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Wstęp
Temat świadomości społecznej w zakresie ekologii jest obecny z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju

od początku jej istnienia. Dlatego też nie marnujemy okazji i w prawie każdym projekcie staramy się

śledzić zmiany świadomości ekologicznej. Nie inaczej było w projekcie ADAPTCITY.

Niniejsza publikacja prezentuje dorobek projektu ADAPTCITY w zakresie badań świadomości

samorządowców na temat zagadnienia zmian klimatu, a także na temat postępów w działaniach na rzecz

adaptacji w polskich miastach. Badania świadomości samorządowców są kontynuacją badań, które

w latach 2010 i 2014 przeprowadziliśmy w ponad 100 powiatach w Polsce w ramach projektu „Dobry

klimat dla powiatów”. Zakończył się on publikacją pt.: „Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian

klimatu”. Postępy w działaniach miast na temat zmian klimatu to natomiast owoc monitoringu, który

prowadziła w projekcie ADAPTCITY Unia Metropolii Polskich, będąca partnerem projektu.

Bardzo jestem zadowolony z faktu, że projekt ADAPTCITY wydatnie przyczynił się do wzrostu

świadomości na temat problemu zmian klimatu wśród polskich samorządowców oraz do poprawy bazy

informacyjnej i ilości działań prowadzonych na rzecz adaptacji w polskich miastach. Takie właśnie

– pozytywne – wyniki zostały przedstawione w tym raporcie. Zapraszam do czytania. Oby tak dalej,

bo zmiana klimatu już tu jest.

Dr Wojciech Szymalski
Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju
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CZĘŚĆ I – Ewa Ryłko

1. Informacje o badaniu
1.1. Cele badania

Analizę wyników badania opinii przeprowadzono na zlecenie Instytutu na rzecz Ekorozwoju
w Warszawie, w kwietniu 2019 r. Dane zebrano na początku 2019 r., poprzez zlecone badanie
opinii w ramach projektu ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej. Celem projektu było
przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Badania przeprowadzono w wy-
branych miastach w całym kraju (listę miast objętych badaniem zamieszczono w Aneksie).

Celem badania było określenie poziomu świadomości wybranych reprezentantów władz i ad-
ministracji metropolii i miast Polski w zakresie potrzeb ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian,
a także rozpoznanie skali działań podejmowanych w czasie wykonywania sondażu na rzecz ochro-
ny klimatu przez dane miasto. Podstawowe pytania badawcze były następujące:

� Jak postrzegane są zjawiska zmian klimatu – jaką wiedzę o nich posiadają reprezentanci
miast?

� Jak postrzegane jest przeciwdziałanie i przystosowanie do zmian klimatu, jaką wiedzę o nich
posiadają reprezentanci miast?

� Gdzie lokowana jest odpowiedzialność za działania wobec zmian klimatu?
� Jakie są – w oczach reprezentantów miast – osiągnięcia i plany miast wobec zmian klimatu?
� W czym reprezentanci miast upatrują główne przeszkody w działaniach wobec zmian klima-

tu?

Ogólnie rzecz biorąc, badania miały posłużyć zdobyciu orientacji w tym, co wiedzą, myślą i sądzą
reprezentanci wybranych miast na temat ochrony klimatu i przystosowania się do jego zmian,
zarówno w sensie ogólnym, jak i w skali własnego miasta. Orientacja w tych zagadnieniach jest
konieczna do zaplanowania dalszych działań związanych z ochroną klimatu.

Osobnym celem badania było także porównanie uzyskanych wyników z innymi badaniami
opinii na tym polu, a szczególnie z wynikami analogicznych badań w projekcie ADAPTCITY,
wykonanych w początkowej fazie projektu i analizowanych w 2015 r.

1.2. Metoda badania i analizy

Badania zrealizowano metodą indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego. Proces rekru-
tacji oraz zasady prowadzenia wywiadu zawierają odrębne dokumenty Instytutu na rzecz Eko-
rozwoju. Wywiady przeprowadzano i dane zbierano w styczniu i lutym 2019 r. Każdy respondent,
według przewidzianej procedury, powinien najpierw samodzielnie wypełnić ankietę, a potem udzie-
lał wywiadu ankieterowi (treść ankiety i kwestionariusza zamieszczono w Aneksie). W sumie zebrano
76 ankiet i 253 wywiady. Ze względu na to, że zebrane ankiety stanowią jedynie 1/3 założonej
próby, nie włączono ich do analizy ani do porównań z wcześniejszymi danymi.
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Dane z wywiadów kwestionariuszowych sygnowane są w raporcie numerem pytania i symbolami
trzech zasadniczych części narzędzia – Z (jak zjawiska), D (jak działania) i P (jak projekt). W ra-
porcie tabele wyników odpowiedzi na pytania zamknięte wywiadu przedstawiają odpowiedzi skró-
cone; ich pełne wersje prezentuje kwestionariusz zamieszczony na końcu raportu (w Aneksie).
Jeśli w tabelach procenty nie sumują się do całkowitej liczby wywiadów (100%), oznacza to, iż
niepełne dane wynikają z braku odpowiedzi respondentów. Jeśli zaś przekraczają wartość 100%,
oznacza to, że respondent udzielał wielokrotnej odpowiedzi.

Stosunek do zmian klimatu oraz do działań wobec nich i przeszkód z nimi związanych
analizowano w raporcie z trzech podstawowych perspektyw:

1) perspektywy ogólnej – jak respondenci indywidualnie rozumieją dane zjawisko, jaki mają do
niego stosunek, jaka jest ich percepcja zmian klimatu;

2) perspektywy miasta – co respondenci wiedzą o działaniach miasta i zmianach w mieście,
związanych z ochroną klimatu, jaki mają do tego stosunek;

3) perspektywy porównawczej – jak mają się wyniki aktualnego badania do wyników z innych
badań realizowanych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Dane, do których porównano wyniki badania z 2019 r. to:
a) badania w wybranych 100 powiatach całego kraju w 2011 r., w ramach projektu pn. Dobry

Klimat dla Powiatów - w raporcie przywołanie danych z tego badania jest sygnowane skró-
tem DOKLIP 2011

b) analogiczne badania w projekcie ADAPTCITY w 2015 r. - w raporcie przywołanie danych
z tego badania jest sygnowane skrótem A2015.

W badaniach uczestniczyli reprezentanci władz i administracji 50 wybranych metropolii i miast
Polski. W każdym z nich swoje opinie przedstawiło po kilka osób. Pochodziły one z trzech różnych
kategorii respondentów:

1. przedstawiciele władz i administracji miasta – członkowie rady miasta, prezydent/burmistrz
miasta, przedstawiciele wydziałów zajmujących się ochroną środowiska i zarządzaniem kry-
zysowym, ewentualnie innych wydziałów;

2. przedstawiciele służb – reprezentanci lokalnych służb, np. pracownicy straży pożarnej, po-
licji, oświaty, służby zdrowia, stacji sanitarno-epidemiologicznej, stacji hydrologicznej oraz wodo-
ciągów i kanalizacji (infrastruktura wodna), pracownicy parków, nadleśnictw oraz służby mun-
durowe;

3. postacie ważne w mieście - przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO), centrów edu-
kacyjnych, stowarzyszeń, partii (działających na terenie miasta); właściciele i menedżerowie
firm, przedstawiciele izb gospodarczych oraz agencji rozwoju, działający na lokalnym/krajowym
rynku; znaczące postaci lokalnej społeczności, osoby aktywne społecznie, społecznicy, oso-
by dobrze znane w mieście, cieszące się uznaniem społecznym, np. dziennikarze, księża, inne
autorytety lokalne.

1.3. Opis próby

W badaniach wzięły udział 253 osoby (liczba przeprowadzonych na zlecenie wywiadów kwes-
tionariuszowych) z 50 wybranych miast Polski. Próbę w podziale na województwa przedstawia
tabela 1.3/1. Najliczniej reprezentowane jest województwo śląskie, podobnie jak w pierwszej edy-
cji badań ADAPTCITY w 2015 r. W 2019 r. zabrakło reprezentacji województwa lubelskiego.
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Tab. 1.3/1. Rozkład respondentów według województw

W zbadanej próbie 52 osoby (20,6%) to radni, 113 (44,7%) to pracownicy administracji lokal-
nej, zaś 88 osób to przedstawiciele służb gminnych i spółek (34,8%). Próba jest więc zdomino-
wana przez urzędników lokalnych.

Zdecydowanie w próbie przeważają także decydenci, a więc osoby pracujące na stanowiskach
kierowniczych. Ilustruje to tabela 1.3/2. Stanowią oni w sumie prawie 84% badanych.

Tab.1.3/2. Rozkład respondentów według stanowiska pracy

W badaniach wzięło udział 28,9% kobiet i 71,1% mężczyzn. W badaniach z roku 2015
uczestniczyło 51% kobiet i 49% mężczyzn. Zatem, opinie, które pojawiły się w najnowszych
badaniach, w przeważającej części są opiniami mężczyzn.
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Z analizy wieku badanych wynika, że próba reprezentuje osoby dojrzałe – powyżej 30 roku życia.
Grupa najmłodsza (do 30. roku życia) jest reprezentowana symbolicznie (tab. 1.3/3).

Tab. 1.3/3. Rozkład respondentów według wieku

Absolutna większość respondentów badania posiada wyższe wykształcenie (tab. 1.3/4).

Tab. 1.3/4. Rozkład respondentów według wykształcenia

Respondenci, wypowiadając się na temat zmian klimatu, określali także główne źródła swojej
wiedzy o tych zmianach. Zdecydowanie najczęściej wskazywano środki masowego przekazu –
prasę, radio i telewizję (tab. 1.3/5). Ale również często wymieniano szkolenia – zdecydowanie
częściej niż w badaniach 5 lat temu. Wskazuje to na nasilenie edukacji nt. zmian klimatu,
kierowanej do grupy reprezentowanej w badaniach – dojrzałych przedstawicieli władz
i pracowników administracji lokalnej.
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Tab. 1.3/5. Główne źródła wiedzy o zmianach klimatu – rozkład odpowiedzi

Także, znacząco w stosunku do poprzednich badań, wzrósł wskaźnik internetu jako źródła wie-
dzy o zmianach klimatu. W powyższej tabeli widać ogólnie zdecydowanie wyższą niż w 2015 roku
ilość wskazań źródeł wiedzy o zmianach klimatu. Każde ze źródeł jest zdecydowanie częściej wy-
mieniane przez respondentów, z czego można wnosić, że o temacie tym ogólnie więcej słychać,
więcej się mówi, jest on bardziej społecznie widoczny – lub też stał się ważnym tematem dla gru-
py reprezentowanej przez respondentów. Także znacząco wyższy jest wskaźnik z rozmów i ob-
serwacji, co pozwala przypuszczać, że respondenci mają okazję osobiście doświadczać zjawisk
związanych ze zmianą klimatu.

Podsumowując opis próby, można stwierdzić, iż zdecydowanie przeważają w niej:
� dobrze wykształceni kierownicy,
� przedstawiciele władz i administracji lokalnej,
� w dojrzałym wieku (powyżej 30 lat),
� w przeważającej części mężczyźni,
� z 15 województw kraju, z przewagą reprezentacji Górnego Śląska,
� informowani o zmianach klimatu z wielu źródeł, także z autopsji.
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2. Streszczenie i wnioski z badania
Respondenci badania ADAPTCITY, przedstawiciele 50 średnich i dużych miast Polski, dostrzegają

zagrożenia związane ze zmianą klimatu, coraz częściej odnoszą je do własnych doświadczeń,
a także prezentują wyraźnie pozytywną, złożoną postawę do przeciwdziałania zmianom
klimatu lub adaptowania się do nich.

