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Wprowadzenie



Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

O zmianie klimatu zamiast wstępu  Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            
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Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            
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Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.
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Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Instytut na rzecz Ekorozwoju,  

http://www.chronmyklimat.pl/content/�les/Sesja_II_-_Analiza_wynikow_bada_jakociowych_-_projekt_

EKo-lokator.pdf, dostęp 12.06.2019.
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Niniejsze materiały informacyjne zostaną też umieszczone w wersji elektronicznej na stronie projektu. 
Wszystkie zainteresowane osoby, które w ramach projektu nie otrzymały wersji drukowanej, będą mogły 
pobrać te materiały i wydrukować we własnym zakresie, aby móc je wykorzystywać w swojej codziennej 
pracy. Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadami, reportażami i artykułami zamieszczonymi na 
stronie projektu w zakładce Poradnik.

Katarzyna Wolańska, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Koalicja Klimatyczna, 2019: Polska bez węgla do 2030. Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie konieczno-

ści odejścia Polski od spalania węgla do 2030 roku, 

http://www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/Aktualno%C5%9Bci/id/2/view/polska_bez_wegla_do

_2030/, dostęp 11.06.2019

https://www.gov.pl/web/srodowisko/badania-swiadomosci-ekologicznej, dostęp 10.06.2019.



Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.
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Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 
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Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 
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Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.
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W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.
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W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Niniejsze materiały informacyjne zostaną też umieszczone w wersji elektronicznej na stronie projektu. 
Wszystkie zainteresowane osoby, które w ramach projektu nie otrzymały wersji drukowanej, będą mogły 
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Katarzyna Wolańska, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

11

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 
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Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.
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Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.
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Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Niniejsze materiały informacyjne zostaną też umieszczone w wersji elektronicznej na stronie projektu. 
Wszystkie zainteresowane osoby, które w ramach projektu nie otrzymały wersji drukowanej, będą mogły 
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Katarzyna Wolańska, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 
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Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Przykład zastosowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym. Panele fotowoltaiczne

na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe. Źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław Południe.



Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 
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Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 
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Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Niniejsze materiały informacyjne zostaną też umieszczone w wersji elektronicznej na stronie projektu. 
Wszystkie zainteresowane osoby, które w ramach projektu nie otrzymały wersji drukowanej, będą mogły 
pobrać te materiały i wydrukować we własnym zakresie, aby móc je wykorzystywać w swojej codziennej 
pracy. Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadami, reportażami i artykułami zamieszczonymi na 
stronie projektu w zakładce Poradnik.

Katarzyna Wolańska, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 
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Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Niniejsze materiały informacyjne zostaną też umieszczone w wersji elektronicznej na stronie projektu. 
Wszystkie zainteresowane osoby, które w ramach projektu nie otrzymały wersji drukowanej, będą mogły 
pobrać te materiały i wydrukować we własnym zakresie, aby móc je wykorzystywać w swojej codziennej 
pracy. Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadami, reportażami i artykułami zamieszczonymi na 
stronie projektu w zakładce Poradnik.

Katarzyna Wolańska, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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Niniejsze materiały informacyjne zostaną też umieszczone w wersji elektronicznej na stronie projektu. 
Wszystkie zainteresowane osoby, które w ramach projektu nie otrzymały wersji drukowanej, będą mogły 
pobrać te materiały i wydrukować we własnym zakresie, aby móc je wykorzystywać w swojej codziennej 
pracy. Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadami, reportażami i artykułami zamieszczonymi na 
stronie projektu w zakładce Poradnik.

Katarzyna Wolańska, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.
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Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym. Ale równocześnie to właśnie nasze codzienne decyzje                                  
i wybory powodują tę zmianę. Skutki zmiany klimatu dotykają też lokalnie każdego z nas: w ciągu 
ostatnich kilku lat każdy mógł doświadczyć ekstremalnych i nagłych zjawisk pogodowych, które są 
spowodowane zmieniającym się klimatem. Gwałtowne wichury, tornada, ulewy, podtopienia i powodzie, 
fale upałów, susze, zakłócenia w wegetacji roślin, a nawet problemy z dostępem do wody pitnej – te 
ekstrema pogodowe dzieją się na naszych oczach, stając się tematem doniesień medialnych oraz 
codziennych rozmów.

