentantów 

pozarządowych organizacji ekologicznych i 5 administracji publicznej) w listopadzie 2006 
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roku. W jej trakcie odwiedzono instytucje i organizacje związane w Polsce z integracją 

europejską, a mianowicie: ministerstwa (Środowiska, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, 

Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Transportu), Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mazowiecki Urząd Marszałkowski i władze 

lokalne (Warszawa i Lesznowola), warszawskie organizacje ekologiczne (Polski Klub 

Ekologiczny – Okręg Mazowiecki, Zielone Mazowsze, Koalicja Lanckorońska ds. 

Zrównoważonego Transportu, Koalicja Klimatyczna, Koalicja organizacji ekologicznych ds. 

Funduszy Unijnych, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich), Centrum Informacji o UE, 

Kampinoski Park Narodowy.  

W trakcie pobytu odbyło się także spotkanie z ekspertami InE, podczas którego 

przedstawiono doświadczenia Instytutu w zakresie integracji europejskiej oraz omówiono 

możliwości wykorzystania w Czarnogórze doświadczeń z wizyty studialnej.Drugim ważnym 

elementem projektu była publikacja w języku czarnogórskim pod tytułem „Crna Gora na putu 

Evropskih integracija - smjernice iz Poljskog iskustva”. Publikacja, wydana w nakładzie 200 

egzemplarzy została rozprowadzona wśród instytucji i organizacji w Czarnogórze. Efektem 

realizacji projektu było uświadomienie stronie czarnogórskiej trudności i złożoności procesu 

integracji europejskiej w szczególności w sektorze środowisko oraz konieczności dobrego 

przygotowania się do tego procesu w Czarnogórze oraz zainspirowanie organizacji 

pozarządowych i administracji publicznej do współdziałania w tym skomplikowanym i 

długotrwałym procesie. Duże oddziaływanie projektu osiągnięto dzięki wprowadzeniu 

działań promocyjnych - uruchomieniu strony www projektu i organizacji konferencji 

prasowej (19 grudnia 2006 w Podgoricy), w której brał udział przedstawiciel InE. 

Projekt finansowany przez: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz środki własne. 

Zaangażowanie: Krzysztof Kamieniecki, Aleksander Kędra, Barbara Wągrowska-Krawczyk, 

Bożenna Wójcik 

 

 

„Sieć instytutów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju” 

Rozpoczęte w latach ubiegłych przymiarki do stworzenia sieci organizacji 

ekologicznych typu think-tank zakończyły się jej rejestracją w Estonii w roku 2005, jako  

E-SPIN Network. Poza Instytutem na rzecz Ekorozwoju tworzą ją:  

 Institute for Environmental Policy (Czechy) 

 Institute for Sustainable Estonia, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre 

(Estonia) 

 Ecological Institute for Sustainable Development (Węgry). 

W roku 2006 podjęto działania zmierzające do stworzenia wspólnego planu działań sieci oraz 

rozpoczęto poszukiwania środków na te działania, przygotowując wniosek na uruchomienie 

sekretariatu sieci. 

Projekt finansowany przez: środki własne.  

Zaangażowanie: Krzysztof Kamieniecki, Aleksander Kędra. 
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„Forum Bałkańskie” 

Rola Instytutu: współpraca z European Environmental Bureau (EEB_ 

EEB i Instytut podjęły współpracę nad przygotowaniami spotkania organizacji 

ekologicznych z Bułgarii, Rumuni, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, Turcji, Macedonii i 

Albanii z Komisją Europejska – Dyrekcją ds. Środowiska. Przedsięwzięcie wzorowane na 

poprzednim programie Dialogu organizacji ekologicznych z krajów kandydujących obejmuje 

szereg działań przygotowujących organizacje do aktywnego udziału w procesie poszerzenia 

UE o wymienione kraje. W ramach projektu została założona strona internetowa, gdzie 

można znaleźć interesujące informacje, dostępna pod adresem: www.newngoforum.org. . 

Projekt został przedłużony na rok 2007. 

Projekt finansowany przez: Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Środowiska 

Zaangażowanie: Krzysztof Kamieniecki, Aleksander Kędra, Mara Silina - European 

Environmental Bureau. 