2.1. Percepcja zmian klimatu

1. Ogólne i spontaniczne wyobrażenia respondentów na temat zmian klimatu różnią się od wy-
obrażeń zmian klimatu ujawnionych w badaniach w 2015 r. Przedtem, zmiany klimatu wi-
dziane były głównie poprzez zjawiska globalne, dziejące się czasem na drugim końcu globu
(np. topnienie lodowców, wybuchy wulkanów) oraz były określane ogólnie (np. ogólne ocie-
plenie klimatu, zmiany stref klimatycznych). Z kolei, aktualni respondenci częściej wspomi-
nają o takich zjawiskach (gwałtowności pogody, rosnąca temperatura, obserwowalne zmia-
ny w porach roku, ulewne deszcze czy huragany), które pozwalają stwierdzić, iż na własnej
skórze doznają zmian klimatu, przekonali się o nich w ostatnich latach. Jest to przejście od
teoretycznego do praktycznego obrazu zmian klimatu, od wyobrażonego obrazu tych zmian
(pod wpływem różnych źródeł informacyjnych) – do obrazu opartego na własnych doś-
wiadczeniach obserwowania przyrody wokół siebie.

2. Najważniejsze, zdaniem badanych, zmiany klimatu są postrzegane praktycznie i jednostko-
wo. Badani są skłonni postrzegać klimat i najbliższe środowisko naturalne nie przez pryzmat
globalnych przemian w naturze, lecz poprzez zmiany w swoim bliższym otoczeniu. Zmiana
ta dowodzi, że lokalni liderzy i urzędnicy w dużej części zbudowali wobec zmian klimatu postawę
realną i złożoną, tj. opartą na wiedzy, doświadczeniu własnym i własnej ocenie zmian do-
strzeganych wokół siebie. Postawa taka rozwinęła się z dużo mniej złożonego stosunku do
zmian klimatu we wcześniejszych latach, opartego głównie na teoretycznej wiedzy i cudzej
(np. eksperckiej) ocenie wagi problemu.

3. We własnym mieście, najczęściej ze zmianami klimatu są kojarzone zjawiska bezpośrednio
obserwowalne i doświadczane – ulewne deszcze i nawałnice oraz dłuższe okresy suszy.

4. Zdaniem badanych, zrozumienie przez mieszkańców ich miast wagi zmian klimatu plasuje się
na średnim poziomie. Średnia dla próby wynosi 3,8 (w skali 1-7). Ocena ta jest dosyć wyrównana
w województwach, jednak najlepiej oceniają swoich mieszkańców respondenci wojewódz-
twa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego i mazowieckiego, zaś najsłabiej – respondenci
z województwa opolskiego.

2.2. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i przystosowanie się do nich

1. Spontaniczna opinia o przeciwdziałaniu zmianom klimatu jest bardziej rozproszona w różnych
odpowiedziach, niż we wcześniejszych badaniach. Wskaźnik, który jest wyższy niż
wcześniej, dotyczy ograniczania emisji z samochodów.
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2. W stosunku do próby sprzed 5 lat, widać, że recykling śmieci i zagospodarowanie odpadów,
które najbardziej wtedy kojarzyły się z ochroną klimatu, zostały już zrealizowane w gminach
i uznaje się je za oczywiste, dlatego ich waga spada.

3. Zdecydowanie silnym wskazaniem, a także odróżniającym się od wskazań próby z 2015 r.,
jest likwidacja pieców węglowych oraz termomodernizacja budynków. Likwidacja pieców węg-
lowych i termomodernizacja to symbole działań ochronnych ostatniej pięciolatki (podobnie,
jak symbolem wcześniejszej było wprowadzenie recyklingu śmieci).

4. Najważniejszych pięć działań proklimatycznych to: likwidacja pieców, redukcja gazów cie-
plarnianych, ochrona lasów oraz więcej OZE. Percepcja działań przeciwko zmianom klima-
tu, ujawnia, że każdy okres ma swoje priorytety czy też udane praktyki. Trzy okresy badań
przyjmują następującą charakterystykę:

5. Porównując przeciwdziałania zmianom klimatu ze sposobami adaptacji do tych zmian, można
stwierdzić w badanej próbie - dużo lepsze rozumienie natury przeciwdziałania zmianom kli-
matu i adaptacji do zmian klimatu. Respondenci odróżniają przeciwdziałanie agresywnym za-
biegom na naturze od działań adaptacyjnych - wyraźnie zachowawczych, ochronnych, oszczę-
dzających naturę i jej zasoby.
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6. W badanych miastach działania przeciwko zmianom klimatu zostały zdominowane wymianą
pieców i recyklingiem śmieci. Poza tym, inne działania tracą na wadze, jak gdyby były już dobrze
znane lokalnie i zostały prawdopodobnie zrealizowane.

7. W planach miast zakłada się kontynuację wymiany pieców, termomodernizacji oraz ogra-
niczania ruchu samochodów. Te właśnie działania są również uznane w miastach za
dotychczasowy znaczący sukces, w odróżnieniu od próby z 2015 r., dla której najczęściej
wskazywanym lokalnym sukcesem był recykling śmieci.

8. Badani przypisują odpowiedzialność za działania na rzecz klimatu zarówno władzom, jak
i obywatelom. W porównaniu do badań wcześniejszych, obecna próba jakby wyraźniej zda-
je sobie sprawę, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością
za przeciwdziałania zmianom klimatu, po to, by z sukcesem współpracować.

2.3. Przeszkody w adaptacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

1. Wymieniane spontanicznie utrudnienia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu ujawniają prze-
de wszystkim czynnik ludzki - brak dobrej woli mieszkańców oraz niewystarczające środ-
ki finansowe (podobnie jak w 2015 r.). Brak środków finansowych dotyczy zarówno
budżetów miast, ale także oznacza niewydolność finansową społeczeństwa, którego w więk-
szości nie stać na inwestycje proklimatyczne w oparciu wyłącznie o swoje fundusze.

2. Przedstawiciele miast, rzadziej niż 5 lat temu, narzekają na brak fachowej kadry, mogącej
zajmować się ochroną klimatu. Miasta częściej oczekują ze strony państwa na uregulowa-
nia prawne, które wesprą je w ochronie klimatu.

3. Trudności ujawnione z perspektywy miasta to – podobnie jak w skali ogólnej oraz podob-
nie jak w 2015 r. – brak środków finansowych i świadomości wagi problemu. Jednak,
w porównaniu do 2015 r., bariery są częściej dostrzegane. Barier zatem przybyło, albo też
są lepiej dostrzegane, bo zwiększyła się ich uporczywość w sytuacji przeprowadzania
lokalnych projektów.

2.4. Ocena projektu ADAPTCITY

1. Najbardziej znane i wymieniane spontanicznie działania projektu to: strona internetowa pro-
jektu, mapa klimatyczna Warszawy oraz strategia adaptacji Warszawy do zmian klimatu,
a w dalszej kolejności film projektowy.

2. Nieliczna grupa respondentów, która miała kontakt z działaniami projektu ADAPTCITY, oce-
nie je bardzo dobrze – średnie oceny nie przyjmują wartości niższej niż 5 (w skali 1-7).
Najlepiej oceniane są klimatyczne fora oraz konferencja międzynarodowa. Stosunkowo
najsłabiej oceniany jest monitoring działań miast na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

3. Uwagi własne respondentów zawierają elementy informacji zwrotnej, ale także potwierdzają
wysokie oceny działań projektu ADAPTCITY oraz konieczność kontynuowania jego idei,
a także rozszerzenia grona odbiorców.
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3. Zmiany klimatu w percepcji
respondentów

Zmiany klimatu to podstawowy przedmiot badania. Zbadano opinie nt. ich przejawów, ich
społecznego wizerunku i związanych z nim postaw indywidualnych. Na postawy te składają się:
wiedza badanych o zmianach klimatu, waga przywiązywana do nich oraz czynniki behawioralne
– gotowość do działań, działanie, planowanie działań w obliczu zmian klimatu, zarówno
indywidualne, jak i zbiorowe, terytorialne.

Tab. 3.1/1. „Zmiany klimatu” – rozkład spontanicznych odpowiedzi w wywiadzie
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3.1. Zmiany klimatu w perspektywie ogólnej

Ogólne i spontaniczne wyobrażenia respondentów na temat zmian klimatu przedstawiają od-
powiedzi na pierwsze pytanie wywiadu (Z1). Respondenci spontanicznie określali zjawiska, fak-
ty i wydarzenia, które kojarzyły im się z określeniem „zmiany klimatu”. Pierwsze, otwarte pyta-
nie ukazuje spontaniczną pamięć i wiedzę badanych, w odróżnieniu od kolejnego, które wspo-
maga osąd badanych listą zjawisk związanych ze zmianami klimatu. Spontaniczne odpowiedzi re-
spondentów prezentuje tab. 3.1/1.

Z powyższych danych widać, że respondenci postrzegają dzisiaj zmiany klimatu inaczej niż res-
pondenci sprzed 5 lat. Przedtem, zmiany klimatu widziane były głównie poprzez zjawiska glo-
balne, dziejące się czasem na drugim końcu globu (np. topnienie lodowców, wybuchy wulkanów)
oraz były określane ogólnie (np. ogólne ocieplenie klimatu, zmiany stref klimatycznych). Respondenci
z 2019 r. mają prawdopodobnie zgoła inne doświadczenie własne związane ze zmianami klima-
tu. Częściej wspominają o gwałtowności pogody, rosnącej temperaturze, obserwowalnych zmia-
nach w porach roku, ulewnych deszczach czy huraganach. Częściej wskazują też na deficyt wody
i smog. Są to opinie ludzi, którzy na własnej skórze doznają zmian klimatu, przekonali się o nich
w ostatnich latach.

Ta zasadnicza różnica w postrzeganiu zmian klimatu wiąże się z przejściem od teoretycznego
do praktycznego obrazu zmian klimatu, od wyobrażonego obrazu tych zmian (pod wpływem różnych
źródeł informacyjnych) – do obrazu opartego na własnych doświadczeniach obserwowania przy-
rody wokół siebie. Z jednej strony świadczy to o tym, że społeczeństwo polskie dostrzega zmia-
ny klimatu na co dzień, wokół siebie, z drugiej zaś – że zmiany te rzeczywiście postępują, skoro
są tak łatwo zauważone, nazwane i spontanicznie przywołane w wywiadzie.

