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Projekt realizowany był przez:
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oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojo-
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wania pozytywnych relacji między rozwojem społecz-
nym i gospodarczym a ochroną środowiska.
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Zespół biura zaangażowany w projekt stanowili: Marta Bugaj, Leszek Drogosz, Anna Dźwigalska
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stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami
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http://www.metropolie.pl

Zespół projektu w UMP stanowili: Igor Zachariasz oraz Maria Starkowska.

Verband Region Stuttgart – partner zagraniczny
projektu, instytucja zajmująca się planowaniem
przestrzennym na poziomie regionalnym, obejmująca
swoim zasięgiem południowo-zachodni region
Niemiec; aktywnie działająca w kwestii adaptacji
do zmian klimatu.
http://www.region-stuttgart.org.

Zespół projektu w VRS stanowili: Thomas Kiwitt oraz Johanna Werner-Scholz i Sylvie Weidenbacher.
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O projekcie
Zmiana klimatu to obecnie największe wyzwanie na świecie, jakiemu ludzkość musi stawić czoła,
aby nie dopuścić do nieodwracalnych przeobrażeń w niedalekiej przyszłości oraz uchronić przed
nimi gatunek ludzki i Ziemię. Miasta jako wielkie skupiska ludzi są szczególnie narażone na
negatywne skutki zmiany klimatu, a jednocześnie posiadają potencjał do radzenia sobie z tym
zagrożeniem. W Unii Europejskiej obecnie 74% ludności żyje w miastach, a w Polsce – 60%.
Potrzebne są pilne działania na rzecz adaptacji obszarów miejskich do zmiany klimatu globalne-
go. W projekcie ADAPTCITY w latach 2014–2019 podjęto się opracowania pilotażowej Strate-
gii adaptacji do zmiany klimatu dla m.st. Warszawy.

Prowadzone w projekcie ADAPTCITY obserwacje i badania pozwoliły na opisanie kluczowych
zjawisk związanych z klimatem, które mają niekorzystny wpływ na Warszawę i jej mieszkańców.

RRyyssuunneekk  11.. Średnia temperatura w Warszawie w latach 1779–2006 
oraz przewidywane scenariusze jej zmiany1

1 Scenariusz umiarkowany, oznaczony RCP 4.5, czyli reprezentatywna ścieżka koncentracji gazów cieplarniach w atmosferze, powodującej osiągnięcie 
wymuszenia radiacyjnego (zmiana bilansu promieniowania w atmosferze związana z zaburzeniem w systemie klimatycznym) na poziomie 4,5 W/m2. 
Aby taki scenariusz został zrealizowany, niezbędne będą: ograniczenie użytkowania energii, powstrzymanie zmian w użytkowaniu terenów, wzrost 
powierzchni leśnej oraz wdrożenia technologii wychwytywania dwutlenku węgla.
Scenariusz maksymalny, oznaczony RCP 8.5, czyli reprezentatywna ścieżka koncentracji gazów cieplarniach w atmosferze, powodującej osiągnięcie 
wymuszenia radiacyjnego (zmiana bilansu promieniowania w atmosferze związana z zaburzeniem w systemie klimatycznym) na poziomie 8,5 W/m2.
Zakłada on, że nic nie zmieni się w funkcjonowaniu świata (business as usual). Nastąpi znaczny wzrost populacji przy stosunkowo powolnym wzroście
dochodów ze skromnymi zmianami technologicznymi oraz niewielką poprawą efektywności energetycznej, co w długim okresie, przy braku polityki 
dotyczącej zmiany klimatu, doprowadzi do wysokiego zapotrzebowania na energię i wysokiej emisji gazów cieplarnianych.
Źródło: Climate Change 2014 Synthesis Report, Intergovernmental Panel for Climate Change. 

średnia temperatura dziesięcioletnia1

scenariusz maksymalny
scenariusz umiarkowany

(1) dziesięcioletnia średnia ruchoma przy poziomie prawdopodobieństwa 95%.

Opracowanie na podstawie:
Berkley Earth Temperature Project, http://berkeleyearth.org – dane do 2006 roku
oraz M. Liszewska, K. Końca-Kędzierska, B. Jakubiak, B. Niezgódka,
Klimat Warszawy w 21. wieku, marzec 2016 – prognoza od roku 1980
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Te zjawiska to: 
1) Wzrost temperatury powietrza, a tym samym liczby i intensywności dni upalnych oraz gorących

nocy (rys. 1).
2) Zwiększenie częstotliwości i intensywności opadów powodujących lokalne podtopienia.
3) Wzrost intensywności i skali występowania powodzi lub suszy. 
4) Wzrost intensywności burz oraz silnego wiatru. 