 

 

WNIOSKI O DOFINASOWANIE I OFERTY 

W roku 2006 Instytut przygotował samodzielnie lub uczestniczył w przygotowaniu 11 

wniosków finansowych. oraz szesciu ofert w ramach zamówień publicznych. To ogromna 

praca intelektualna, stres – znany tym, którzy składają wnioski i wiążą z nimi określone 

nadzieje. W porównaniu z latami poprzednimi przygotowanie wniosku finansowego staje się 

coraz trudniejszym zadaniem. Wymaga pogłębienia wiedzy, wielu rozmów. Nie wszystkie 

napisane wnioski zakończyły się sukcesem w postaci przyznanej dotacji. Większość jednak 

przyniosła korzyść merytoryczną, w kilku przypadkach, w trakcie przygotowywania 

wnioskow mieliśmy przyjemność poznać bardzo ciekawych ludzi i związane z nimi 

organizacje, nie tylko krajowe, ale i zagraniczne 

Przygotowanie wniosków i ofert finansowane było ze środków własnych.  

 

 

KOALICJE – SIECI – INSTYTUCJE 

 

Koalicja polskich pozarządowych organizacji ekologicznych  

na rzecz funduszy unijnych 

Koalicja powstała w roku 2004. Instytut jest jedną z czterech organizacji 

założycielskich. Koalicja jest częścią międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych 

realizujących program “Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju w Europie Środkowej”, 

obejmującej organizacje z nowych krajów członkowskich UE (Czechy, Polska, Słowacja, 

Węgry). W ramach Koalicji prowadzony jest przede wszystkim monitoring procesu 

przygotowawczego do wykorzystywania środków finansowych Unii Europejskiej w latach 

2007 – 2013 (w tym procesu przygotowywania dokumentów programowych które będą 

podstawą korzystania z tych środków na poziomie krajowym i regionalnym) oraz 
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wspomaganie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących i 

sterujących. W ramach Koalicji współdziałano w sprawie poparcia dla Stanowiska organizacji 

pozarządowych do projektu Programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” pt. „Jakie 

środowisko dla środowiska?” (wypracowane pod kierunkiem ekspertów Instytutu, w ramach 

wspólnego projektu z Polską Zieloną Siecią) oraz w sprawie rozesłania go do instytucji 

odpowiedzialnych za przygotowywanie programów. 

Zaangażowanie: Andrzej Kassenberg 

 

Europejskie Biuro Środowiskowe (European Environmental Bureau -EEB) 

Instytut jest aktywnym uczestnikiem działań podejmowanych przez EEB. 

Przedstawiciel InE wchodzi w skład Zarządu tej jednej z największych europejskich sieci 

organizacji ekologicznych. InE aktywnie działa w grupie roboczej ds. rolnictwa i grupie 

zajmującej się ochroną przyrody. Ponadto Instytut jest jednym z przedstawicieli EEB w 

Grupie doradczej ds. rozwoju obszarów wiejskich przy Dyrektoriacie Rolniczym Komisji 

Europejskiej (DG Agriculture Advisory Group on Rural Development). 

Zaangażowanie: Aleksander Kędra (członek Zarządu), Bożenna Wójcik (przedstawiciel InE 

w grupie doradczej ds. rozwoju obszarów wiejskich) 

 

Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny (EKES) 

Od roku 2000 Instytut, jako pierwsza i przez lata jedyna organizacja ekologiczna, był 

członkiem Komitetu Łącznikowego z Europejskim Komitetem Ekonomiczno – Społecznym. 

W 2004 roku InE został zaproponowany jako organizacja, której przedstawiciele będą 

członkami Komitetu Europejskiego. Komitet jest ciałem doradczym Unii Europejskiej 

(Parlamentu, Rady i Komisji). Tworzą go przedstawiciele pracodawców (Grupa I), 

pracobiorców (Grupa II) i tzw. grupa różnych interesów (Grupa III) w skład, której wchodzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. Komitet wydaje opinie wobec dokumentów 

przygotowywanych przez instytucje UE; może podjąć własną inicjatywę i przedstawić opinię 

w sprawie uznanej za ważną. Udział w EKES jest społeczny. Przedstawiciel InE w osobie 

Krzysztofa Kamienieckiego uczestniczy w pracach Grupy III, w Sekcji Rolnictwa, Rozwoju 

Wsi i Ochrony Środowiska (NAT) oraz Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury, 

Społeczeństwa Informacyjnego (TEN). Informacja o niektórych opiniach EKES znajduje się 

na stronie internetowej InE. Cześć z nich w trakcie przygotowywania była konsultowana z 

przedstawicielami polskich organizacji ekologicznych. 

