RAPORT ROCZNY 2017

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

„Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wprowadziła ww. definicję zrównoważonego
rozwoju do uchwalonej w 2001 roku Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wersja 2 – poprawiona.
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Na dobry początek
Rok 2017 upłynął pod znakiem obchodów 25. rocznicy istnienia Fundacji Instytut na rzecz
Ekorozwoju. Konferencja „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia
Raportu Brundtland” zorganizowana wraz z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz Miastem Stołecznym Warszawa okazała się ogromnym sukcesem
gromadząc wokół tematu ponad 300 uczestników. W związku z konferencją uruchomiliśmy
także naszą nową stronę internetową, gdzie można już znaleźć wszystkie najważniejsze
publikacji Fundacji InE począwszy od roku 1992. Cieszę się, że dorobek tych 25 lat zostanie
dalej przekazany. A poza tym…
… drugim punktem kulminacyjnym tego roku była promocja filmu „Punkt Krytyczny – Energia
odnowa”, który w różnych kanałach, w tym podczas objazdu po Polsce, obejrzało kilka
milionów widzów. Także coraz więcej osób dowiaduje się o zmianach klimatu dzięki naszej
Mapie Klimatycznej Warszawy powstałej w projekcie ADAPTCITY.
Program „Spotkania z Ekologią” nieco zmniejszył swoje rozmiary, ale skierowaliśmy
aktywniejsze działania do gmin, które w następnych latach będą wdrażały nowy system
segregacji odpadów u źródła: „Segreguję więc zyskuję!”. Wkraczamy tą ofertą coraz śmielej
w gospodarkę zamkniętego cyklu.
Mniej zrealizowaliśmy w 2017 roku szkoleń i warsztatów, ale kontynuujemy współpracę z
przedsiębiorstwami na zasadach CSR. Intensywnie pracowaliśmy w tym zakresie obliczając
ślad węglowy dla STENA Recykling, szkoląc zarząd firmy Velux, a także kontynuując wspólne
prace z IKEA Retail. Czekamy na kolejne przedsiębiorstwa, które docenią nasz dorobek.
Z poważaniem,

Prezes Fundacji InE
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Nazwa projektu: Konferencja naukowa p.t. „Theoria i praxis zrównoważonego
rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland.
Źródło dofinansowania: środki własne, środki darczyńców: Andrzej Ancygier, Aleksandra Arcipowska,
Wanda Barc, Małgorzata Koziarek, Richard Liroff, Stan Laskowski, Szymon Liszka, Dominik Owczarek,
Zygmunt Parczewski, Adam se Sola Pool, Wojciech Suchorzewski, Barbara Szulczewska, Ludwik
Tomiałojć, Piotr Tulej, Bank Swiatowy, Danfoss Polsnad Sp z o.o., Edu Tour – Turystyka i Rekreacja
Klaudia Giordano, Eko Tur Instytut Kształcenia, Fundacja Bank Ochrony Środowiska, Fundacja Green
Cross Polska, Fundacja im. Heinricha Boella, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Krajowa
Agencja Poszanowania Energii S.A., Rockwool Polska Sp z o.o.
Okres realizacji: styczeń - wrzesień
Realizacja celów statutowych: 1
Zespół projektu w Fundacji: Agnieszka Bartnicka, Andrzej Kassenberg, Marek Korzyński, Wojciech
Szymalski.
Współpracownicy: Leszek Drogosz z Urzędu m. st. Warszawy, ks. Prof. Zbigniew Łepko oraz ks. Prof.
Ryszard Sadowski z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
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Opis działań: InE wraz Instytutem Ekologii i Bioetyki UKSW oraz miastem Warszawa podjął w roku
2016 prace nad przygotowaniem konferencji naukowej w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland,
która odbyła się w dniu 20 marca 2017 r. Jednocześnie konferencja uświetniła 25 lecie Fundacji
„Instytut na rzecz Ekorozwoju” i 15-lecie Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Rok 2017 poświęcony był
dopinaniu spraw organizacyjnych, ustaleniu ostatecznego programu, przygotowaniu projektu Apelu
Warszawskiego o zrównoważony rozwój świata, który został poddany ocenie zarówno Rady
Programowej jak i wszystkich osób zgłaszających na konferencję. Ostateczna wersja Apelu została
przedstawiona konferencji. Jednocześnie podjęto prace na przygotowaniem pen-drive obrazujący
dorobek InE w okresie 25-lat istnienia jak i prezentacji multimedialnie, która została zaprezentowana
w trakcie konferencji. Po konferencji główne prace toczyły się nad przygotowaniem publikacji
pokonferencyjnej, która ukazała się w II połowie roku.
Konferencję "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland"
otworzył rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jego Magnificencja ks. Prof. Stanisław
Dziekoński. Wśród gości honorowych głos zabrali Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski i Filip
Kochan przedstawiciel Banku Światowego, a także odczytano adres od Pani Dr Gro Harlem
Brundtland oraz Podsekretarza Stanu Adama Hamryszczaka z Ministerstwa Rozwoju, które objęło
patronat nad tym wydarzeniem.
Konferencja zgromadziła 356 uczestników, którzy wzięli udział zarówno w sesjach ogólnych jak i w
ośmiu sekcjach tematycznych. Wysłuchano ponad 40 referatów, które stanowiły podstawę do
dyskusji. Było reprezentowanych ponad 170 instytucji takich jak: wyższe uczelnie, ośrodki naukowobadawcze, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa, szkoły oraz osoby indywidualne, którym na sercu leży troska o przyszłe pokolenia.
Zaprezentowano 12 posterów w ramach sesji posterowej. Konferencji towarzyszyła wystawa złożona
z ponad 30 posterów nt. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie uniwersyteckim wystawa przygotowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym
Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy konferencji mieli także możność zapoznania się z
mapami klimatycznymi Warszawy wypracowanymi w ramach projektu ADAPTCITY.
Po konferencji przygotowano publikację pokonferencyjną, która ukazała się w II połowie roku. Dzieło
obejmuje ponad 50 tekstów naukowych zawartych na 665 stronach. Wydawcą publikacji jest
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, a Instytut na rzecz Ekorozwoju był instytucją
współpracującą.
Najważniejsze rezultaty projektu:




bardzo znaczącą frekwencja na całej konferencji i bardzo wysoka ocena jej uczestników;
przyjęcie i szerokie upowszechnienie po polsku i angielsku Apelu Warszawskiego o
zrównoważony rozwój świata;



przygotowanie z okazji 25-lecia InE jak i rozdanie wszystkim uczestnikom konferencji ale nie
tylko pen-drive zawierającego informacje o wszystkich realizowanych przez te lata projektach,
listę pracowników i bliski współpracowników oraz listę publikacji, z których najważniejsze są
dostępne bezpośrednio na nośniku;
przygotowanie publikacji pokonferencyjnej zarówno w formie drukowanej jak i e-book, które
następnie zostały szeroko rozpowszechnione. Spotkały się one z bardzo dobrym przyjęciem.
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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, Fundacja
Heinricha Boella oraz środki własne
Okres realizacji w roku 2017: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Wojciech Szymalski, Agnieszka
Tomaszewska-Kula, 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 2017 roku opublikowano na portalu 348 tekstów, w
tym ponad 30 tekstów autorskich, oraz niezależne opinie. Zorganizowano 4 debaty online
poświęcone następującym tematom: „Jaki rynek pracy po węglu?”, „Czy Polska gospodarka może
działać bez węgla?”, „Jaką energetykę warto dotować?”, „Dlaczego węgiel tanieje?”. Portal
patronował 12 istotnym wydarzeniom i konferencjom o tematyce związanej z ochroną klimatu.
Zespół portalu był także aktywny w mediach społecznościowych.
Najważniejsze rezultaty projektu:


statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2017: 119 261 odsłon, 78 549 wejść



zrealizowano 4 debaty online, które obejrzało około 17500 osób.



objęto patronatem 12 wydarzeń,



1523 osób lubi fanpage chronmyklimat.pl na Facebooku.
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Nazwa projektu: Eko-lokator – edukacja
ekologiczna i współpraca grup zawodowych
związanych z zarządzaniem budynkami
Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz środki własne
Okres realizacji: od lipca do grudnia
Realizacja celów statutowych: 1
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Katarzyna Sołdaczuk, Ewa Świerkula, Konrad
Wielądek, Katarzyna Wolańska
Współpracownicy: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. (badania jakościowe), dr hab. Inż. Hanna
Jędrzejuk - Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.
Opis działań:
W 2017 roku projekt rozpoczął się, co wiązało się z szeregiem działań administracyjnych.
Podstawową sprawą było uruchomienie strony internetowej, która działa w ramach portalu
chronmyklimat.pl oraz własnego profilu Facebook. Do końca roku zrealizowano jeszcze badania
fokusowe na temat postrzegania rozwiązań ekologicznych przez grupy zawodowe związane z
zarządzaniem budynkami. Rozpoczął się także cykl szkoleń. Do końca roku odbyły się 3 szkolenia dla
zarządców nieruchomości z zakresu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
budynkach wielorodzinnych” w Poznaniu, Krakowie i Toruniu.
Rezultaty projektu:



Zapisanych uczestników szkoleń (średnia): 77
Przeszkolonych uczestników szkoleń (średnia): 58
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Szkolenie Eko-lokator w Krakowie, grudzień 2017

Nazwa projektu: Odchodzenie od węgla w Polsce - dylematy
Źródło dofinansowania: Energy Transition Research Institute (Entri)
Okres realizacji: od lipca do grudnia
Realizacja celów statutowych: 2
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg
Współpracownicy: Ewaryst Hille – niezależny ekspert, William U. Chandler - ekspert z Entri
Opis działań: Podstawowym działaniem w ramach projektu było przygotowanie raportu, którego
celem było zidentyfikowanie kluczowych możliwości wpływania na sposób funkcjonowania
energetyki polskiej i określenie strategii transformacji gospodarki energetycznej. Jako kryteria oceny
działań przyjęto konieczność ograniczania uzależnienia Polski od węgla, ochronę bezpieczeństwa
narodowego, lokalnego i globalnego środowiska oraz stymulację rozwoju ekonomicznego i wzrostu
zatrudnienia w gospodarce polskiej. Ważnym źródłem wiedzy niezbędnej do przygotowania raportu
było przeprowadzenie 28 rozmów z krajowymi ekspertami reprezentującymi zróżnicowane interesy,
poglądy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania gospodarki energetycznej. Poczynając od
polityków i przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej, poprzez osoby i ekspertów
sektorów wydobywczego oraz energetycznego, a także branż z nimi powiązanych po przedstawicieli
związków zawodowych górnictwa, organizacji przemysłowych, pozarządowych ekologicznych i
konsumenckiej. Ważnym był także bardzo szeroki przegląd literatury.
Rezultaty projektu: Ze względu na to, że opracowanie ukończono w grudniu trudno mówić o
rezultatach projektu. Raport zostanie rozpowszechniony już w roku 2018. Natomiast warte jest
podkreślenia istotne zainteresowanie rezultatami projektu ze strony osób, z którymi przeprowadzono
rozmowy jak i fakt zgody na tego typu spotkania.
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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: cały rok
Realizacja celów statutowych: 2
Zespół projektu w Fundacji: Monika Jaromin, Andrzej Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Wojciech
Szymalski
Współpracownicy: WWF Polska, Instytut Energetyki Odnawialnej, KAPE S.A., Discovery Polska
Opis działań: Na podstawie materiałów zgromadzonych przez partnerów projektu w wydawnictwie
pt. „Przyjazny Rozwój Polski – Ludzie – Gospodarka – Środowisko”, badań opinii publicznej na temat
polityki klimatyczne oraz przeglądu bieżącej prasy dotyczącej kwestii energetyczno-klimatycznych
przygotowano scenariusz i zrealizowano film dokumentalny pt. ”Punkt Krytyczny – Energia odNowa”.
Film miał swoją premierę w maju podczas festiwalu „Docs Against Gravity”, gdzie uzyskał nagrodę za
najlepszy film ekologiczny. W maju i czerwcu 2017 roku odbyło się Roadshow filmu – pokazy w
największych miastach Polski (Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Szczecin,
Bydgoszcz) połączone z dyskusją na temat transformacji niskoemisyjnej kraju. Dwa pokazy odbyły się
także we wrześniu 2017 za granicą w Berlinie i Brukseli. Od września do grudnia 2017 roku film był
pokazywany w kanałach telewizyjnych obsługiwanych przez Discovery Polska oraz promowany w
internecie poprzez współpracę z mediami społecznościowymi i portalami blogerskimi.
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 35.726 do 181.667 razy. Kampania na Facebooku dotarła do 539.612 osób.
- Projekt był wspomniany w mediach 330 razy. Pozwoliło to dotrzeć do 5.344.982 osób z
informacjami o LIFE_WZROST_PL i produktach projektu.
- Projekt był regularnie promowany na stronie Facebook. Opublikowano 38 postów, które dotarły do
2.672.326 osób.
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Nazwa projektu: Polityka klimatyczna szansą
dla Polski. Jak ją wykorzystać?
(KLIMAPOLKA).
Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne
Okres realizacji w roku 2017: styczeń
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Agata Golec, Andrzej Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Katarzyna
Sołdaczuk, Ewa Świerkula, Agnieszka Tomaszewska
Współpracownicy: Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel, Maciej Łoś, przedsiębiorca,
właściciel zakładu w Piaskach, Barbara Polak, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w
Jackowie Dolnym, Stanisław Strąk, wójt gminy Pierzchnica, Marzena Wierzchucka, architektka,
właścicielka domu pasywnego pod Warszawą, Sławomir Gławęda, prezes spółdzielni mieszkaniowej
w Poddębicach
Opis działań: Wydano i rozpowszechniono publikację „Przewodnik po korzyściach z polityki
klimatycznej”. W celu rozpowszechniania dobrych praktyk oraz praktycznej wiedzy dotyczącej
rozwiązań niskoemisyjnych na poziomie lokalnym zamknięto cykl warsztatów w województwach
objętych projektem – ostatnio warsztat odbył się 30 stycznia 2017 w Pierzchnicy. 25 stycznia 2017
roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt.” "Globalny problem a rozwiązania lokalne
czyli praktyczne aspekty polityki klimatycznej".
Najważniejsze rezultaty projektu w roku 2017:





Publikacja „Przewodnik po korzyściach z polityki klimatycznej” – nakład 1500 egz.
1 warsztat o korzyściach z polityki klimatycznej dla ok. 25 osób w gminie Pierzchnica.
Konferencja końcowa z udziałem ok. 80 osób.
www.chronmyklimat.pl/klimapolka
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Konferencja „Globalny problem…, styczeń 2017

Nazwa projektu: Warsztaty i szkolenia
Źródło finansowania: Środki pochodzące od słuchaczy, Swedish Institute (projekt Towards Baltic
2030 – from Talk to Walk), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt Eko-lokator), Fundacja
Heinricha Boell’a w Polsce.
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.
Rezultaty projektu w 2017 roku:
W 2017 roku zrealizowano 5 szkoleń i 3
warsztaty. Beneficjentami projektu
byli:
- Firma Velux – szkolenie z zakresu
efektywności energetycznej;
- Samorządy lokalne Warszawy i
Hajnówki – Szkolenie CLIMATE LAB;
- zarządcy nieruchomości
mieszkaniowych – szkolenia projektu
Eko-lokator z zakresie efektywności
energetycznej oraz odnawialnych
źródeł energii w budynkach
jednorodzinnych;
- przedstawiciele ministerstwa
rozwoju, środowiska, organizacji
pozarządowych, firm prywatnych oraz
uczelni wyższych – warsztaty dotyczące
Celów Zrównoważonego Rozwoju
(SDG).

Statuetka Partnerstwa na rzecz realizacji
środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju
od UNEP-GRID Warszawa, październik 2017
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Nazwa projektu: Przygotowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin
Źródło finansowania: Środki własne gmin
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel nr 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula, Ewelina Szulc
Opis działań: Fundacja zaktualizowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Słońsk. Latem
Fundacja przeprowadziła ankietę wśród polskich gmin na temat sporządzonych już Planów
Gospodarki Niskoemisyjnej i perspektywy ich aktualizacji. Do końca roku ankieta była analizowana.

Nazwa projektu: Analizy i opracowania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej
dla przedsiębiorstw lub innych podmiotów prywatnych
Źródło finansowania: STENA Recykling S.A., PKP S.A., WWF Polska, Greenpeace Polska
Okres realizacji w roku 2017: od czerwca do grudnia
Realizacja celów statutowych: cel 1
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Andrzej Kassenberg, Katarzyna Sołdaczuk, Renata
Filip.
Współpracownicy: Multiconsult S.A.
Opis działań: Przygotowanie dokumentów analitycznych dla przedsiębiorstw zgodnie z ich
oczekiwaniami. W 2017 roku rozpoczęto przygotowywanie dokumentów pt.:
- 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.
- Analiza emisji gazów cieplarnianych dla firmy STENA Recykling S.A.
Przeprowadzono także w całości analizę wykonalności projektu „Energetyczny Patrol” dla WWF
Polska. Zakończono również prace nad Podręcznikiem o odnawialnych źródłach energii dla szkół na
zlecenie Greenpeace Polska.
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Nazwa projektu: Analizy i opracowania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej
dla administracji publicznej
Źródło
finansowania:
Regionalne
Biuro
Gospodarki
Zachodniopomorskiego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Przestrzennej