Dlatego celem projektu było doprowadzenie do podjęcia skutecznych działań na rzecz ograniczenia
negatywnych skutków zmiany klimatu w ekosystemie Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych
w innych metropoliach w Polsce.

Cel ten osiągnięto poprzez:

1. Wsparcie Miasta Stołecznego Warszawy w opracowaniu pierwszej w Polsce strategii adaptacji
do zmiany klimatu przy zastosowaniu podejścia ekosystemowego.

2. Pobudzenie aktywności władz, administracji i służb miejskich dużych polskich miast do działań
na rzecz adaptacji do zmiany klimatu – w oparciu o doświadczenia Warszawy.

3. Pokazanie celowości i możliwości wykorzystania prognostycznych map klimatycznych do budowania
strategii adaptacji miasta do zmiany klimatu.

4. Pogłębienie świadomości problemu globalnego, jakim jest zmiana klimatu, wśród władz miast 
i zachęcenie ich do zaangażowania się w działania na szczeblu europejskim.

Prezentacja mapy klimatycznej Warszawy. Od lewej: Leszek Drogosz - dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy, 
Renata Kaznowska - wiceprezydent Warszawy, Wojciech Szymalski - prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Fot. Urząd m.st. Warszawy
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Stu/gart – poznanie dobrych praktyk

Rozpoczęcie prac Komitetu 
Konsultansów Naukowych

ADAPTCITY w Warszawie

Rozpoczęcie prac Warszawskiego
Okrągłego Stołu ds. Adaptacji
do Zmian Klimatu (WOSAK)

Konsultacje 
społeczne
założeń do 
strategii 
adaptacji

OPRACOWANIE
MAP
KLIMATYCZNYCH

PRZYGOTOWANIE 
ZAŁOŻEŃ
DO STRATEGII ADAPTACJI

PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU
STRATEGII 
ADAPTACJI
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Konsultacje społeczne
strategii adaptacji Przedłożenie 

projektu
strategii adaptacji
Radzie 
m.st. Warszawy

PRZYGOTOWANIE 
ZAŁOŻEŃ
DO STRATEGII ADAPTACJI



Co się zmieniło?

Świadomość

W czasie realizacji projektu ADAPTCITY znacznie wzrosła świadomość pracowników administracji
największych polskich miast oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań,
które mogą przyczyniać się do zapobiegania im lub adaptacji do nich. Te wyniki należy częścio-
wo przypisać realizacji projektu LIFE_ADAPTCITY_PL. Z badań przeprowadzonych w jego ramach
wynika, że wzrost świadomości w analizowanych grupach docelowych przejawia się przede 
wszystkim w następujących kwestiach:

1. W 2014 roku zmiana klimatu była postrzegana głównie poprzez zjawiska globalne, np. topnienie
lodowców oraz zmiany stref klimatycznych, a w 2019 roku – głównie lokalne, tj. rosnącą tempe-
raturę, ulewne deszcze, silny wiatr. Urzędnicy miejscy oraz mieszkańcy Warszawy w tym czasie
w dużej części zbudowali wobec zmiany klimatu postawę realną i złożoną, tj. opartą na wiedzy,
doświadczeniu własnym, ocenie zmian dostrzeganych wokół siebie. Postawa taka rozwinęła się
z dużo mniej złożonego stosunku do zmiany klimatu we wcześniejszych latach, opartego głównie
na teoretycznej wiedzy i cudzej (np. odległych ekspertów) ocenie wagi problemu (rys. 2 i 3).

RRyyssuunneekk  22.. Wybór globalnych (na górze) i lokalnych (na dole) zjawisk 
przez reprezentantów miast w badaniach ankietowych w latach 2014 i 2019  

8



RRyyssuunneekk  33.. Zmiany w jakościowym postrzeganiu zagadnienia zmiany klimatu 
w latach 2016 i 2018 wśród mieszkańców Warszawy 

2. Można stwierdzić dużo lepsze rozumienie natury obu typów działań – mitygacji i adaptacji
do zmiany klimatu – wśród urzędników miejskich w 2019 roku. Pięć lat wcześniej w bada-
niu respondenci wskazywali te same działania zarówno jako przeciwdziałające zmianie 
klimatu, jak i umożliwiające przystosowanie do tej zmiany. Wśród mieszkańców wzrosła wie-
dza o zmianie klimatu, ale nie jest ona jeszcze tak dobrze ugruntowana, jak u decydentów,
co można przypisać różnym źródłom pozyskiwania wiedzy. W szczególności urzędnicy 
częściej deklarowali w 2019 roku zdobywanie wiedzy podczas specjalnych szkoleń. Rozróżnienie
przeciwdziałania zmianie klimatu od adaptacji jest wskazówką wzrostu wiedzy, refleksji
i doświadczenia w tej tematyce. 