Wśród odpowiedzi na pytanie o to, jakie zjawiska kojarzą się badanym ze zmianami klimatu,
znacząco częściej niż w 2015 r. pojawiła się kategoria „inne”. Nie znaczy to jednak, że badani do-
strzegają bardziej zróżnicowane objawy zmian klimatu. Najczęściej do tej kategorii odpowiedzi
zakodowano takie wyjaśnienia, które de facto nie wiążą się ze zmianami klimatycznymi, lecz prze-
ciwdziałaniem tym zmianom. Badani, choć byli pytani o przejawy zmian klimatu, mówili np. o ko-
nieczności budowania ścieżek rowerowych czy zatrzymywania wody na obszarze miasta, czy też
o konieczności wymiany pieców. Ta drobna reakcja pokazuje więc jeszcze jedną zmianę w społecz-
nym obrazie zmian klimatu - respondenci nie tylko ich doświadczają i mogą je obserwować, ale
także są nastawieni na przeciwdziałania. Może nie tylko więc, zrobili krok do przodu, odnosząc
zmiany klimatu do swoich własnych obserwacji, ale zrobili też krok kolejny – uruchamiając w so-
bie gotowość do działania na rzecz ochrony klimatu.

W sytuacji, gdy badani wskazywali zjawiska związane ze zmianami klimatu, korzystając z listy
takich zjawisk, bardziej praktyczne (niż teoretyczne) postrzeganie zmian klimatu nie jest już tak
widoczne. Wspomaganą znajomość zmian klimatu (wskazywali zmiany, korzystając z listy zjawisk)
prezentuje kolejna tabela.
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Tab. 3.1/3. Zjawiska związane ze zmianami klimatu – rozkład odpowiedzi

W porównaniu obu badań A2015 i A2019 do badań DOKLIP2011 widać także, iż mniejszym oś-
rodkom (a takie były badane w 2011 r.) rzadziej dokuczają wyższe temperatury, co łatwo powiązać
z różnicami w odczuwaniu letnich upałów w zabudowie miejskiej i w przestrzeni wiejskiej.

Z drugiej strony, w większych miastach (próby z 2015 i 2019 r.) respondenci częściej kojarzą
zmiany klimatu ze zmianami w przyrodzie, we florze i faunie (zmniejszanie się żyzności gleb, mi-
gracje zwierząt, ekspansja szkodników i chorób), co może dziwić, bo dzieli ich większy dystans
od przyrody niż mieszkańców Polski powiatowej (DOKLIP). Być może jednak, oznacza to, że wi-
zerunek zmian klimatu wśród mieszkańców większych miast jest pełniejszy, obejmujący szerszą
gamę zjawisk i bardziej teoretyczny niż u respondentów badań z 2011 r.

Respondenci, korzystając z listy zjawisk związanych ze zmianami klimatu, wskazywali też pięć najistot-
niejszych. Najważniejsze według nich zjawiska, reprezentujące zmiany klimatu, prezentuje tabela obok.
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Tab. 3.1/6. Najważniejsze zjawiska związane ze zmianami klimatu
– rozkład odpowiedzi w wywiadzie

Ponownie, w wynikach tych widać trend zaznaczony przy spontanicznym wizerunku zmian kli-
matu. Z bardziej teoretycznego, związanego z odległymi i niedoświadczanymi bezpośrednio zja-
wiskami (prądy morskie, topnienie lodowców) stanowiska – wizerunek przekształca się w bar-
dziej praktyczny, oparty na doświadczeniu własnym (częstsze huragany i burze, wzrost tempe-
ratury, dłuższe okresy suszy). Zmiany klimatu, ze względu na ciągłe społeczne działania informacyjne,
ale także – a może przede wszystkim – ze względu na realne i postępujące zmiany w polskiej przy-
rodzie, są postrzegane praktycznie i jednostkowo. Badani są skłonni postrzegać klimat i najbliższe
środowisko naturalne nie przez pryzmat globalnych przemian w naturze, lecz poprzez zmiany w
swoim bliższym otoczeniu. Mając na uwadze fakt, że respondentami badania są postacie ważne
dla lokalnych społeczności – reprezentanci władz i administracji lokalnej, można stwierdzić, że
jest to w perspektywie lat zmiana na lepsze dla polskiej natury i zmian klimatu. Zmiana, która do-
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wodzi, że lokalni liderzy i urzędnicy w dużej części zbudowali wobec zmian klimatu postawę realną
i złożoną, tj. opartą na wiedzy, doświadczeniu własnym i własnej ocenie zmian dostrzeganych
wokół siebie. Postawa taka rozwinęła się z dużo mniej złożonego stosunku do zmian klimatu we
wcześniejszych latach, opartego głównie na teoretycznej wiedzy i cudzej (np. odległych
ekspertów) ocenie wagi problemu.

3.2. Zmiany klimatu w perspektywie swojego miasta

Zmiany klimatu wskazywane w wywiadach jako najbardziej dotyczące swojego miasta oraz
– dla porównania – najbardziej istotne problemy środowiska przyrodniczego w mieście, prezentuje
poniższa tabela.

Tab. 3.2/1. Najważniejsze w mieście zjawiska związane ze zmianami klimatu
– rozkład odpowiedzi w wywiadzie
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Najczęściej ze zmianami klimatu są w mieście kojarzone zjawiska bezpośrednio obserwowal-
ne i doświadczane. Na margines odsuwają się spektakularne zjawiska klimatyczne w skali globalnej.
Na czoło wysuwają się rosnące wskaźniki – ulewne deszcze i nawałnice oraz dłuższe okresy
suszy. Maleje wskaźnik powodzi. Rysuje się z tego obraz polskich miast - zalewanych znienacka
ulewami, ale raczej zagrożonych suszą niż powodzią.

Wyniki kolejnego pytania prezentują zagadnienie zaangażowania społeczności lokalnej wobec
zmian klimatu. Zdaniem badanych, zrozumienie przez mieszkańców ich miast wagi zmian
klimatu plasuje się na średnim poziomie. Średnie odpowiedzi prezentuje poniższa tabela.

Tab. 3.2/4. Opinie respondentów o znaczeniu zmian klimatu dla mieszkańców
miasta – średnie odpowiedzi w wywiadzie

Ze względu na odniesienie tego zagadnienia do lokalnych warunków, zbadano, jak kształtuje
się ta ocena w zależności od województwa. Wyniki przedstawiono na następnej stronie.
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Tab. 3.2/5. Opinie respondentów o znaczeniu zmian klimatu dla mieszkańców
miasta – średnie odpowiedzi w poszczególnych województwach

Ocena ta jest dosyć wyrównana, jednak najlepiej oceniają swoich mieszkańców respondenci
województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego i mazowieckiego, zaś najsłabiej – res-
pondenci z województwa opolskiego.

Generalnie, badani oceniają, że mieszkańcy ich terenów mają średnio rozwiniętą świadomość
zmian klimatu i wagi tego problemu. Kwestie zmian klimatu wydają się w świetle tej opinii być
zbyt odległe od problemów pojedynczego człowieka – mieszkańca. Badani uzasadniają ten śred-
ni poziom zrozumienia problemu głównie brakiem wiedzy, dostępu do rzetelnych informacji oraz
brakiem odpowiednich działań edukacyjnych.
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Tab. 3.2/6. Czynniki poziomu świadomości zmian klimatu wśród mieszkańców miasta

W rozwinięciu wypowiedzi często pojawiało się zastrzeżenie, że niska świadomość zmian kli-
matu dotyczy głównie starszych pokoleń, zaś najlepiej wyedukowani i stosunkowo najbardziej
zaangażowani ekologicznie są młodzi mieszkańcy.

Ważną grupę uzasadnień stanowią trzy kolejne – brak zainteresowania…, zmiany nie dotykają ich
bezpośrednio…, inne problemy są ważniejsze. Grupa tych uzasadnień bardzo wyraźnie podkreśla,
jak ważne są doświadczenia własne obywateli w podejściu do zmian klimatu.

Interesujące, że mimo upływu lat i postępu w różnych działaniach na rzecz ochrony klimatu,
respondenci tak często wskazują na brak odpowiedniej edukacji. W rozwinięciach wypowiedzi
respondenci zaznaczali, że chodzi o odpowiednią edukację – trafiającą do odbiorcy i motywującą
go, na poziomie odpowiednim do postępu zmian klimatu i zaawansowania działań adaptacyjnych.
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4. Przeciwdziałanie zmianom klimatu
i przystosowanie się do nich
w odbiorze respondentów

Po określeniu rozumienia pojęcia „zmiana klimatu” badani wypowiadali się na temat
przeciwdziałania im i adaptacji do nich, zarówno w sensie ogólnym, jak i w perspektywie
swojego miasta. Było to drugie główne zagadnienie badania.

4.1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptacja w perspektywie ogólnej

Spontaniczne skojarzenia respondentów, związane z działaniami ograniczającymi zmiany
klimatu, przedstawia tabela 4.1/2.

Tab. 4.1/2. Spontaniczne skojarzenia z działaniami ograniczającymi zmiany klimatu

Na czoło wybija się w najświeższych wynikach ograniczanie emisji z samochodów, inwestowanie
w transport elektryczny i publiczny oraz rowerowy. Dużo rzadsze (niż we wcześniejszych bada-
niach) wskazania różnych działań w próbie z 2019 r., są jednocześnie bardziej rozproszone. Może
być to efektem większej wiedzy badanych, którzy opisują cały wachlarz działań proklimatycznych,
ale nie mówią jednym głosem, lecz ujawniają swoje osobiste preferencje.
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W stosunku do próby sprzed 5 lat, widać, że recykling śmieci i zagospodarowanie odpadów,
które najbardziej wtedy kojarzyły się z ochroną klimatu, zostały już zrealizowane w gminach i uzna-
je się je za bardziej oczywiste. Potwierdzają tę normalność gospodarki odpadami w gminach także
wyniki kolejnego pytania, w przypadku recyklingu niższe niż w 2015 r.

Tab. 4.1/3. Wspomagane skojarzenia z działaniami ograniczającymi zmiany klimatu
– rozkład odpowiedzi
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Zdecydowanie silnym wskazaniem, a także odróżniającym się od wskazań próby z 2015 r., jest
likwidacja pieców węglowych oraz termomodernizacja budynków. Można by wręcz stwierdzić
w świetle tych wyników oraz rzeczywistych działań samorządów (o których wiadomo skądinąd),
że likwidacja pieców węglowych i termomodernizacja to symbole działań ochronnych ostatniej
pięciolatki – tak, jak symbolem wcześniejszej było wprowadzenie recyklingu śmieci.

W wyborze najważniejszych pięciu działań proklimatycznych dominują cztery, wybierane przez
około połowę respondentów: likwidacja pieców, redukcja gazów cieplarnianych, ochrona lasów
oraz więcej OZE. Równocześnie, w stosunku do dwóch innych prób, likwidacja pieców węglo-
wych nabrała wyraźnie znaczenia i jest wskazywana znacznie częściej niż w poprzednich latach.

Tab. 4.1/4. Najistotniejsze sposoby przeciwdziałania zmianom klimatu – rozkład odpowiedzi
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Tak więc, percepcja działań przeciwko zmianom klimatu, ujawnia, że każdy okres ma swoja
specyfikę - swoje priorytety czy też udane praktyki.

Każdy z tych okresów charakteryzował się nie tylko odrębną praktyką, ale także w innym stop-
niu angażował władze i społeczeństwo. W okresie OZE inicjatywa przeciwdziałania zmianom
w naturze była po stronie władz, liderów, nielicznych promotorów tego przeciwdziałania. W okre-
sie RECYKLINGU w działania te zaangażowała była zarówno władza, jak i obywatele, którzy mu-
sieli dostosować się do prawnych wymogów nowej polityki wobec odpadów w kraju. Z kolei,
w okresie WYMIANY PIECÓW obywatele mają już szansę na własnej skórze poznać zmiany kli-
matu i odtąd angażują się nie tylko z konieczności prawnej, ale także motywowani tymi
doświadczeniami. Ponadto, władza wspiera tę motywację szeroko zakrojonymi programami
finansowego wsparcia przeciwdziałania zmianom w naturze.