Jak stwierdza dr Andrzej Kassenberg, ekspert ds. klimatu z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Mimo 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową starań emisje gazów cieplarnianych rosną, a łącznie 
suma wszystkich dobrowolnych zobowiązań podjętych przez ponad 180 krajów nie daje szans na ograniczenie 
wzrostu temperatur do wymaganego poziomu. Szacuje się, że świat jest na trajektorii wzrostu temperatury                               
o 3°C, z silnymi  konsekwencjami w postaci ekstremów pogodowych.  Modele opracowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że do 2050 roku w Polsce możemy się spodziewać 
następujących zjawisk: 

– większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25o C, w tym także fal upałów; 
– większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu jednej doby, a co za tym idzie – 

częstszych podtopień lokalnych, a także powodzi; 
– większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb powietrznych) czy huraganów; 
– dłuższych i silniejszych susz, w szczególności w centralnej i wschodniej Polsce; 
– dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. szybszej erozji brzegów 

morskich; 
– mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie – dłuższego okresu 

wegetacyjnego roślin i więcej bezśnieżnych zim1.

Źródłem informacji na temat zmiany klimatu na Ziemi jest Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(angielska nazwa Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) – zespół naukowców                      
i ekspertów, zwłaszcza klimatologów, prowadzący prace studialne dotyczące zmiany klimatu. Eksperci 
IPCC przygotowują raporty, na podstawie których rządy poszczególnych krajów i organizacje 
międzynarodowe mogą inicjować działania i wyznaczać cele oraz ramy polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu2.

Według IPCC istnieją dowody naukowe na to, że w ciągu ostatnich 50 lat to właśnie człowiek miał 
największy realny wpływ na klimat na świecie, doprowadzając do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych i wywołując globalne ocieplenie. 

 Jak powiedział Youba Sokona, ekspert ds. zmian klimatu, były wiceprzewodniczący IPCC: Nauka na temat 
klimatu jest dość obszerna i jasna, szczególnie jeśli chodzi o to, jak wpływa na niego człowiek. IPCC 
opublikował do tej pory pięć raportów podsumowujących (Assessment Report). […] Raporty IPCC są 
kompleksowymi, szerokimi opracowaniami istniejącej wiedzy naukowej. Kiedy IPCC opublikował pierwszy 
raport, publikacji na temat zmian klimatu było zaledwie 10 tysięcy. Teraz ich liczbę szacuje się nawet na pół 
miliona. Pół miliona naukowych opracowań wskazujących na zmiany klimatu.

IPCC publikuje także raporty uzupełniające. Wśród nich był między innymi słynny raport nt. globalnego 
ocieplenia o 1,5 stopnia. Na przygotowanie go mieliśmy dwa lata i posłużyło nam do niego sześć tysięcy 
publikacji naukowych. To pokazuje, że nie ma żadnych wątpliwości co do sytuacji, w której się znajdujemy 3. 
Dzisiaj kształtujemy świat, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci oraz wnuki. Jesteśmy 
odpowiedzialni za przyszłość, jaka ich czeka. Jak przekonuje IPCC, możemy jeszcze zatrzymać te zmiany, 
ale mamy na to bardzo mało czasu, bo około 12 lat.

Sposobem na radzenie sobie z trudnościami klimatycznymi jest prowadzenie równolegle dwóch typów 
działań – mitygacji oraz adaptacji. 

Mitygacja to ograniczenie zmiany klimatu lub działania pozwalające to osiągnąć 4. Chodzi o prowadzenie 
działań, których celem jest ograniczanie wpływu człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego 
efektu cieplarnianego na Ziemi. Można to osiągnąć przez zmniejszanie emisji do atmosfery gazów 
cieplarnianych, ograniczanie spalania paliw kopalnych i zużycia zasobów wody. 

Z kolei adaptacja do zmian klimatu to przystosowanie się społeczeństwa, infrastruktury i gospodarki, a także 
w pewnym stopniu środowiska przyrodniczego, do negatywnych skutków zachodzącej zmiany klimatu; 
dotyczy również przygotowania służb administracji publicznej oraz społeczeństwa do skutecznego zarządza-
nia kryzysowego w sytuacji występowania ekstremów pogodowych oraz możliwie jak najszybszej naprawy 
zaistniałych szkód; ma prowadzić do zapewnienia właściwego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki              
w zmienionych warunkach klimatycznych5.