3. Respondenci, zarówno urzędnicy, jak i mieszkańcy, wyraźniej zdają sobie sprawę, że władza i oby-
watele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie zmianie klimatu – po to, by 
z sukcesem współpracować. Odpowiedzi decydentów tworzą obraz gospodarza lokalnego, któ-
ry wie, czego chce, i wie, jak to przeprowadzić, ale czeka na właściwe warunki i szansę. Przy czym
szanse te nie zawsze istnieją z uwagi na działania prawne administracji państwowej, brak środ-
ków finansowych lub niską świadomość mieszkańców. Odpowiedzi mieszkańców świadczą o zwięk-
szonym poczuciu wagi oraz sprawstwa w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu (rys. 4). 

RRyyssuunneekk  44..    Opinie mieszkańców Warszawy o odpowiedzialności 
za podejmowanie działań służących ochronie klimatu w 2016 i 2018 roku  

9

� W zimę ciepło, w lato zimno
��Efekt cieplarniany, będzie gorąco
��Nie obchodzi mnie to, gdyż klimat 

zawsze się zmieniał i będzie nadal 
��Znowu dyrdymały
��Znowu polityka

��Zima przechodzi w lato, jakby wiosny nie było
��Nasilenie nagłych zjawisk pogodowych
� Betonowa zabudowa – wyspy ciepła
��Smog, zanieczyszczenie powietrza
��Niższy komfort życia
��Źle się czujemy

2016 2018



To, co nie uległo zmianie, i o czym warto wspomnieć w kontekście świadomości zmiany klima-
tu, to fakt, iż urzędnicy nadal często wskazują na brak odpowiedniej edukacji: trafiającej do miesz-
kańców i motywującej ich, na poziomie odpowiednim do postępującej zmiany klimatu i zaawan-
sowania działań adaptacyjnych. Badania wśród mieszkańców Warszawy tę potrzebę potwierdzają. 

Klimat Warszawy

W zakresie wszystkich analizowanych w projekcie wskaźników wrażliwości Warszawy na zmia-
nę klimatu pomiędzy rokiem 2014 a 2019 nie nastąpiła zmiana na lepsze. Spadł udział terenów
biologicznie czynnych w przestrzeni miasta z 55% w 2015 roku do 53% w 2018 roku i przewi-
dywany jest dalszy spadek do ok. 52% w roku 2030. Zabudowywane były i są kliny nawietrzające
miasto, w których od 2013 do 2018 roku zabudowano ponad 30 ha terenów. Część klinów stra-
ciła swoje możliwości poprawy warunków klimatycznych w mieście. Prognozuje się, że powierzchnia
terenów przepuszczalnych dla wody będzie dalej niekorzystnie maleć z ponad 49% w 2015 roku
do ok. 48% w roku 2030. Wzrastała umieralność mieszkańców Warszawy w wyniku upałów. 
Do 2030 roku prognozowany jest wzrost liczby zgonów o 8,5–21% w związku z większą liczbą
dni upalnych, a w związku ze starzeniem się społeczeństwa – o dodatkowe 10%, przy czym 
w grupie wiekowej powyżej 70 lat aż o 20%. 

Te zmiany na gorsze są zrozumiałe, ponieważ w okresie realizacji projektu Warszawa 
podejmowała dopiero pierwsze kroki na drodze do adaptacji do zmiany klimatu. Jednak dzięki
uchwalonej Strategii adaptacji do zmiany klimatu m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do
roku 2050 zagadnienie to uzyskało właściwą rangę zarówno na poziomie programowania, jak
i w podejmowanych działaniach. W trakcie przygotowania strategii rozważano do realizacji działania
adaptacyjne na szacunkową kwotę 60 mld zł. Jeśli władze miasta chcą ograniczyć zjawisko 
wyspy ciepła o 1°C, umieralność warszawiaków w czasie upałów do 15% i zwiększyć ilość 
terenów zieleni do 8% powierzchni miasta, po zaakceptowaniu strategii m.st. Warszawę czeka
przygotowanie programów realizacyjnych i wdrożenie m.in. następujących rozwiązań:

– stworzenie 4 mln m2 zielonych dachów, z których każdy obniża temperaturę powietrza o co
najmniej 1°C w swoim otoczeniu;

– utworzenie 8 mln m2 nowych terenów zieleni urządzonej w mieście, z których każdy obniża lo-
kalnie temperaturę powietrza nawet o kilka stopni Celsjusza oraz odbetonowanie 0,5 mln m2;

– instalacja ponad 250 tys. klimatyzatorów zasilanych 1000 MW energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii na potrzeby osób starszych, co zwiększy komfort ich życia w dni upalne.

Tymi działaniami będzie się zajmować nowe Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej 
miasta. Dopiero gry te działania będą zrealizowane, oczekiwane wyniki projektu zaczną być 
naprawdę widoczne. 
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ADAPTCITY poza Warszawą

�� Klimatyczne Fora Metropolitalne 

W każdym z 11 miast członków Unii Metropoli Polskich (12. członkiem jest Warszawa) zorga-
nizowane zostały dwudniowe Klimatyczne Fora Metropolitalne. Każde spotkanie zgromadziło 50
lub więcej uczestników, a łącznie we wszystkich wzięło udział ponad 600 osób. Wszystkie ma-
teriały z forów umieszczone są na stronie: http://adaptcity.pl/cykl-kfm. Dzięki temu cyklowi ko-
lejne miasta przystępowały do przygotowania miejskich planów adaptacji, m.in. Mińsk Mazowiecki,
Świdnik, Mielec, Rumia czy wszystkie gminy zrzeszone w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.
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Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otwiera I Klimatyczne Forum Metropolitalne w Gdańsku w lutym 2017 roku. 
Fot: Miasto Gdańsk



��Komisja Reprezentantów Metropolii

Na potrzeby projektu w ramach Unii Metropolii Polskich stworzona została ad hoc Komisja Re-
prezentantów Metropolii ds. Klimatu, w której skład weszli przedstawiciele wszystkich zrzeszo-
nych w organizacji miast. Przeprowadzono 6 spotkań reprezentantów. W trakcie spotkań zespół
ADAPTCITY wymieniał się doświadczeniami z urzędnikami, którzy w dużej mierze byli członka-
mi zespołów ds. adaptacji do zmian klimatu przy projekcie 44 miejskie plany adaptacji koordyno-
wanym przez Ministerstwo Środowiska. Głównie podczas posiedzeń komisji okazywało się, jak
duży wpływ na oczekiwania innych miast wobec przygotowywanych dla nich planów adaptacji
ma mapa klimatyczna Warszawy. Dobrym przykładem dla innych był także warszawski proces
konsultacji strategii, który został pochwalony przez pracowników Ministerstwa Środowiska 
podczas jednego z warsztatów zorganizowanych przez organizację Energy Cities. Dostrzeżona
przez uczestników waga problemu ochrony klimatu i adaptacji do jego zmiany zaowocowała 
postanowieniem, aby komisja, która została powołana jako ad hoc, stała się permanentnym ciałem
w ramach struktur UMP. 

��Międzynarodowa konferencja miast 

Międzynarodowa konferencja miast odbyła się 18–19 września 2018 roku w Warszawie. Głównym
celem dwudniowych obrad było zaprezentowanie efektów ADAPTCITY. O projekcie i jego 
rezultatach mówili: dr Wojciech Szymalski, prezes Instytut na rzecz Ekorozwoju, dr hab. Igor 
Zachariasz, dyrektor Biura UMP, i Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury z Urzędu 
m.st. Warszawy, oraz Thomas Kiwitt, dyrektor Verband Region Stuttgart. Konferencja zgroma-
dziła ponad 200 osób, co o jedną trzecią przekroczyło zakładaną liczbę uczestników. Wszystkie 
materiały konferencyjne zebrano w specjalnym  zeszycie oraz na stronie internetowej 
www.adaptcity.pl/konferencja. 
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Prezentacja podczas Międzynarodowej konferencji miast. Fot: Miasto Warszawa 



��Promocja projektu

Promocja projektu odbywała się rożnymi kanałami. Jednym z nich była strona www.adaptcity.pl,
którą w szczytowym okresie konsultacji projektu Strategii adaptacji odwiedzało ponad 
2500 użytkowników miesięcznie. W 2018 roku liczba czytelników strony wyniosła ponad 
14 000 użytkowników, a więc znacznie więcej niż 500 osób miesięcznie. Na stronie umieszczo-
no ponad 500 artykułów poświęconych tematyce zieleni miejskiej, gospodarowaniu wodą
deszczową, procesów przygotowania strategii adaptacji i świadomości społecznej. Ponadto 
znajdują się tam wszystkie produkty projektu: od mapy klimatycznej Warszawy wraz z komen-
tarzem, przez materiały konferencyjne, po analizy wykonane na potrzeby Strategii adaptacji 
do zmian klimatu m.st. Warszawy. 