Województwa

Okres realizacji w roku 2017: luty-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 zgodnie z jej
oczekiwaniami. W 2017 roku rozpoczęto przygotowywanie dokumentów pt.:
- Regionalna koncepcja Odnawialnych Źródeł Energii dla Centralnej Strefy Funkcjonalnej
Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach przygotowania koncepcji odbyły się także 4
spotkania z gminami z terenu Centralne Strefy Funkcjonalnej.
- opracowano formularz i przeprowadzono pilotażowe badanie ankietowe na temat kosztów i
korzyści związanych z wdrożeniem EMAS w polskich przedsiębiorstwach;
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Nazwa projektu:
Członkostwo w Koalicji Klimatycznej
Źródło finansowania: Środki własne
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel nr 2
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg,
Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula
Współpracownicy: 22 członków Koalicji Klimatycznej
Opis działań:
Instytut na rzecz Ekorozwoju jako współzałożyciel Koalicji działa w niej nieprzerwanie od 2002 r. W
roku 2017 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. do ustawy o elektromobilności, ustawy o rynku mocy.
Kluczowymi obszarami aktywności Koalicji w roku 2017 było:
•

Monitorowanie wdrażania ustaleń Szczytu Klimatycznego z Paryża (COP21);

•

Monitorowanie zmian w systemie ETS i non-ETS;

•

Śledzenie przygotowań do wprowadzenia w Polsce rynku mocy;

•

Opiniowanie rozwiązań prawnych w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych;

•

Reagowanie na zmiany systemu ochrony środowiska w Polsce;

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: Hanna Krzyszyńska
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.

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 Edynburgu. Przystąpiliśmy jako partner do wniosku
projektowego DEAR z zakresu celów zrównoważonego rozwoju SDG skierowanego do
dofinansowania przez Komisję Europejską ze środków EuropeAid. 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;
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Nazwa projektu: ADAPTCITY –
Przygotowanie strategii adaptacji do zmian
klimatu miasta metropolitalnego przy
wykorzystaniu mapy klimatycznej i
partycypacji społecznej
www.adaptcity.pl
Źródło finansowania: LIFE+ (Komisja Europejska),
NFOŚiGW
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Agnieszka Bartnicka, Renata Filip, Monika Jaromin, Andrzej Kassenberg,
Hanna Kryszyńska, Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula, Marek Korzyński
Partnerzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Unia Metropolii Polskich, Verband Region Stuttgart.
Współpracownicy: Wojciech Dziemianowicz, Bogumił Jakubiak, Maciej Lenartowicz, Kamil Leziak,
Małgorzata Liszewska, Halina Lorenc, Krystyna Końca Kędzierska, Artur Magnuszewski, Szymon
Malinowski, Tadeusz Markowski, Paweł Milewski, Kinga Nelken, Bartosz Niezgódka, Arkadiusz
Stęplowski, Barbara Szulczewska, Elwira Żmudzka
Opis działań: W 2017 roku w projekcie przeprowadzono konsultacje założeń Strategii adaptacji
Warszawy do zmian klimatu do roku 2050. Przeprowadzono 18 spotkań z mieszkańcami w dzielnicach
miasta, 2 spotkania podczas festynów plenerowych oraz 4 spotkania z grupami interesariuszy.
Przeanalizowano wyniki konsultacji i sporządzono raport z wnioskami.
Wnioski z konsultacji umożliwiły prowadzenie dalszych prac nad przygotowaniem Projektu Strategii
Adaptacji Warszawy do zmian klimatu, który zredagowano wstępnie do końca roku i przedłożono
m.st. Warszawie do opiniowania.
Przygotowano przy współpracy z Unią Metropolii Polskich 5 Klimatycznych Forum Metropolitalnych
w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Rzeszowie i Krakowie. Uczestniczono także w 2 spotkaniach Zespołu
ds. zmian klimatu w ramach prac Unii Metropolii Polskich.
Przygotowania merytorycznie i wydana została broszura pt. „Dobry klimat dla miast”. Przez cały rok
po Warszawskich urzędach wędrowała wystawa (10 plansz) dot. adaptacji do zmian klimatu
przygotowana przez Fundację InE w ramach projektu.
W internecie umieszczono 42 mapy klimatyczne m.st. Warszawy wraz z komentarzem. Znajdują się
one na stronie: www.adaptcity.pl/mapa-klimatyczna-warszawy. Źródłowe wersje map dostępne są
na portalu mapowym m.st. Warszawy www.mapa.um.warszawa.pl. Mapa klimatyczna promowana
była w prasie, radio i telewizji, w tym poprzez konferencję prasową w październiku 2017.
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Fundacja InE uczestniczyła w „Pikniku z Klimatem” z promocją wyników projektu oraz członkowie
zespołu promowali projekt na 8 konferencjach i spotkaniach seminaryjnych.
Przygotowano broszurę „Dobry klimat dla miast” w ilości 1500 egzemplarzy, którą rozpowszechniono
wśród polskich samorządów.
Stale prowadzono stronę internetową www.adaptcity.pl, która zyskuje coraz szersze grono
odbiorców. W 2017 roku statystyki miesięczne ilości odwiedzin na stronie wyniosły ok 10500 osób.
Prace w ramach projektu ADAPTCITY są innowacyjne, dlatego od roku
2017 jesteśmy także członkiem Climate-KIC.

Prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz otwiera Klimatyczne Forum
Metropolitalne w Gdańsku, luty 2017
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Laboratorium Zmian Klimatu, czerwiec 2017
2017

Nazwa projektu: Capacity Building for the V4 Region on Climate Adaptation
Źródło dofinansowania: Fundusz Wyszehradzki (IVF)
Okres realizacji: od stycznia do grudnia
Realizacja celów statutowych: 1,4
Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula
Współpracownicy: Projekt realizowany z partnerami zagranicznymi – Carpathian Development
Institute (SK), CI2 p.b.o (CZ), Energiaklub (HU)
Opis działań:
Celem projektu jest przybliżenie zagadnień związanych ze zmianami klimatu i adaptacją do zmian
klimatu w miastach, a także pokazanie dobrych przykładów już zrealizowanych działań temu
służących poprzez przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych oraz upowszechnienie dobrych
praktyk adaptacji do zmian klimatu.
Rezultaty projektu:
W ramach projektu przeprowadzone zostało 3 -dniowe szkolenie Laboratorium Zmian Klimatu,
którego odbiorcą byli głównie urzędnicy Urzędu Miasta Warszawa a także UNEP/GRID Warszawa,
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Urząd Gminy Hajnówka. Tematami szkolenia były: dzień
1- Wrażliwość na zmiany klimatu w teorii i praktyce; dzień 2- ABC miejskiego planu adaptacji; dzień3Adaptacja do zmian klimatu w działaniu. W warsztatach wzięło udział 19 osób.
Ponadto przygotowane zostały 3 opisy dobrych praktyk działań służących adaptacji do zmian klimatu,
które upowszechniono na stronie www.adaptcity.pl. Są to „Zielona strefa we Wrocławiu”, „Ogrody
deszczowe w zespole szkół nr 2 w Markach” oraz „Aleja Wierzchowice Dziewiętlin”. Powyższe opisy
wraz z pozostałymi przygotowanymi przez partnerów zagranicznych zgromadzone zostaną w postaci
publikacji, która została udostępniona zostanie na stronie internetowej Fundacji InE.
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Co robimy?
Gospodarka Zamkniętego Cyklu. To kampania zmierzająca do pełnej zmiany odpadów w surowce.
Chcemy, aby ludzie dostrzegli potencjał w każdej niegdyś niepotrzebnej rzeczy i nadali jej nowy sens
w myśl hasła „cradle to cradle”. W ramach kampanii realizujemy:
- analizy przepływów materiałowych w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi, np. w parkach
technologicznych;
- dokumenty dla firm z zakresu CSR;
- edukację dla szkół i przedszkoli na temat recyklingu, zamykania obiegu opakowań plastikowych i
szklanych po napojach oraz ograniczania ilości opakowań;
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Nazwa projektu: Spotkania z Ekologią
Źródło finansowania: środki i czas własny
Okres realizacji: cały rok
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski
Współpracownicy: Przedszkole nr 150 w Warszawie, nr 3 w Zielonce oraz Akademia Małego
Człowieka w Łomiankach.
Opis działań: "Spotkania z ekologią" to 30 minutowe zajęcia przygotowane z myślą o przedszkolakach
w wieku od 3 do 5 lat. Podczas tych spotkań wybrani spośród naszego zespołu pracownicy
posiadający niezbędne kwalifikacje i wiedzę w przystępny sposób wyjaśniają dzieciom, kim jest
ekolog i czym jest ochrona środowiska, a także wprowadzają dzieci, w formie zabawy, w świat
ekologicznych postaw takich jak: segregacja odpadów, recykling, zakupy bez odpadów, jeżdżenie na
rowerze, ochrona przyrody.
Rezultaty projektu w 2017 roku:
W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziliśmy lekcje w 3 przedszkolach dla 9 grup dzieci (łącznie
ok. 180 dzieci), bezpłatne "Spotkania z ekologią". Zajęcia bardzo podobały się dzieciom i ich
wychowawcom. Zdjęcia ze "Spotkań z ekologią" można obejrzeć na stronach przedszkoli, np:
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonce

Lekcja w przedszkolu, maj 2016

Nazwa projektu: Projekt w sąsiedztwie - IKEA Lublin
Źródło dofinansowania: IKEA Retail Sp. z o.o.
Okres realizacji w roku 2016: od stycznia do kwietnia
Realizacja celów statutowych: cel 2
Zespół projektu w Fundacji: Agata Golec, Marek Korzyński, Wojciech Szymalski
Współpracownicy: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Cumulus PR.
Opis działań: Firma IKEA Retail Sp. z o.o. w ramach procesu promocji nowo otwieranego sklepu w
Lublinie zatrudniła Fundację InE do przeprowadzenia społecznego procesu wyłonienia tzw.: „Projektu
w sąsiedztwie”. Fundacja InE pomogła wyłonić projekt poprzez moderowanie Rady Sąsiedzkiej, której
obrady zakończyły się głosowaniem na najlepszy projekt przez mieszkańców miasta Lublin w marcu
2017 roku. Wygrał projekt pt.: „Wspólna Przestrzeń”, polegający na organizacji spółdzielczego barurestauracji, w którym każdy może przygotować swoje ulubione danie. Firma IKEA zrealizowała projekt
w roku 2017.
Najważniejsze rezultaty projektu:
- Zakończenie obrad Rady Sąsiedzkiej w roku 2017;
- Wyłonienie najlepszego projektu do realizacji;
- Pozytywna ewaluacja projektu przez IKEA Retail.
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Warsztat „Sprawiedliwe przejście…”, 28 listopada 2017

Nazwa projektu: Wyzwania globalne – Agenda 2030, a kontekst Polski
Źródło dofinansowania: Fundacja Heinricha Bolla
Okres realizacji: od października do grudnia
Realizacja celów statutowych: 1
Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski, Renata Filip
Współpracownicy: Instytut Spraw Publicznych (ISP), Fundacja Heinricha Bolla.
Opis działań:
Celem projektu jest upowszechnienie w Polsce celów zrównoważonego rozwoju tzw. Agenda 2030 w
kontekście tych, które UE uznała za najważniejsze. dotyczące zagadnień adekwatnych do sytuacji
Polski w kontekście naszego członkostwa w UE, a mianowicie: Debata 1 Sprawiedliwe przejście do
gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i współkonsumpcji (cele
zrównoważonego rozwoju 7, 8, 9, 11, 12 oraz 13) odbyła się 28 XI 2017 roku, liderem debaty był InE.
Debata 2 Przejście do społeczeństwa i gospodarki sprzyjających włączeniu społecznemu – godna
praca i prawa człowieka (cele zrównoważonego rozwoju 1, 3, 4, 5, 8 oraz 10) odbyła się 6 XII 2017,
liderem debaty było ISP.
Rezultaty projektu:
Do debaty 1 tezy do dyskusji napisał ekspert InE - dr Wojciech Szymalski, w oparciu o koreferat
Małgorzaty Koziarek z ISP przygotowano ostateczną wersję tez i rozesłano uczestnikom przed debatą.
Do debaty 2 tezy do dyskusji napisali eksperci ISP Maciej Pańków i Dominik Owczarek. W oparciu o
koreferat Andrzeja Kassenberga z InE przygotowano ostateczną wersję tez i rozesłano uczestnikom
przed debatą.
Debaty zorganizowano w siedzibie ISP. Spotkania odbyły się w gronie osób i instytucji
zainteresowanych danym obszarem CZR. Zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich trzech
obszarów wchodzących w skład zrównoważonego rozwoju przedstawiciel administracji,
pozarządowych organizacji, biznesu, eksperci i naukowcy. W sumie w każdej debacie wzięło udział ok.
20 osób.
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Nazwa projektu:
Make Europe Sustainable For All
Źródło dofinansowania: Komisja Europejska,
Fundacja Henricha Boella, środki własne
Okres realizacji w roku 2017: lipiec-grudzień
Realizacja celów statutowych: 1
Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Andrzej
Kassenberg, Wojciech Szymalski
Współpracownicy: Instytut Spraw Publicznych, European Environmental Bureau oraz 22 pozostałych
partnerów projektu z ok. 20 krajów UE.
Opis działań:
Celem projektu jest upowszechnienie w Polsce celów zrównoważonego rozwoju (SDG) tzw. Agenda
2030 oraz stymulacja polityki publicznej w celu wdrażania tych celów. W 2017 roku projekt rozpoczął
się spotkaniem koordynującym w Brukseli. We wrześniu 2017 roku partnerzy projektu promowali w
mediach społecznościowych 2 rocznicę podpisania Agendy 2030. Dalsze działania planowane są na
rok 2018.