Każdy z tych okresów wymagał innego typu edukacji skierowanej do społeczeństwa. W okre-
sie OZE chodziło o orientację ogólną w temacie. W okresie recyklingu od edukacji oczekiwano
nie tylko informacji, ale też uwrażliwiania na tematy ekologiczne. W trzecim zaś okresie respondenci
zgłaszają bardzo dobitnie potrzebę edukacji – jednak specjalnej, dobrze sprofilowanej, komple-
ksowej, wielopoziomowej.

Wyniki badania działań przystosowawczych, wspomaganego listą, okazały się dużo bardziej
rozproszone niż w wypadku przeciwdziałań. Tutaj zdanie badanych jest bardziej zróżnicowane
– nie ma jednoznacznie wiodących przejawów adaptacji (tab. 4.1/6).
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Tab. 4.1/6. Wspomagane opinie o adaptacji do zmian klimatu
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Porównując przeciwdziałania zmianom klimatu ze sposobami adaptacji do tych zmian, można
stwierdzić dużo lepsze rozumienie natury obu zjawisk - przeciwdziałania zmianom klimatu
i adaptacji do zmian klimatu. W D3 respondenci najliczniej wskazują działania przeciwko
agresywnym zabiegom na naturze – wytwarzaniem niskiej emisji, wycince lasów, alternatywnych
wobec niszczących dla natury sposobów produkcji energii czy zaśmiecaniem przyrody. Z kolei,
w działaniach adaptacyjnych wyraźnie dominują działania zachowawcze, ochronne, oszczędzające.
W obu jednak mieści się edukacja w zakresie ochrony klimatu, postrzegana jako niezbędne
uzupełnienie każdych właściwych działań.

W poprzednich badaniach przeciwdziałania zmianom klimatu nie różniły się zestawem od działań
adaptacyjnych. Zatem obecne, wyraźne rozróżnienie przeciwdziałania od adaptacji jest wskazówką
wzrostu wiedzy, refleksji i doświadczenia w tematyce zmian klimatu.
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4.2. Przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacja w perspektywie miasta

Realizowane w miastach działania zapobiegające zmianom klimatu oraz przystosowujące do tych
zmian ujawniło kolejne pytanie wywiadu (tab. 4.2/1).

Tab. 4.2/1. Przeciwdziałania zmianom klimatu i działania przystosowawcze
już realizowane w mieście oraz planowane – rozkład odpowiedzi w wywiadzie
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W badanych miastach działania przeciwko zmianom klimatu zostały zdominowane wymianą
pieców i recyklingiem śmieci. Poza tym – „wszystko już było” – co można było wprowadzić,
zostało zrealizowane, stąd niższe wskazania w próbie z 2019 niż 2015 r. Słabym wyjątkiem jest
ograniczanie podróży samochodem prywatnym – wprowadzanie alternatyw dla samochodu wciąż
jest realizowane w miastach. Jeśli chodzi zaś o plany na najbliższą przyszłość, kontynuowana
będzie wymiana pieców, termomodernizacja oraz ograniczenia dla samochodów.

Te właśnie działania są również uznane w miastach za dotychczasowy znaczący sukces,
w odróżnieniu od próby z 2015 r., dla której najczęściej wskazywanym lokalnym sukcesem był
recykling śmieci.

Tab. 4.2/3. Osiągnięcia miast w ochronie klimatu – rozkład odpowiedzi w wywiadzie

Badani przypisują odpowiedzialność za działania na rzecz klimatu zarówno władzom, jak i oby-
watelom. W porównaniu do badań wcześniejszych, obecna próba jakby wyraźniej zdaje sobie spra-
wę, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałania
zmianom klimatu, po to, by z sukcesem współpracować.
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Tab. 4.2/4. Kto w mieście ma największy wpływ na przeciwdziałanie
zmianom klimatu - rozkład odpowiedzi

Tendencja ta powtarza się także w kwestii przystosowania się do zmian klimatu. Wpływ na pro-
cesy przystosowania się do zmian klimatu mają w mieście przede wszystkim znowu obywatele
i władza.

Tab. 4.2/5. Kto w mieście ma największy wpływ na działania przystosowawcze
do zmian klimatu - rozkład odpowiedzi w wywiadzie
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5. Przeszkody w adaptacji i przeciwdziałaniu
zmianom klimatu

5.1. Bariery w perspektywie ogólnej

Wymieniane spontanicznie przez badanych utrudnienia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu
i adaptacji ujawniają przede wszystkim czynnik ludzki, na który składa się wiele wskazanych
kwestii, przede wszystkim brak dobrej woli mieszkańców (niski poziom świadomości
ekologicznej, niechęć do inwestycji) oraz niewystarczające środki finansowe. Podobne
najistotniejsze bariery wskazywali respondenci w 2015 r.

Tab. 5.1/1. Utrudnienia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i przystosowaniu się
do nich – rozkład spontanicznych odpowiedzi

Ów brak środków finansowych dotyczy zarówno budżetów miast, jak też brak dotacji dla miesz-
kańców (na inwestycje proklimatyczne), ale również niewydolność finansową społeczeństwa,
którego w większości nie stać na inwestycje proklimatyczne w oparciu wyłącznie o swoje
fundusze.
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Podobne wyniki przyniosło pytanie o 5 najważniejszych przeszkód (tab. 5.1/2).

Tab. 5.1/2. Najważniejsze przeszkody w przeciwdziałaniu zmianom klimatu
i przystosowaniu się do nich – rozkład odpowiedzi w wywiadzie

Przedstawiciele miast rzadziej niż 5 lat temu narzekają na brak fachowej kadry, mogącej
zajmować się ochroną klimatu (spadek wskazań w kategorii za słaba wiedza fachowa…). Poza tym,
miasta częściej oczekują ze strony państwa na uregulowania prawne, które wesprą je w ochro-
nie klimatu. Tworzy to obraz gospodarza lokalnego, który wie czego chce i wie jak to
przeprowadzić, ale czeka na właściwe warunki i szansę.
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5.2. Bariery w perspektywie miasta

Trudności ujawnione z perspektywy miasta to – podobnie jak w skali ogólnej oraz podobnie
jak w 2015 r. – brak środków finansowych i świadomości wagi problemu. Jednak, w porówna-
niu do 2015 r., bariery są częściej dostrzegane. Oznacza to, że barier przybyło w ogóle, albo też
zwiększyła się ich uporczywość w sytuacji przeprowadzania lokalnych projektów i przez to są
lepiej dostrzegane.

Tab. 5.2/1. Najważniejsze utrudnienia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu
lub przystosowaniu się do nich w miastach – rozkład odpowiedzi

Podawane przez respondentów uzasadnienia takich wskazań zestawiono na następnych stro-
nach.

W nawiasie podano niektóre analogiczne wyniki w próbie A2015.

33

�,+;,���=/3�!��/75-)"16�-%24%/5!632�5)�&1!P�$%�!3@)�06%��%�
J $ �/=463�

�:H+8�
J $ �/=463

�:H+I�

��������A�������0��B������.L�������.�������� :K�	� K<�	�

����������������A�������A��������B�@��������?���.������������������ 69�6� 9J�	�

������������������������.L����������.�������� �9�	� 6
�K�

����.(C��������@����������������������B?���.����������� �:�6� �J�J�

0�������������@��������.� 
K�	� �:�6�

0�����������������@���������.��������������� 
6�J� 
<���

������0����������E��.���������A���������.����C�������� 
K�	� 
6�<�

0����������������������0����(��������?C� 
��	� 
��K�

0�����������������(������B���������������������A���� 
	�6� 
��K�

$���� 
9�J� 
	�J�

�����������������������������E��������������������� ��6� 
	�6�

0���������������.�������������?���.�R��������E����������������?���.�

���������C��������������������***�

	�J� ����



Tab. 5.2/2. Informacje dodatkowe o barierach – najliczniejsze odpowiedzi
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1 ZA MAŁA WIEDZA
FACHOWA W MIEŚCIE …

Komu brakuje przede wszystkim tej
wiedzy?
- obywatelom, mieszkańcom 6,3% (6,0%)
- wszystkim 0,8% (5,3 %)
- urzędnikom 4,3%
- decydentom, władzy 2,4%

2 BRAK UREGULOWAŃ
PRAWNYCH

Jakich uregulowań najbardziej brakuje?
- zw. ze spalaniem paliw stałych – 5,5%
- normatywów i współczynników zw.
ochroną środowiska – 3,6%

- egzekucji i kontroli – 3,6% (11,0%)

3
NIEDOSTATEK ŚRODKÓW

BUDŻETOWYCH/WŁASNYCH
MIASTA

Na co najbardziej brakuje środków?
- na edukację, szkolenia 3,6% (7,4%)
- na inwestycje ogólnie 3,2% (56,3%)
- na wszystko 5,5% (36,3%)
- na wymianę pieców 26,1%
- na termomodernizacje 9,5%
- na gospodarkę wodą 11,1%
- na ekologiczny transport 6,7%
- na ciepło miejskie 4,7%
- na OZE 5,9%
- na inwestycje ogólnie 3,2% (56,3%)

4 NIEODPOWIEDNIE WARUNKI
NASZEGO MIASTA

Jakie warunki najbardziej przeszkadzają?
- geograficzne 8,7% (6,67%)
- uprzemysłowienie 0,8% (1,67%)

5

BRAK INICJATYWY PAŃSTWA
W PRZECIWDZIAŁANIU

ZMIANOM KLIMATU
I W PRZYSTOSOWYWANIU SIĘ

DO JEGO ZMIAN

Czego taka inicjatywa miałaby dotyczyć?
- promocji tematu i inicjatywy
3,2% (4,67%)

- nakładów finansowych 4,0% (4,33%)
- zmian prawnych 4,3% (2,33%)
- zmian w gospodarce
(np. odejście od węgla) 4,7%
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6
ZA MAŁO DOTACJI
UNIJNYCH/INNEGO

POCHODZENIA

Na co najbardziej brakuje dotacji?
- na różne inwestycje 21,7% (10,3%)
- ogólnie 2,8% (6,7%)
- na edukację, promocję 0,8% (2,0%)
- dla indywidualnego odbiorcy 3,6%

7

NIECHĘĆ MIESZKAŃCÓW
DO INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH

OCHRONIE KLIMATU
I PRZYSTOSOWANIU SIĘ

DO JEGO ZMIAN

Czemu mieszkańcy są niechętni
najbardziej?
- ponoszeniu kosztów 16,6% (7,67%)
- brak wiedzy, niska świadomość 7,1%
- zmianie nawyków 3,6% (3,33%)

8

BRAK WSPÓŁPRACY
MIĘDZY RÓŻNYMI

PODMIOTAMI
W MIEŚCIE

Między kim najbardziej brakuje
współpracy?
- między przedsiębiorcami a władzami
3,6% (2,00%)

- między władzą a władzą 5,9%
- między władzą a obywatelami, ngo
3,2%

9

ZA NISKI POZIOM
ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻEŃ

WYNIKAJĄCYCH
ZE ZMIAN KLIMATU

Kto przede wszystkim ma niską
świadomość problemu?
- mieszkańcy 34,4% (20,7%)
- władza, urzędnicy różnego szczebla
5,5% (2,3%)

- seniorzy, starsze pokolenie 5,1%

10
BRAK KADRY,

KTÓRA MOGŁABY
SIĘ TYM ZAJĄĆ

Jakich ludzi najbardziej brakuje?
- ekspertów, fachowców 4,3% (7,33%)
- kompetentnych urzędników 7,1%
- liderów, ludzi z inicjatywą 2,4%
- edukatorów, propagatorów 2,0%

11
BRAK WIARYGODNYCH
I WYSTARACZAJĄCYCH
ŹRÓDEŁ INFORMACJI

Jakie informacje są szczególnie
potrzebne?
- profesjonalne dane o zmianach

klimatu i skutkach działań ludzkich
6,3% (6,00%)

- inne (o normatywach, o działaniach
miasta, o dobrych praktykach,
pomocy finansowej etc.) 2,8%



Najbardziej brakuje środków finansowych (także pochodzenia unijnego) na inwestycje, różne-
go rodzaju. Godne uwagi, że zdawkowa odpowiedź, iż pieniądze potrzebne są na „wszystko”, w
2019 r. stanowi niewielki procent odpowiedzi, w porównaniu ze wskaźnikiem z 2015 r. Respondenci
zdają się być pewni, na co potrzebne są środki, bowiem wskazują konkretne przedsięwzięcia. To
jeszcze jeden dowód na tezę, iż w polskich miastach dzieje się już wiele w zakresie ochrony kli-
matu, rozpoczęte są różne zadania i rośnie apetyt na więcej.