Wyniki projektu zostały także rozpropagowane w wydawnictwach oraz podczas działań
edukacyjnych:

�� Film edukacyjny Ciepło, cieplej, gorąco – miasto w obliczu zmian klimatu, który w serwisie 
YouTube obejrzało ponad 2000 osób, a na płytach CD rozdano 2500 egzemplarzy. 

��Wystawa o zmianach klimatu, która odwiedziła ponad 30 miejsc w Warszawie. 
Była eksponowana w urzędach, podczas konsultacji społecznych i festynów plenerowych. 

��Ulotka o mapie klimatycznej pokazująca najważniejsze zjawiska związane ze zmianą 
klimatu w Warszawie w postaci syntetycznej mapy wraz z objaśnieniem. 

�� Poradnik adaptacji miast do zmiany klimatu – w publikacji przedstawiono autorską 
interpretację sposobu realizacji analiz służących przygotowaniu strategii adaptacji 
w formule miejskiego planu.
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Wystawa plenerowa ADAPTCITY we wrześniu 2018 roku. Fot: Wojciech Szymalski



����Warszawa z kosmosu – unikatowe w swojej zawartości wydawnictwo – zbiór map powstałych
w wyniku analiz zrealizowanych na potrzeby przygotowania pierwszej Strategii adaptacji do
zmian klimatu m.st. Warszawy. Przedstawia stan krajobrazu stolicy w 2018 roku oraz tren-
dy zmian. 

����Klimat okiem samorządowców – publikacja, w której przedstawiamy dorobek badań 
społecznych zrealizowanych w projekcie wśród urzędników miejskich.

����Ścieżka edukacyjna przy Służewskim Domu Kultury w Warszawie, składająca się z 7 stacji
poświęconych różnym zagadnieniom związanym z adaptacją do zmian klimatu i wykorzystywana
w celu prowadzenia lekcji o tematyce ekologicznej w młodzieżą szkolną. 

����Tablice edukacyjne w urzędach dzielnic m.st. Warszawy, pokazujące najważniejsze zagrożenia
klimatyczne dla każdej dzielnicy. 

��Podsumowanie, czyli co dalej?

Projekt ADAPTCITY stworzył podwaliny do podejmowania działań służących adaptacji do
zmiany klimatu w Warszawie oraz promieniował na inne duże metropolie w naszym kraju. 
Pozostawia po sobie bardzo istotne produkty, takie jak: 

� Strategia adaptacji do zmiany klimatu m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050.
��Zestaw blisko 100 map ogólnie dostępnych, które mogą służyć zarówno służbom miejskim,

jak i mieszkańcom Warszawy do pogłębiania wiedzy o istocie zmiany klimatu obecnie, a także
w dalszej perspektywie – do końca XXI w. 

��Wzbudzenie zarówno wśród mieszkańców, jak i służb miejskich zainteresowania tematem
zmiany klimatu, chęci do pogłębienia wiedzy oraz poczucia konieczności adaptowania się do
jej skutków. 

� Unikatowa metodologia przygotowania strategii adaptacji do zmiany klimatu wraz 
z pogłębionymi technikami partycypacji zastosowanym w trakcie jej przygotowania.