W 2013 roku polski rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Środowiska „Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Za 
jedno z kluczowych działań uznano w nim kształtowanie miejskiej polityki przestrzennej uwzględniającej 
zmianę klimatu. Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o przygotowaniu planów adaptacji do zmiany 
klimatu dla 44 największych ośrodków miejskich w naszym kraju, a także Warszawy, dla której Strategia 
Adaptacji była przygotowywana w oddzielnym trybie.

Od stycznia 2017  roku do stycznia 2019 roku trwała realizacja projektu „Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Jego głównym celem była ocena wrażliwości            

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa 
Środowiska, a także w Warszawie (w ramach projektu ADAPTCITY) przyczyni się do objęcia ochroną przed 
skutkami zmiany klimatu ok. 30% ludności Polski. Plany adaptacji są przyjmowane przez poszczególne 
miasta i stanowią inspirację dla podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym w mniejszych miejscowo-
ściach oraz gminach.

Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska  – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) prowadzi projekt 
„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontek-
ście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciw-
działania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Jest on skierowany do szerokiego grona 
odbiorców: instytucji i władz, w szczególności z sektora administracji publicznej, rządowej, administracji 
samorządowej, grup zawodowych, środowisk naukowych. 

Przewidziano w nim szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy                            
w zakresie zmiany klimatu i oceny jej skutków. IOŚ-PIB rozpoczął realizację tego projektu w czerwcu 2018 
roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2021 roku. Stanowi on swego rodzaju kontynuację projektu 
Klimada (zakończonego w 2013 roku), dlatego nosi nazwę Klimada 2.0. 

W ramach zaplanowanych działań IOŚ-PIB opracuje między innymi: scenariusze klimatyczne – prognozy 
zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; 
interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzyku związa-
nym z wytypowanymi zagrożeniami (na poziomie gminy) oraz o możliwych do podjęcia działaniach 
adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń; portal poświęcony wiedzy 
o adaptacji do zmiany klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycz-
nych w Polsce6.

Jak powiedział w rozmowie z Onetem wiceprzewodniczący IPCC Youba Sokona podczas konferencji 
GLOBSEC 2019 w Bratysławie: Zmiany klimatu to proces wieloletni, odwrócenie ich wymaga zmian                                      
w podejściu na każdym szczeblu: ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Musi dotyczyć więcej niż jednej 
generacji. W momencie, w którym zrozumiemy, że klimat się zmienił – będzie już za późno, a przynajmniej za 
późno, by działać jakkolwiek wydajnie7.

Aby doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia działań pozwalających na 
adaptację do zmiany klimatu i jej skutków, konieczne jest prowadzenie polityki klimatycznej w skali 
całego świata, Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Należy też wdrażać działania adaptacyjne                           
w miastach i podnosić świadomość ich mieszkańców.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ściśle związana z polityką energetyczną i zmierza w kierunku odchodze-
nia od paliw kopalnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. 

i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast i co za tym idzie – zaplanowanie działań 
adaptacyjnych adekwatnych do zidenty�kowanych zagrożeń. 

Zmiana klimatu – podział zagrożeń. Źródło: 44mpa.pl/miejskie-plany-adaptacji/

W każdym z 44 miast biorących udział w projekcie zostały wskazane na podstawie analiz cztery sektory 
najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi. Największe problemy, jeśli 
chodzi o działania adaptacyjne, miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna, zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, transport i energetyka oraz gospodarka przestrzenna.

Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 miasta, korzystając z jednolitej metodyki opracowanej przez polskich 
ekspertów, przygotowały dokumenty strategiczne, które odzwierciedlają politykę miejską ukierunkowa-
ną na ograniczanie lub łagodzenie skutków najpoważniejszych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu. 
Stanowią też podstawę do starania się o pozyskanie �nansowania na działania związane z adaptacją do 
zmiany klimatu. Plany adaptacji będą więc wdrażane i przyczynią się do poprawy odporności miast na 
jego zmianę.