Niski poziom świadomości wykazują – zdaniem badanych - przede wszystkim mieszkańcy. Jednak
widać, że obecnie władza i administracja dostrzegają wyraźniej niż 2015 r., iż niechęć ta związana jest
z koniecznością wydatkowania własnych środków mieszkańców na działania proklimatyczne.

Jako jedną z barier, mocniej artykułowaną niż w 2015 r., badania wymieniają brak współpra-
cy między władzą a władzą. Chodzi tu o niespójność w procesie podejmowania decyzji, niezgodność
między różnymi instytucjami administracyjnymi albo szczeblami władzy, w procesie realizowa-
nia działań na rzecz klimatu. Jest to dodatkowy wskaźnik stanu tych działań – pokazuje on, że
w miastach wiele się dzieje na rzecz klimatu, a owe niezgodności i niespójności we współpracy
instytucji i różnych poziomów władzy, są bolączką codziennej rozległej praktyki w miastach. Jest
to refleksja osób, które same są trybami w maszynie władzy i administracji. Posadowione wewnątrz
niej, dostrzegają te uciążliwości i optują za ich złagodzeniem.

6. Ocena projektu ADAPTCITY
Ponieważ projekt ADAPTCITY jest w fazie finalnej, respondentów zapytano na koniec wywiadu

o znajomość działań tego projektu oraz ich ocenę. Bez podpowiedzi, jakie działania składały się
na projekt, badani najczęściej wymieniali stronę internetowa projektu, mapę klimatyczną
Warszawy oraz strategię adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Wyniki tej spontanicznej pamięci
działań projektu przedstawia poniższa tabela.

Tab. 6/1. Spontaniczna i wspomagana znajomość wydarzeń projektu – % odp. w A2019
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Z kolei, wspomagana znajomość działań projektu ADAPTCITY urealnia rzeczywiste rozpoznanie
działań projektu. Ponownie, najczęściej wskazywana jest strona internetowa, a potem film.

Nieliczna grupa respondentów, która miała kontakt z działaniami projektu ADAPTCITY,
ocenie je bardzo dobrze – średnie oceny nie przyjmują wartości niższej niż 5. Prezentuje je
tabela poniżej.

Tab. 6/2. Ocena działań projektu – średnie odpowiedzi

Najlepiej oceniane są klimatyczne fora oraz konferencja międzynarodowa. Stosunkowo
najsłabiej oceniany jest monitoring działań miast na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Dodatkowe uwagi nt. działań projektu ADAPTCITY przedstawiono w zestawieniu na następ-
nej stronie.
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Tab. 6/3. Ocena działań projektu – dodatkowe odpowiedzi

Uwagi własne respondentów zawierają elementy informacji zwrotnej, ale także potwierdzają
wysokie oceny działań projektu ADAPTCITY oraz konieczność kontynuowania jego idei, a także
rozszerzenia grona odbiorców.
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P4 Dodatkowe uwagi na temat działań projektu ADAPTCITY

Dobre byłoby opracowanie map klimatu dla innych miast (np. naszego)

Przydałaby się jakaś informacja zwrotna o projekcie.

Obawiam się, że projekt przyjmuje wąską perspektywę, badając tylko miasto.
Nawet jeśli chodzi w nim głównie o działania miast.

Brakuje konkretnych wskazań jak załatwić problem i sobie z nim poradzić, ludzie chcą,
żeby im powiedzieć co mają zrobić,

a nie tylko gadać o problemie. Działania powinny być bardziej systematyczne.

Słabo rozpowszechniony projekt wśród miast wielkości Tarnowa

Na pewno jest potrzebny, w ramach działań edukacyjnych,
wskazywałem na niedostatek wiedzy w samorządach

i działania integrujące - ten program angażował ludzi zajmujących się różnymi dziedzinami.

Miały być analizy ekonomiczne, a były one na zasadzie tylko,
że przyjmuje się jakieś działania i do nich jakąś sumę,

ale skąd ta kwota - nie wiadomo.

Fajnie, że takie coś jest

Dobrze, że taki projekt powstał

To jest projekt adresowany do m. st. Warszawy, jak Warszawa chce,
to powinna to sobie inaczej zorganizować.

Dobrze, że miałem możliwość zapoznania się z doświadczeniami miasta Warszawy
odnośnie mapy klimatycznej.

Projekty związane z budową świadomości zmian klimatycznych, z kreowaniem narzędzi
przystosowania się miast do zmian klimatu oraz wpływania na zachowania ludności,

aby zminimalizować występowanie zmian klimatu.

Powodzenia, rozwijajmy ją.

Inicjatywa jest bardzo dobra, pytanie - trzeba z tym dotrzeć do wszystkich ludzi,
nie tylko propagować na poziomie wybiórczym.

To jest też bardzo długofalowe działanie, musi to być bombardowanie ciągłe.

Większe nagłośnienie działań związanych z projektem. Żeby to było działanie cykliczne,
a nie jednorazowe.



CZĘŚĆ II – Igor Zachariasz (red.),
Jacek Skorupski, Maria Starkowska,
Małgorzata Wójcik

7. Działania miast na rzecz adaptacji
do zmian klimatu

Celem projektu pod nazwą Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropo-
litalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej (ADAPTCITY) było zredu-
kowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań
adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. Jednymi z działań mających służyć realizacji tego
celu było wsparcie m.st. Warszawy w opracowaniu strategii adaptacji do zmian klimatu dla
Warszawy przy zastosowaniu podejścia ekosystemowego oraz pogłębienie świadomości problemu
globalnego, jakim są zmiany klimatyczne, wśród władz miast Unii Metropolii Polskich i zachęce-
nie ich do zaangażowania się w działania na szczeblu europejskim.

W projekcie ADAPTCITY do zadań Biura Unii Metropolii Polskich należało m.in.:
� śledzenie wykorzystania narzędzi służących adaptacji do zmian klimatu, przede wszystkim

w zakresie dokumentów strategicznych i realizowanych projektów oraz przygotowania
urzędników do identyfikacji i rozwiązywania problemów w tym zakresie w miastach tworzących
Unię Metropolii Polskich;

� podjęcie kompleksowych działań na początku projektu (2014 r.) i na jego końcu (2019 r.) w postaci
ankiety skierowanej do miast Unii Metropolii Polskich, której opracowanie miało być
powierzone zewnętrznemu ekspertowi, a treść tej ankiety miała być opracowana w związku
z wykonywanym przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju badaniem socjologicznym.

Badanie ankietowe w pierwszym okresie trwania projektu ADAPTCITY miało dać odpowiedź
na pytanie, jak dalece miasta są przygotowane do zmiany klimatu i jak wiele zostało jeszcze do
zrobienia, natomiast dzięki końcowej ankiecie miano uzyskać odpowiedź na pytanie, jak daleko
projekt ADAPTCITY wpłynął na urzędników zajmujących się w miastach Unii Metropolii Polskich
problematyką adaptacji miast do zmian klimatu.

Powyższe założenia projektowe były przyjmowane w sytuacji, gdy sporządzenie strategii
adaptacji do zmian klimatu przez władze m. st. Warszawy było w istocie pionierską działalnoś-
cią miast w Polsce. Jednak w roku 2017 miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców, w tym wszyst-
kie - oprócz m.st. Warszawy - miasta Unii Metropolii Polskich przystąpiły do realizacji
zainicjowanego przez rząd programu Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców. Program ten spowodował wyodrębnienie w urzędach miast go
realizujących jednostek organizacyjnych zajmujących się problematyką adaptacji miast do zmian
klimatu.
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W tej sytuacji, zespół projekty ADAPTCITY zatrudniony w Unii Metropolii Polskich, przy po-
mocy eksperta zewnętrznego, uwzględniając projektowane w Instytucie na Rzecz Ekorozwoju ba-
dania socjologiczne, jak i trwające przygotowania do rozpoczęcia programu Opracowanie planów
adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, przygotował ankietę
wstępna, której celem było sprawdzenie, czy miasta dysponują danymi statystycznymi, niezbędnymi
do przygotowania strategii (planów) adaptacji do zmian klimatu. Celem tej ankiety nie było ba-
danie świadomości problemów związanych z adaptacją miast do zmian klimatu, założono bowiem,
że skoro miasta Unii Metropolii Polskich, wraz z innymi miastami liczącymi ponad 100 tys.
mieszkańców, wezmą udział w projekcie, to istnieje wśród radnych, jak i urzędników świadomość
znaczenia tej problematyki dla mieszkańców.

7.1. Ankieta wstępna - 2014 r.

Ankieta została przeprowadzona przez Unię Metropolii Polskich wśród jej 12 miast członkowskich
w okresie grudzień 2014 r. - luty 2015 r. Adresatami ankiety byli przedstawiciele miast, którzy brali udział
w wyjeździe szkoleniowym do Stuttgartu w dniach 12-16.10.2014 roku. Zebrane informacje były przed-
miotem m.in. dyskusji i weryfikacji. Ankieta obejmowała 28 pytań dotyczących zagadnień związanych
z gospodarką wodną, wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię, terenami zielonymi, transportem,
a także identyfikacją wysp ciepła, oraz wskazaniem dokumentów planistycznych i strategicznych,
w których pojawia się problematyka adaptacji miasta do zmian klimatu (formularz ankiety i jej wyniki
zob. załącznik nr 8.4 do raportu).

Podstawową przesłanką w konstrukcji kwestionariusza było założenie słabości gromadzenia
danych w miastach Unii Metropolii Polskich w układzie terytorialnym, obrazujących występowanie
zjawisk w zakresie zmian klimatycznych i działań dostosowawczych w poszczególnych fragmentach
miasta, stanowiących funkcjonalne całości (dzielnicach, osiedlach, miejscowościach). Wyniki an-
kiety potwierdziły brak agregacji szeregu danych w układzie terytorialnym. W dalszym ciągu mamy
do czynienia z analizą i opisem danych w układzie branżowym, często na potrzeby przedsiębiorstw
komunalnych czy administracji samorządowej, a nie na potrzeby grup mieszkańców, jak i ich zrze-
szeń.