Zebrany kapitał wiedzy i doświadczeń zaczyna przynosić efekty w postaci podejmowanych
i kontynuowanych działań. Miasto Warszawa w celu realizacji przedsięwzięć służących ochro-
nie klimatu i adaptacji powołało specjalną komórkę – Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klima-
tycznej. Rozpoczęte przez władze miasta prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy wyraźnie biorą pod uwagę rezultaty 
projektu ADAPTCITY. Na bazie strategii i powstających programów wykonawczych szykowane
są przez miasto projekty z zakresu adaptacji do wsparcia finansowego ze strony funduszy 
strukturalnych UE w ramach przyszłej perspektywy, czyli na lata 2021–2027. Młoda społeczność
miast, podejmująca aktywność w postaci Strajku dla Klimatu, zbiera podpisy, aby zorganizować
w Warszawie przy prezydencie miasta Obywatelski Panel Klimatyczny. Zadzierzgnięta współpra-
ca w ramach Unii Metropoli Polski owocuje potrzebą utrzymania funkcjonowania Komisji 
Reprezentantów Metropolii ds. Klimatu w celu kontynuacji wymiany doświadczeń pomiędzy 
największymi miastami w Polsce i dzielenia się przez nie dobrymi przykładami.
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Wykaz ważniejszych opracowań przygotowanych 
przez Instytut na rzecz Ekorozwoju od 2014 r.
����W polskim interesie. Jak wykorzystać politykę energetyczno-klimatyczną jako wsparcie rozwoju Polski do

roku 2030?, wspólnie z Warszawskim Instytutem Studiów Ekonomicznych i Europejską Fundacją 
Klimatyczną, zeszyt nr 5 w ramach projektu Niskoemisyjna Polska 2050, Warszawa 2014.

����W kierunku niskoemisyjnej transformacji rynku pracy, wspólnie z Warszawskim Instytutem Studiów 
Ekonomicznych i Europejską Fundacją Klimatyczną, zeszyt nr 6 w ramach projektu Niskoemisyjna 
Polska 2050, Warszawa 2014.

����Powiatowy poradnik klimatyczny, Warszawa 2014.
�� Przez ekologię do wolności. Ruch ekologiczny a 25 lat przemian, wspólnie z Ministerstwem 

Środowiska, Warszawa 2014.
����Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubo-

gim, wspólnie z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice – Warszawa 2014.
����Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych w wybranych powiatach dla lat 2005, 2010 i 2013

z podziałem na sektory, Warszawa 2015. 
����Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego, Warszawa 2015.
����Zielone Kociewie 2030, czyli skrót pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego,

Warszawa 2015.
����Włącz się Kociewie. Narada obywatelska krok po kroku, Warszawa 2015.
����Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym? Identyfikacja problemów i rekomendacje do podjęcia działań,

Warszawa 2015.
����Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy, Warszawa 2015.
����Czas wyzwań – czas odpowiedzi, czyli droga ku gospodarce o obiegu zamkniętym, raport 

z okazji 350-lecia firmy Saint-Gobain, Warszawa 2015.
����Polska niskoemisyjna. Od idei do działania, Warszawa 2015.
����Ubóstwo energetyczne. Informator dla pracowników pomocy społecznej, Warszawa 2016.
����Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach, wspólnie z adelphi, Warszawskim Instytutem Studiów

Ekonomicznych Europa, Warszawa–Berlin 2016.
����Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawa w latach 

2017–2020 z perspektywą do roku 2023”, Warszawa 2016.
����KLIMAPOLKA – Przewodnik po korzyściach z polityki klimatycznej, Warszawa 2016.
����Mapa klimatyczna m.st. Warszawy – praktyczny poradnik o zagrożeniach klimatycznych w Warszawie,

www.adaptcity.pl/mapa-klimatyczna-warszawy, Warszawa 2017.
����Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 

2050 – założenia do konsultacji, Warszawa, styczeń 2017.
����Dobry klimat dla miast – Broszura o adaptacji do zmian klimatu dla miast, wspólnie z Urzędem 

m.st. Warszawy, Unią Metropolii Polskich, Verband Region Stuttgart, Warszawa 2017.
����Proces odchodzenia od węgla w Polsce – dylematy, Warszawa 2018.
����Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju, wspólnie z Fundacją im. Heinricha 

Boella i Instytutem Spraw Publicznych, Warszawa 2018.
����Atlas energii, wspólnie z Fundacją im. Heinricha Boella, Warszawa 2018. 
����ABC klimatu – poradnik dla seniorów, zespół Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, wydawca: 

Urząd Miasta Katowice, 2018.
����Czy jeszcze zdążymy? – Dlaczego zmiana klimatu jest wyzwaniem globalnym i dla każdego z nas?, 

wydawca: Urząd Miasta Katowice, wraz z materiałami dla nauczycieli przedszkolnych, szkolnych,
gimnazjum i szkół średnich, 2018.

����Atlas rolny. Dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna? wspólnie z Fundacją im. Heinricha 
Boell’a. Warszawa 2019. 

Starsze ważniejsze opracowania Instytutu na rzecz Ekorozwoju można znaleźć pod linkiem:
www.ine-isd.org.pl/kluczowe-publikacje
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