Nazwa projektu:
Segreguję, więc zyskuję
Źródło dofinansowania: środki własne
Okres realizacji w roku 2017: lipiec-grudzień
Realizacja celów statutowych: 1
Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Ewelina Szulc
Współpracownicy: Little Greenfinity, Fundacja Alter Eko
Opis działań:
Celem projektu jest 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:
- Wyniki badania wśród gmin opublikowano w listopadzie 2017 roku na portalu chronmyklimat.pl
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Publikacje wydane w 2017 roku:


Dmochowska Katarzyna, Golec Agata, Kassenberg Andrzej, Stępniak Aleksandra, Szymalski
Wojciech, KLIMAPOLKA - Przewodnik po korzyściach z polityki klimatycznej, Fundacja Instytut
na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2016



Praca zbiorowa pod redakcją dr Wojciecha Szymalskiego, Mapa Klimatyczna m.st. Warszawy
– praktyczny poradnik o zagrożeniach klimatycznych w Warszawie, www.adaptcity.pl/mapaklimatyczna-warszawy, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2017



Praca zbiorowa pod redakcją dr Andrzeja Kassenberga, Strategia adaptacji do zmian klimatu
dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 - założenia do konsultacji,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, styczeń 2017.



Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Świerkuli, Raport z konsultacji społecznych dotyczących
założeń do Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z
perspektywą do roku 2050, Wydział Organizacji i Projektów Biura Infrastruktury Urzędu m.st.
Warszawy oraz Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2017



Szymalski Wojciech, Dobry klimat dla miast – Broszura o adaptacji do zmian klimatu dla
miast, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Urząd m.st. Warszawy, Unia Metropolii
Polskich, Verband Region Stuttgart, Warszawa, 2017



Praca zbiorowa pod redakcją Tobiasza Adamczewskiego, Andrzeja Kassenberga, Marcina
Popkiewicza, Przyjazny rozwój Polski – Ludzie – Gospodarka – Środowisko – raport
merytoryczny, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2017



Praca zbiorowa pod redakcją Sadowski F. Ryszard SDB, Łepko Zabigniew SDB, Towarzystwo
Naukowe Franciszka Salezego, Theoria i Praxis Zrównoważonego Rozwoju. 30 lat od
ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa, 2017 (współpraca w opracowaniu wydawnictwa)
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Podstawowe fakty o Fundacji na koniec 2017 roku
Liczba pracowników: 9
Liczba współpracowników: 31
Liczba partnerów instytucjonalnych: 64
Wydane publikacje: 7, łączny nakład: 4500 szt. + liczba pobrań w internecie >4000
Przygotowane analizy, strategie, plany, programy, oceny oddziaływania na środowisko: 5
Konferencje 7 szt., liczba uczestników: ok. 650 osób
Warsztaty, szkolenia: 8 szt., liczba uczestników: ok. 170 osób
Przedszkolne zajęcia dla dzieci: 3 przedszkola, ok. 180 dzieci.
Statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2017: 119 261 odsłon, 78 549 wejść
Statystyki portalu adaptcity.pl w roku 2017: 33 368 odsłon, 14 763 wejść
Statystyki portalu natura2000.org.pl w roku 2017: 80 199 osłon, 40 931 wejść
Inne strony internetowe fundacji (ine-isd.org.pl, ekowyjazdy.pl): 16 080 odsłon, 5 882 wejść
Osób obserwujących fanpage Fundacji na Facebooku: 1164
Liczba odbiorców działań promocyjnych: > 1 000 000 osób
Badania społeczne: 1 szt.
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