Wyniki ankiety pokazują także, że w miastach Unii Metropolii Polskich informacja o działaniach miast
na rzecz adaptacji do zmian klimatu jest rozproszona w jednostkach urzędów miast oraz innych jednostkach
organizacyjnych. Stan w zakresie gromadzenia i przetwarzania tych informacji nie jest zasadniczo różny
od informacji w innych zakresach działania samorządu miejskiego. Unia Metropolii Polskich wielokrot-
nie postulowała konieczność zmian w organizacji systemu statystyki publicznej i włączenie jednostek
samorządu terytorialnego do organizacji administracji statystycznej, co polepszyłoby zasady i warunki
pozyskiwania danych i zarządzania nimi w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi przez jed-
nostki samorządu terytorialnego.

Zebrane w ramach ankiety dane wymagały krytycznej analizy pod kątem poprawności zadawa-
nych pytań i zakresu przekazywanych zwrotnie danych przez miasta. Konieczna była także krytyczna
ocena przydatności zebranych danych do stałego monitoringu w ramach projektu ADAPTCITY, a
także po jego zakończeniu, która może skutkować eliminacją niektórych danych z monitoringu oraz
poszerzeniem zakresu zbierania danych i analizy o inne niż zawarte w niniejszej ankiecie.

Uwagi ogólne do danych zaprezentowanych w ankiecie przedstawiają się następująco. Każde
miasto miało do wypełnienia 79 pozycji w tabeli ankietowej. Brak danych wskazały w niektórych
pozycjach wszystkie miasta:
� do 10 % – wskazała tylko Bydgoszcz,
� od 10 do 20 % – Katowice, Poznań, Szczecin,
� od 20 do 30% – Białystok, Gdańsk, Lublin, Warszawa, Wrocław,
� powyżej 30 % – Kraków, Łódź, Rzeszów.
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Stwierdzono, że istnieją bariery w dostępie do danych w poszczególnych miastach. Najwięcej
rubryk „brak danych” oznaczono w dziale „Energia”. W 136 przypadkach miasta wpisały „brak da-
nych” (na ogólną liczbę 348 pozycji). Dwa miasta (Bydgoszcz, Katowice) wypełniły wszystkie po-
zycje.

Szczegółowe uwagi do wyników ankiety, jakie opracowano po jej przeprowadzeniu przedsta-
wiały się następująco:

Woda

1) Wymaga wyjaśnienia, jakie kryteria zostały przyjęte w poszczególnych miastach do okreś-
lenia powierzchni miasta zagrożonej powodzią, jako tereny potencjalnie zalewowe. Kryte-
ria te należałoby ujednolicić, gdyż – wydaje się, że niektóre miasta (np. Kraków) przyjęły za-
sięg wody 1000-letnej wg dotychczasowych „Studiów ochrony przeciwpowodziowej”, inne
(np. Warszawa) wg jeszcze nie obowiązujących map zagrożenia powodziowego. Wskazane
byłoby zweryfikowanie danych w tej części ankiety po oficjalnym przekazaniu nowych map
zagrożenia powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego (pkt I.1-4).

2) Wskazana jest weryfikacja danych – czy w Warszawie lokalne podtopienia występują tyl-
ko na powierzchni 0,5 ha? (pkt I.5.)

3) Zmiany wymaga pytanie 6 w kategorii I. Woda: czy i na jakiej powierzchni terenów wyłączo-
nych z produkcji rolnej, wyposażonych w melioracje, powstała w latach 2010-2014 nowa za-
budowa mieszkaniowa. Poprawnie zadane pytanie powinno dotyczyć nie gruntów „wyłączo-
nych z produkcji rolnej”, ale gruntów, dla których dokonano zmiany przeznaczenia z rolnych
na nierolnicze. Miasta nie podając danych zaznaczały, że od 1.01.2009 do 5.09.2014 prze-
pisy w sprawie odrolnień nie dotyczyły miast (nie było obowiązku wyłączania gruntów rol-
nych w miastach z produkcji rolnej). Decyzje takie stały się ponownie konieczne od II polo-
wy 2014 roku. Miasto Szczecin, które jako jedyne podało te dane, zaznaczyło, że podana po-
wierzchnia dotyczy wyłącznie tego półrocznego okresu.

4) Trudno zrozumieć brak danych w zakresach pozostałych pytań w kategorii I. Woda, np.
w pytaniu 4: ile pozwoleń na budowę wydano w latach 2010-2014 na terenach zagrożonych
powodzią (na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz na podstawie planów
miejscowych) – tłumaczenie miast, że nie mają obowiązku prowadzenia oddzielnych staty-
styk pozwoleń wydanych w oparciu o plany miejscowe i w oparciu o decyzje o warunkach
zabudowy, jest nie do przyjęcia, ponieważ takie informacje – nawet bez prawnego obowiązku
ich agregacji – powinny być znane planistom miejskim.

Energia

1) Ponad połowa ankietowanych miast w większości rubryk wpisała „brak danych”. Jednak nie-
które (Bydgoszcz, Katowice) przekazały kompletne dane. Należy wyjaśnić, czy wiąże się to
z faktem, iż te miasta mają już przyjęte programy i projekty, o których mowa w tytule.

2) Dość słabo wypadł monitoring miast w zakresie kategorii II. Energia. Większość danych w tym
zakresie podały jedynie miasta: Bydgoszcz, Katowice i Poznań, czyli miasta, które posiadają od-
powiednie dokumenty strategiczne, takie jak – Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)
– Bydgoszcz, zaktualizowane Założenia do Planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną
i paliwo gazowe – Poznań, Białystok , Bydgoszcz, Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia
energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 czy Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, które po-
winny zawierać zamieszczony w pytaniu ankietowym bilans energetyczny miasta. Posiadanie Pla-
nów Gospodarki Niskoemisyjnej jest warunkiem pozyskiwania środków unijnych w latach 2014-
2020, między innymi na ekologiczny transport, a także wszystkie działania w zakresie klimatu.
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W dniu wypełniania ankiety miasta UMP nie dysponowały Planami Gospodarki Niskoemisyjnej
lub (jak Łódź, Białystok czy Gdańsk) były w trakcie ich opracowywania (Ad. II.10-11-12).

3) Dziwi brak danych, zwłaszcza dotyczących zaopatrzenia w ciepło z palenisk indywidualnych
(II.11), zwłaszcza w takich miastach, w których ten problem jest znany i nagłośniony
(Kraków, Łódź, Rzeszów).

Tereny zielone

1) W kategorii III. Tereny Zielone zaznacza się brak szczegółowej wiedzy w miastach na ten te-
mat. Tylko dwa miasta (Bydgoszcz i Wrocław) spróbowały oszacować procent miasta zaj-
mowany przez tereny zieleni przydomowej (Bydgoszcz, Wrocław). Nieliczne miasta (Bydgoszcz,
Katowice, Łódź, Poznań, Wrocław) potrafiły wskazać procent powierzchni miasta zajmowanej
przez zieleń osiedlową, a jeszcze mniej – na powierzchnię zielonych alei, zielonych dachów
czy liczbę ścianek zieleni. W miastach na ogół nie wyróżnia się powyższych kategorii ziele-
ni – w Szczecinie zieleń osiedlowa figuruje w kategorii: parki i zieleńce publiczne.

2) W punkcie III. 13. d-h „brak danych” w przypadku większości miast świadczy o niedostat-
ku statystyki tych zagadnień, które są podstawowe dla prawidłowego planowania prze-
strzennego. (Dotyczy zwłaszcza pkt. 13 d. i e.).

3) Znamienny jest brak wiedzy w miastach UMP odnośnie ogólnej liczby drzew zasadzonych
na terenie miasta (o ile każde miasto podaje liczbę drzew zasadzonych w ramach decyzji
wydanych przez Prezydenta Miasta, tylko nieliczne – (Bydgoszcz, Katowice, Łódź i Szczecin)
potrafią wskazać liczbę drzew zasadzonych w ramach decyzji innych organów. Brak obowiązku
ewidencjonowania tych decyzji nie zwalnia służby miejskie od posiadania wiedzy na ten
temat.

4) Jest niezrozumiałe, że 3 miasta nie wiedzą („brak danych”), ile publicznych terenów zieleni
założono w badanym okresie (pkt III.14).

Transport

1) W kategorii IV. Transport niektóre miasta nie potrafią podać odsetka podróży realizowanych
transportem publicznym, choć bez tej wiedzy trudno mówić o jakimkolwiek planowaniu trans-
portu miejskiego.

2) Wszystkie miasta, z wyjątkiem Białegostoku i Rzeszowa, deklarują, że dysponują transpor-
tem o zasilaniu elektrycznym. Tylko trzy miasta (Kraków, Rzeszów i Warszawa) dysponują
transportem o zasilaniu gazowym, przy czym w Rzeszowie 34,1 proc. podróży jest realizo-
wany tym transportem, w pozostałych wymienionych miastach transport ten zajmuje śladowe
miejsce i ciągle znajduje się w fazie eksperymentu.

Inne

1) W kategorii Inne – Tylko 4 z 12 miast UMP ma zidentyfikowane wyspy ciepła (Kraków, Łódź,
Rzeszów i Warszawa).

2) Wszystkie miasta UMP deklarują, że mają uwzględnione w dokumentach planistycznych
i strategicznych perspektywę zmian klimatu. Jednak większość z nich powołuje się wyłącznie
na dokumenty planistyczne – Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz
plany miejscowe. Liderem w tej dziedzinie jest Miasto Bydgoszcz, które posiada Plan
Ochrony Klimatu i Adaptacji do Zmian Klimatu wraz z aktualizacją Planu.
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7.2. Ankieta końcowa - 2019 r.

Ankieta końcowa powielała co do zasady pytania z ankiety początkowej z tym, że dodano punkt
V dotyczący wdrożenia i monitorowania w miastach Unii Metropolii Polskich miejskich planów
adaptacji do zmian klimatu, jak i pytania dotyczące oceny przeprowadzonych w trakcie projek-
tu Klimatycznych Forów Metropolitalnych oraz prośbę o podanie 1-3 głównych projektów w za-
kresie dostosowania się miast do zmian klimatu realizowanych przez władze miast. Wysłane do
jednostek organizacyjnych. Tym samym, wobec zaleceń po przeprowadzeniu ankiety wstępnej,
dokonano krytycznej analizy pod kątem poprawności zadawanych pytań i zakresu przekazywa-
nych zwrotnie danych przez miasta, stwierdzając, że pytania te są poprawnie sformułowane.

W trakcie dyskusji podczas Komisji Reprezentantów Metropolii w dniu 7 maja 2019 stwierdzono,
że dane, o które Biuro Unii Metropolii Polskich występowało we wstępnej ankiecie, mogłyby być
przydatne do stworzenia stałego monitoringu w miastach, a posiadanie takich baz danych w układ-
zie terytorialnym pozwalałoby lepiej monitorować procesy adaptacyjne do zmian klimatu w mias-
tach. Ze względu na to, że miejskie plany adaptacji sporządzane były przez zespoły autorskie, któ-
re proponowały różne wskaźniki monitorowania i ewaluowania miejskich planów adaptacji, nie
stanowią one w miastach Unii Metropolii Polskich jednolitego zestawu, mają charakter indywi-
dualny, choć we wszystkich miastach, poza Warszawą, częściowo zostały one wykorzystane do
procesów monitorowania i ewaluacji.