Zaangażowanie: Krzysztof Kamieniecki 

 

Koalicja klimatyczna 

Instytut jest członkiem Koalicji organizacji pozarządowych współpracujących w 

dziedzinie ochrony klimatu, a oprócz InE w jej skład wchodzą: Dolnośląska Fundacja 

Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Liga 

Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny 

– Okręg Mazowiecki, Polska Zielona Sieć i Światowy Fundusz Przyrody WWF, a także 
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Center for Clean Air Policy (oddz. w Polsce, jako członek wspierający). W 2006 roku 

Koalicja głównie zajmowała się Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień do handlu 

emisjami. Zorganizowała także wspólnie z Ministrem Środowiska konferencję prasową 

poświęconą wynikom Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej i jej konsekwencjom dla 

Polski. Przygotowano trzy stanowiska dotyczące: wejścia w życie Protokółu z Kioto po jego 

ratyfikacji przez Rosję, negocjacjom post-Kioto i handlu emisjami w UE.  

Zaangażowanie: Andrzej Kassenberg 

 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich; 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji 

działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz 

lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie 

społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także na rzecz 

promowania zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. FAOW zostało powołane do życia 

w grudniu 2002 roku. Działalność FAOW opiera się głównie na społecznej pracy 

przedstawicieli organizacji członkowskich. FAOW poparlo wybor przedstawiciela InE do 

EKES. 

Zaangażowanie: Jolanta Kamieniecka (członek Rady), Bożenna Wójcik 

 

 

Ciała doradcze, kapituły itd.: 

Aktywność przedstawicieli Instytutu przejawiała się również w: 

 udziale w pracach innych instytucji: 

 Komitet Monitorujący Funduszu Spójności – część środowisko- Andrzej Kassenberg 

 Komitet Monitorujący Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Bożenna Wójcik 

 Rada Turystyki przy Ministrze Gospodarki i Pracy – Andrzej Kassenberg 

 Kapituła Certyfikacji Programu Czysta Turystyka zainicjowana przez Fundację 

„Partnerstwo dla Środowiska” – Jolanta Kamieniecka 

 Rada Środowiskowa przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 

(ENVAC) – Andrzej Kassenberg 

 Polsko-niemiecka grupa robocza ds. ekologicznej reformy podatkowej (ERP) – 

Andrzej Kassenberg 

 Kapituła medalu im. Wiktora Godlewskiego powołanej z inicjatywy Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach (pow. Ostrów Maz.) – Bożenna 

Wójcik 

 Kapituła Nagrody „Zielonego Liścia” – Andrzej Kassenberg 
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- wykładach na Wyższych Uczelniach: 

 Akademia Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warszawski – Andrzej Kassenberg 

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Andrzej Kassenberg 

 Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski – Bożenna 

Wójcik, Andrzej Kassenberg 

 Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego, Politechnika Warszawska – 

Bożenna Wójcik 

 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach – Jolanta 

Kamieniecka 

 

- wygłoszonych referatach  

Jolanta Kamieniecka 

 

1. Prezentacja portalu „Natura 2000 a turystyka” podczas Międzynarodowego Forum 

Edukacji Ekologicznej "Edukacja ekologiczna w zjednoczonej Europie" 26 maj 2006, 

Ełk 

 

Andrzej Kassenberg 

 

1. Prowadzący panel „Wyzwania dla europejskiej polityki energetycznej”. 23 listopada 

2006 r. Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce.  

2. Sustainable Development In Poland. Referat na konferencji „Growth vs. 

Sustainability? Economic Response to Ecological Challenges. Pocantico, USA 9-11 

listopada 2006. Global Development and Environment Institute, Tufts University.  

3. Zrównoważony rozwój - idee i praktyka. Publiczny referat na Uniwersytecie Śląskim 

oraz wykład dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Warszawskiego.  

4. Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych jako instrument 

zarządzania środowiskiem. Centrum Badań nad Środowiskiem. Uniwersytet 

Warszawski  

5. Instrumenty polityki ekologicznej stymulujące działania w kierunku zrównoważonej 

produkcji i konsumpcji na przykładzie prognozy oddziaływania na środowisko 

dokumentów strategicznych. Referat na konferencji „Czystsza produkcja najkrótszą 

drogą do zrównoważonego rozwoju”. Warszawa 21 listopada 2006. Stowarzyszenie 

„Polski ruch czystszej produkcji”. 

6. Opinion on national strategy of sustainable development of Montenegro. Referat na 

konferencji nt. “National strategy of sustainable development of Montenegro”. 

Podgorica, Czarnogóra. Staregaii 
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7. Uczestnik panelu „Odpowiedzialny biznes a ochrona środowiska” Warszawa 23 

października 2006. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

8. Polityka energetyczna, a zrównoważony rozwój. Deklaracje i rzeczywistość. Referat 

wspólnie z Prof. K. Żmijewskim podczas posiedzenia Komitetu "Człowiek i 

Środowisko" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. odbyło się 6 listopada pod 

hasłem "Realizacja zrównoważonego rozwoju" 

Aleksander Kędra 

 

1. The Access Initiative Global Meeting. - 25-27 kwietnia 2006, Bangkok. 

2. The Access Initiative Europe - Regional Meeting and Presentation of the Regional 

Report. 25-28 października 2006 Budapeszt. 

 

Bożenna Wójcik 

 

1. „Postępowanie w sprawie Ocen Oddziaływania na Środowisko w związku z 

obszarami Natura”. Referat wygłoszony podczas warsztatów pt. „Opracowywanie 

planów ochrony oraz zarządzanie na obszarach Natura 2000” w ramach Projektu 

Fundacji IUCN Poland „Natura dla ludzi – ludzie dla Natury; podniesienie wiedzy i 

przygotowanie społecznej platformy do zrównoważonego zarządzania siecią obszarów 

chronionych Natura 2000 w Polsce” - 19 czerwca 2006 r., Jachranka 

2. Doświadczenia z uczestnictwa POE w zarządzaniu i wydatkowaniu funduszy 

unijnych, na podstawie uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego PROW. 

Przedstawione podczas konferencji pt. "Współpraca jako narzędzie skutecznego 

nadzoru społecznego nad realizacją zasady zrównoważonego rozwoju w 

wykorzystaniu funduszy unijnych" organizowanej przez PZS - 26 czerwca 2006 r., 

Kazimierz Dolny n/Wisłą  

 

Audycje radiowe, programy telewizyjne 

Radio Program I, Radio Program 2, Radio dla Ciebie 

TVP Program 2, TVN 24, Polsat, BBC 

 

 

Wzmianki prasowe 

Tygodniki środowiskowe – Środowisko, Ekoprofit, Eko i My, Biznes i Ekologia, Aura 
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Konferencje prasowe 

19 grudnia 2006 konferencja prasowa w Podgoricy podsumowująca efekty wspólnego 

projektu oraz promująca publikację „Crna Gora na putu Evropskih integracija - smjernice iz 

Poljskog iskustva.” 

 

Wydawnictwa 

 Partnerstwo dla efektywności ekologicznej. Instytut na rzecz Ekorozwoju przy wsp. 

European Environmental Bureau. 2006 – publikacja 500 egz. merytoryczna ulotka 

informacyjna – 1000 egz. 

 Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – sposoby podejścia i 

strategie wdrażania. Instytut na rzecz Ekorozwoju i Instytut Wuppertal ds. Klimatu 

Środowiska i Energii. 2006 - 300 egz. 

 Jakie środowisko dla środowiska? Stanowisko pozarządowych organizacji ekologicznych 

w sprawie projektu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Redakcja 

Instytut na rzecz Ekorozwoju. Kraków –Warszawa 2006 

 Polityka Energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość. Warszawa 2006 – 500 egz. 

 Crna Gora na putu Evropskih integracija - smjernice iz Poljskog iskustva. Kotor 2006 – 

200 egz. 

 