Miasta wysoko oceniły przydatność zrealizowanych w projekcie ADAPTCITY Klimatycznych
Forów Metropolitalnych - oceny w skali 1 - 5 przeważnie oscylowały w przedziale 4-5. Na
obszarze każdego z miast prowadzone są liczne projekty zmierzające do adaptacji społeczności
lokalnych i warunków w jakich żyją do zmian klimatu.

Podobnie jak w przypadku ankiety wstępnej, ankieta końcowa potwierdziła brak agregacji sze-
regu danych w układzie terytorialnym. Po trzech i pół roku trwania projektu ADAPTCITY dalej
mamy do czynienia w urzędach miast z analizą i opisem danych w układzie branżowym, często
dokonywanym na potrzeby przedsiębiorstw komunalnych czy administracji samorządowej, a nie
na potrzeby grup mieszkańców, jak i ich zrzeszeń. W dalszym ciągu informacja o działaniach miast
Unii Metropolii Polskich na rzecz adaptacji do zmian klimatu jest rozproszona w jednostkach
urzędów miast oraz innych jednostkach organizacyjnych. Nie zbudowano w urzędach miast baz
danych potrzebnych do zarządzania procesami adaptacji do zmian klimatu w jednostkach
organizacyjnych zajmujących się tymi problemami.

W dalszym ciągu każde z miast wskazywało brak niektórych danych zawartych w pytaniach
ankiety. Najwięcej rubryk „brak danych” oznaczono w dziale „Energia”. W tej części ankiety nie
było miasta, które wypełniłoby wszystkie pozycje.

Odnosząc się do szczegółowych wyników ankiet, w nawiązaniu do wskazań związanych
z wynikami z pierwszej ankiety, można stwierdzić co następuje:

Woda

1) W dalszym ciągu miasta kierują się różnymi kryteriami w celu określenia powierzchni mias-
ta zagrożonej powodzią, jako tereny potencjalnie zalewowe. W ankiecie końcowej nie udało
się tych kryteriów ujednolicić.

2) W stosunku do ankiety początkowej, ankieta końcowa wykazała, że tylko jedno miasto (Poznań),
nie potrafi wskazać ile pozwoleń na budowę wydano w latach 2015-2018 na terenach zagrożonych
powodzią (na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz na podstawie planów
miejscowych), podczas gdy w ankiecie początkowej były 3 takie miasta (Łódź, Poznań, Wrocław).
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Energia

1) O ile w początkowej ankiecie dwa miasta (Bydgoszcz, Katowice) podały wszystkie dane
dotyczące energii, o tyle w ankiecie końcowej dane z tych miast były niekompletne. Żadne
z pozostałych miast nie przesłało kompletu danych.

2) Podobnie jak w przypadku ankiety początkowej Kraków, Łódź, Rzeszów nie wskazały
danych dotyczących zaopatrzenia w ciepło z palenisk indywidualnych.

Tereny zielone

1) W dalszym ciągu w kategorii III. Tereny Zielone zaznacza się brak szczegółowej wiedzy
w miastach na ten temat. Już nie dwa miasta (Bydgoszcz i Wrocław), ale cztery (dodatkowo
Kraków i Szczecin) spróbowały oszacować procent miasta zajmowany przez tereny zieleni
przydomowej. Cztery miasta (Białystok, Gdańsk, Lublin, Rzeszów) nie potrafiły wskazać pro-
cent powierzchni miasta zajmowanej przez zieleń osiedlową, tak jak w badaniu początkowym
mało miast – na powierzchnię zielonych alei, zielonych dachów czy liczbę ścianek zieleni.
W miastach na ogół nie wyróżnia się w dalszym ciągu powyższych kategorii zieleni.

2) Poprawiła się wiedza w miastach UMP odnośnie ogólnej liczby drzew zasadzonych na te-
renie miasta, coraz więcej miast w porównaniu z badaniem początkowym potrafi wskazać
liczbę drzew zasadzonych w ramach decyzji innych organów.

3) W badaniu końcowym wszystkie miasta wskazały ile publicznych terenów zieleni założono
w badanym okresie (pkt III.14).

Transport

1) W kategorii IV. Transport tylko dwa miasta nie potrafią podać odsetka podróży realizowa-
nych transportem publicznym (Bydgoszcz, Łódź).

2) Wszystkie miasta deklarują w badaniu końcowym, że dysponują transportem o zasilaniu
elektrycznym. Cztery miasta (Kraków, Rzeszów, Szczecin i Warszawa) dysponują
transportem o zasilaniu gazowym.
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8. Aneks
8.1. Ankieta ADAPTCITY

Ankieta badania opinii do projektu „ADAPTCITY”

Szanowna/y Pani/Panie, prosimy uprzejmie odpowiedzieć na niniejszą ankietę. Przeprowadzamy
rozmowy z wybranymi osobami na temat adaptacji do zmian klimatu w miastach. Zależy nam
bardzo na Pana/i opinii. Wypełnioną ankietę odbierze przedstawiciel Instytutu na rzecz
Ekorozwoju, który zgłosi się niebawem do Pana/Pani i poprosi o udzielenie wywiadu na ten sam
temat.

PROSIMY O WYCZERPUJĄCE ODPOWIEDZI I CZYTELNE PISMO

1. Jak Pan/i sądzi, jakie aktualnie problemy w środowisku przyrodniczym są najbardziej istotne
w skali całego globu?

2. A jakie aktualnie problemy w środowisku przyrodniczym są najbardziej istotne w waszym mieście?

3. Co dla Pana/i oznacza określenie „zmiany klimatu”? Proszę wymienić fakty, które Pan/i wiąże
ze zmianami klimatu.

4. Jakie Pana/i zdaniem działania ludzie mogą podjąć, by przeciwdziałać zmianom klimatu?
Co można zrobić, by zapobiegać zmianom klimatu lub przystosować się do tych zmian?
Proszę wymienić te działania.

5. Na ile działania na rzecz ochrony klimatu są ważne, Pana/i zdaniem, w porównaniu do innych
spraw, o które dba miasto? Proszę wskazać 1 odpowiedź.
Są równie ważne jak inne sprawy 1
Są mniej ważne niż inne sprawy 2
Są bardziej ważne niż inne sprawy 3
Nie wiem/ trudno mi powiedzieć 4

6. Jeśli ma Pan/i jakieś dodatkowe uwagi związane z tematem badania, proszę zapisać je poniżej.

DZIĘKUJEMY PANI/U BARDZO ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

Niebawem skontaktuje się z Panią/em nasz przedstawiciel by odebrać tę ankietę
i przeprowadzić z Panią/em wywiad na podobny temat.

Proszę wpisać nazwę miejscowości i dzisiejszą datę
Proszę wpisać swoje imię i nazwisko
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8.2. Kwestionariusz wywiadu ADAPTCITY

Kwestionariusz wywiadu do projektu „ADAPTCITY”

ODBIERZ ANKIETĘ. ROZPOCZNIJ WYWIAD

ZMIANY
1. Proszę powiedzieć, jakie zjawiska, wydarzenia, fakty kojarzą się Panu/i z określeniem
„zmiany klimatu”? Proszę je wymienić. ZAPISZ WYPOWIEDŹ BADANEGO

2. Proszę teraz przyjrzeć się tej liście zjawisk. POKAŻ RESPONDENTOWI KARTĘ „ZJAWISKA”
Proszę wskazać wszystkie zjawiska, które Pana/i zdaniem związane są ze zmianami klimatu. ZAZNACZ
„Xem” KAŻDE WYMIENIONE PRZEZ RESPONDENTA ZJAWISKO W KOLUMNIE „PYT. 2”
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nr respondenta: miejscowość:

powiat: data wywiadu:

lp. ZJAWISKA PYT. 2 PYT. 3 PYT. 4

1 topnienie lodowców

2 katastrofy ekologiczne

3 ekspansja szkodników i chorób

4 postępująca degradacja środowiska naturalnego

5 podnoszenie się poziomu mórz

6 migracje zwierząt

7 pustynnienie dużych obszarów

8 ulewne deszcze, nawałnice

9 powodzie

10 wzrost temperatury

11 wzrost konfliktów społecznych

12 krótsze zimy, dłuższe lata

13 dłuższe okresy suszy

14 zmiana kierunku i charakteru prądów morskich

15 zmniejszanie się żyzności gleb

16 wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt

17 wymieranie niektórych kultur i ludów rolniczych

18 częstsze huragany i burze

19 brak śniegu w zimie

20 cieplejszy Bałtyk

21 inne ZAPISZ JAKIE

22 inne ZAPISZ JAKIE



3. Proszę teraz przyjrzeć się tej liście jeszcze raz i wskazać 5 zjawisk najbardziej - Pana/i zdaniem
- związanych ze zmianami klimatu. ZAZNACZ „Xem” W KOLUMNIE „PYT. 3” W POWYŻSZEJ
TABELI

4. A jak Pan/i sądzi, które z tych zmian najbardziej dotyczą waszego miasta? ZAZNACZ „Xem”
W KOLUMNIE „PYT. 4” W POWYŻSZEJ TABELI

ODBIERZ RESPONDENTOWI KARTĘ „ZJAWISKA”

5. Biorąc pod uwagę mieszkańców Pana/i miasta, jak Pan/i sądzi, jak wielu z nich rozumie wagę
zmian klimatu? Proszę ocenić to na skali 1-7, gdzie 1 oznacza, że bardzo niewielka grupa
mieszkańców miasta rozumie znaczenie zmian klimatu, zaś 7 – że bardzo liczna grupa mieszkańców
rozumie znaczenie tych zmian. Wartości od 2 do 6 to wartości pośrednie.

6. Jak Pan/i sądzi, dlaczego ta świadomość zmian klimatu jest właśnie na takim poziomie wśród
mieszkańców miasta? ZAPISZ WYPOWIEDŹ RESPONDENTA

DZIAŁANIA

1. Proszę powiedzieć, jakie działania, zabiegi, zachowania jednostek i grup kojarzą się
Panu/i z przeciwdziałaniem zmianom klimatu? Proszę je wymienić.

ZAPISZ WYPOWIEDZ RESPONDENTA

2. Proszę teraz przyjrzeć się liście takich działań. POKAŻ RESPONDENTOWI KARTĘ „DZIAŁANIA”
Proszę wskazać wszystkie działania, które Pana/i zdaniem przeciwdziałają zmianom klimatu.
ZAZNACZ „X” PRZY KAŻDYM WYMIENIONYM DZIAŁANIU W KOLUMNIE „PYT. 2”
TABELI NA NASTĘPNEJ STRONIE

3. Proszę teraz przyjrzeć się tej liście jeszcze raz i wskazać 5 najistotniejszych sposobów
przeciwdziałania zmianom klimatu, Pana/i zdaniem. ZAZNACZ „X” W KOLUMNIE „PYT. 3”
W TABELI NA NASTĘPNEJ STRONIE
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4. A teraz proszę wskazać wszystkie działania, które umożliwiają przystosowanie się do zmian klimatu.
ZAZNACZ „X” PRZY KAŻDYM WYMIENIONYM PRZEZ RESPONDENTA DZIAŁANIU
W KOLUMNIE „PYT. 4” W TABELI PONIŻEJ
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lp. DZIAŁANIA PYT. 2 PYT. 3 PYT. 4 PYT. 5 PYT. 6

1 recykling śmieci

2 ochrona lasów, przeciwdziałanie nadmiernym wycinkom

3 więcej odnawialnych źródeł energii

4 demokratyzacja życia społecznego

5 zmiany rodzajów upraw w dostosowaniu do zmian klimatu

6 ograniczanie podróżowania samochodami prywatnymi

7 oszczędzanie energii elektrycznej

8 likwidacja pieców i palenisk węglowych

9 zalesianie, zwiększanie terenów zielonych

10 wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej

11 ograniczanie utraty ciepła z budynków (termomodernizacja)

12 budowa budynków niskoenergetycznych (pasywnych, zero energetycznych)

13 przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym

14 nie osuszanie bagien, ochrona bagien

15 zabezpieczanie nadbrzeży przed rosnącym poziomem morza

16 wtłaczanie dwutlenku węgla pod ziemię

17 redukcja emisji gazów cieplarnianych

18 wegetarianizm, rezygnacja z jedzenia mięsa

19 rozwój mediów, a szczególnie internetu

20 podpisanie porozumienia na rzecz ochrony klimatu

21 oszczędzanie wody użytkowej

22 poprawa gospodarowania wodą w zlewni

23 edukacja w zakresie ochrony klimatu

24 lepsze przystosowanie służb zarządzania kryzysowego do występowania
ekstremalnych zjawisk pogodowych

25 zmniejszenie wykorzystania węgla, ropy i gazu na rzecz nowoczesnych
technologii niskoemisyjnych

26 inne ZAPISZ JAKIE

27 inne ZAPISZ JAKIE



5. A teraz proszę wskazać wszystkie działania (zarówno przeciwdziałające zmianom klimatu jak
i umożliwiające przystosowanie się do zmian klimatu), które są już realizowane w waszym
mieście. ZAZNACZ „X” PRZY KAŻDYM WYMIENIONYM PRZEZ RESPONDENTA DZIAŁANIU
W KOLUMNIE „PYT. 5” W POWYŻSZEJ TABELI

6. Które z tych działań zaplanowane są do wdrożenia w najbliższych latach (do 5 lat) w waszym
mieście? Czy jeszcze jakieś działania planuje miasto, by przystosować się do zmian klimatu
i chronić klimat w przyszłości? Proszę spojrzeć na listę i wymienić te działania. ZAZNACZ „X”
W KOLUMNIE „PYT. 6” W POWYŻSZEJ TABELI

ODBIERZ RESPONDENTOWI KARTĘ „DZIAŁANIA”

7. A w czym – jak do tej pory – wasze miasto ma najbardziej znaczące osiągnięcia, jeśli chodzi
o ochronę klimatu i/lub adaptacje do jego zmian?

ZAPISZ WYPOWIEDŹ RESPONDENTA

8. Proszę powiedzieć, kto Pana/i zdaniem w waszym mieście ma zasadniczy wpływ
na przeciwdziałanie zmianom klimatu?

PRZECZYTAJ MOŻLIWE ODP. I ZAZNACZ WYBRANĄ

9. A kto Pana/i zdaniem w waszym mieście ma zasadniczy wpływ na działania związane
z przystosowywaniem się do zmian klimatu?

PRZECZYTAJ MOŻLIWE ODP. I ZAZNACZ WYBRANĄ
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przede wszystkim obywatele 1

przede wszystkim władza 2

zarówno władza, jak i obywatele 3

zmiany klimatu to procesy globalne i w skali miasta nie można im
znacząco przeciwdziałać 4

przede wszystkim obywatele 1

przede wszystkim władza 2

zarówno władza, jak i obywatele 3

zmiany klimatu to procesy globalne i miasto nie potrzebuje ani nie może
się do nich przystosowywać 4



10. A skąd dowiaduje się Pan/i najwięcej o zmianach klimatu, przeciwdziałaniu tym zmianom
i przystosowywaniu się do nich?

11. Jak Pan/i sądzi, co najbardziej utrudnia przeciwdziałanie zmianom klimatu i przystosowywanie
się do tych zmian? Proszę wskazać te kwestie.

ZAPISZ WYPOWIEDZ RESPONDENTA

12. Mam jeszcze jedną listę, są na niej różne przeszkody i bariery, które utrudniają dbanie o dobry
klimat, przeciwdziałanie jego zmianom i przystosowywanie się do tych zmian. Proszę spojrzeć na
tę listę. POKAŻ RESPONDENTOWI KARTĘ „BARIERY”
Proszę wskazać 5 najważniejszych przeszkód przeciwdziałania zmianom klimatu lub przystoso-
wania się do nich. ZAZNACZ „X” PRZY KAŻDEJ WYMIENIONEJ PRZEZ RESPONDENTA
BARIERZE W KOLUMNIE „PYT. 12”
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lp. BARIERY PYT. 12 PYT. 13

1

ZA SŁABA WIEDZA FACHOWA W MIEŚCIE JAK PRZECIWDZIAŁAĆ
ZMIANOM KLIMATU I PRZYSTOSOWAĆ SIĘ DO JEGO ZMIAN

Komu brakuje przede wszystkim tej wiedzy? ZANOTUJ

2

BRAK UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Jakich uregulowań najbardziej brakuje? ZANOTUJ

3

ZA MAŁO ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH/WŁASNYCH MIASTA

Na co najbardziej brakuje środków? ZANOTUJ

4

NIEODPOWIEDNIE WARUNKI GEOGRAFICZNE NASZEGO MIASTA

Jakie warunki najbardziej przeszkadzają? ZANOTUJ
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5

BRAK INICJATYWY PAŃSTWA W PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM
KLIMATU I W PRZYSTOSOWYWANIU SIĘ DO JEGO ZMIAN

Czego taka inicjatywa miałaby dotyczyć przede wszystkim? ZANOTUJ

6

ZA MAŁO DOTACJI UNIJNYCH/INNEGO POCHODZENIA

Na co najbardziej brakuje dotacji? ZANOTUJ

7

NIECHĘĆ MIESZKAŃCÓW DO INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
KLIMATU I PRZYSTOSOWANIU SIĘ DO JEGO ZMIAN

Czemu mieszkańcy są niechętni najbardziej? ZANOTUJ

8

BRAK WSPÓŁPRACY MIĘDZY RÓŻNYMI PODMIOTAMI W MIEŚCIE

Między kim najbardziej brakuje współpracy? ZANOTUJ

9

ZA NISKI POZIOM ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH
ZE ZMIAN KLIMATU

Kto przede wszystkim ma niską świadomość problemu? ZANOTUJ

10

BRAK KADRY, KTÓRA MOGŁABY SIĘ TYM ZAJĄĆ

Jakich ludzi najbardziej brakuje? ZANOTUJ

11

BRAK WIARYGODNYCH I WYSTARACZAJĄCYCH ŹRÓDEŁ
INFORMACJI POZWALAJĄCYCH PODEJMOWAĆ SKUTECZNE
DZIAŁANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE KLIMATU I PRZYSTOSOWANIU
SIĘ DO JEGO ZMIAN

Jakie informacje są szczególnie potrzebne? ZANOTUJ

12

inne ZAPISZ JAKIE



13. A które z tych trudności najbardziej dotyczą waszego miasta? Proszę je wskazać.
NAJPIERW ZAZNACZ „X” PRZY KAŻDEJ WYMIENIONEJ PRZEZ RESPONDENTA BARIERZE
W KOLUMNIE „PYT. 13”, POTEM DOPYTAJ DODATKOWYM PYTANIEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ
W WIERSZU PONIŻEJ KAŻDEJ TRUDNOŚCI

ODBIERZ RESPONDENTOWI KARTĘ „BARIERY”

14. I jeszcze tylko pytania o Pana/i osobę… Gdzie Pan/i pracuje i jakie zajmuje Pan/i
stanowisko? ZAPISZ

Kwestionariusz dla Ankietera

ODPOWIEDZ SAM NA PYTANIA PO ZAKOŃCZONYM WYWIADZIE, PO ROZSTANIU SIĘ
Z RESPONDENTEM

Poświadczam niniejszym podpisem, że wywiad przeprowadziłem rzeczywiście, zgodnie z instrukcją,
z respondentem spełniającym wymogi badania.

DATA i PODPIS ANKIETERA:
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W jakiej porze dnia był prowadzony wywiad?

Gdzie był prowadzony wywiad?
miejsce pracy/dom/inne – opisz je krótko
Czy coś zakłócało prowadzenie wywiadu?
telefony/osoby – opisz to krótko
Czy respondent miał ochotę rozmawiać?
Opisz krótko jego stosunek do badań i wywiadu
Czy ktoś się przysłuchiwał rozmowie lub w niej
uczestniczył? Kto to był?
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8.3. Lista miast objętych badaniem ADAPTCITY w 2019 roku

1 – BIAŁYSTOK
2 – BIELSKO-BIAŁA
3 – BYTOM
4 – CHORZÓW
5 - CZĘSTOCHOWA
6 – DĄBROWA GÓRN.
7 – ELBLĄG
8 – GDAŃSK
9 – GDYNIA
10 – GLIWICE
11 – GORZÓW WLKP.
12 – GRUDZIĄDZ
13 – INOWROCŁAW
14 – JASTRZĘBIE ZDRÓJ
15 – JELENIA GÓRA
16 – KALISZ
17 – KATOWICE

18 – KIELCE
19 – KONIN
20 – KOSZALIN
21 – KRAKÓW
22 – LUBLIN
23 – ŁÓDŹ
24 – MIELEC
25 – MYSŁOWICE
26 – NOWY SĄCZ
27 – OLSZTYN
28 – OPOLE
29 – OSTROWIEC ŚWKRZ.
30 – OSTRÓW WLKP.
31 – PIŁA
32 – PIOTRKÓW TRYB.
33 – POZNAŃ
34 – RYBNIK

35 – RZESZÓW
36 – SIEDLCE
37 – SŁUPSK
38 – SOSNOWIEC
39 – STARGARD SZ.
40 – SUWAŁKI
41 – SZCZECIN
42 – TARNÓW
43 – TORUŃ
44 – TYCHY
45 – WAŁBRZYCH
46 – WARSZAWA
47 – WŁOCŁAWEK
48 – WROCŁAW
49 – ZABRZE
50 – ZIELONA GÓRA
51 – LUBIN

8.4. Załączniki do pobrania w formie elektronicznej ze strony
www.ine-isd.org.pl

1. Wyniki ankiety dla miast z roku 2015

https://www.ine-isd.org.pl/ankieta2015

2. Aneks do wyników ankiety dla miast w roku 2015 - uwagi do ankiety

https://www.ine-isd.org.pl/aneks2015

3. Wyniki ankiety dla miast z roku 2019

https://www.ine-isd.org.pl/ankieta2019

4. Aneks do wyników ankiety dla miast w roku 2019 - odpowiedzi na pytanie 30

https://www.ine-isd.org.pl/aneks2019a

5. Aneks do wyników ankiety dla miast w roku 2019 - odpowiedzi na pytanie 32

https://www.ine-isd.org.pl/aneks2019b