Od 2014 roku miasto stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unią Metropolii 
Polskich oraz Verbung Stuttgart prowadziło prace nad stworzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu 
dla miasta st. Warszawa” w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta 
metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY. 
Dokument powstał w procesie partycypacji społecznej, był szeroko konsultowany z mieszkańcami i został 
przyjęty przez stołecznych radnych na początku lipca 2019 roku.

Polskie Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie dwa strategiczne dokumenty dla realizowanej                         
w naszym kraju polityki klimatyczno-energetycznej. Jest to „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP2040) oraz „Krajowy plan energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Oba projekty są już gotowe                   
i poddane ocenie opinii publicznej; drugi z nich został przekazany Komisji Europejskiej do oceny. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju opublikowała pod koniec 2018 roku obszerną i wnikliwą opinię na 
temat tych dwóch projektów. Możemy w  niej znaleźć między innymi jedenaście  postulatów, opracowa-
nych przez  Partię Zieloni do uzgodnienia ze wszystkimi siłami politycznymi ponad podziałami. Tych 
jedenaście postulatów to jedenaście problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną 
klimatu, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć:

1. Redukcja zużycia paliw kopalnych w energetyce, ciepłownictwie i transporcie o 50% w perspektywie 
2035 roku oraz całkowita rezygnacja z nich do 2050 roku.

2. Poprawa efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w 2030 roku względem 2005 roku.

3. Udział energetyki odnawialnej w roku 2030 na poziomie co najmniej 35-40%.

4. Standardy nowo budowanych budynków od roku 2025 nie gorsze niż domów pasywnych, z dążeniem 
do budynków „plus energetycznych”.

5. Integracja programów dotyczących termomodernizacji, wprowadzania mikroinstalacji OZE, poprawy 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – w jeden spójny mecha-
nizm wsparcia.

6. Kreowanie miast efektywnych energetycznie z dominacją transportu niezmotoryzowanego i publiczne-
go, zwartych, ale nasyconych terenami zielonymi, a także odpornych na zmianę klimatu (adaptacja).

7. Tworzenie, w oparciu o niskoemisyjny miks energetyczny, łańcucha ekomobilności zarówno                             
w miastach, jak i poza nimi, zarówno w transporcie osób, jak i towarów.

8. Włączenie obywateli, samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie 
bezpieczeństwa energetycznego i „demokracji energetycznej" (tj. łączenie technologicznej transforma-
cji energetycznej ze wzmacnianiem demokracji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych).

9. Pobudzanie i wspieranie działań, takich jak m.in autoprodukcja czystej energii, na rzecz transformacji 
energetycznej i ochrony klimatu w przedsiębiorstwach – od małych po duże koncerny.

10. Wykorzystanie terenów biologicznie czynnych (rolniczych i leśnych) do wzrostu pochłaniania dwutlen-
ku węgla z zapewnieniem ochrony ekosystemów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

11. Przeznaczenie co najmniej 50% ze środków UE w okresie 2021-2027, a także funduszy ekologicznych oraz 
całego przychodu z handlu uprawnieniami do emisji, na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Jako dodatkowe 
narzędzie można zastosować tzw. ekologiczną reformę podatkową, polegającą na opodatkowaniu paliw 
najbardziej emisyjnych, w tym emisji z węgla, przy jednoczesnym obniżeniu podatków bezpośrednich 
(kosztów pracy) – stymulując rozwój „czystej energii” w sposób neutralny dla budżetu państwa10.

Zgodnie z planem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku Unia Europejska zamierza zredukować 
emisję gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do 1990 roku.

Cele pośrednie oraz narzędzia ich realizacji zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 
roku, w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku.

Zgodnie z tym pierwszym w 2020 roku UE zamierza osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%                  
w stosunku do roku 1990, a także zwiększyć udział energetyki odnawialnej w produkcji energii do 20% oraz 
poprawić efektywność energetyczną – także o 20%. Ze względu na poszczególne wartości wyznaczone w tych 
celach pakiet ten nazwano 3×20. 

Kolejne ustalenia określają cele do 2030 roku i są one na wyższym poziomie. W zakresie redukcji gazów cieplar-
nianych to 40%, w zakresie energetyki odnawialnej – 32%, a poprawa efektywności ma wynieść 32,5%. W roku 
2023 ma nastąpić ocena stopnia realizacji tego celu.

Polska jest zobowiązana do współuczestniczenia w osiągnięciu tych celów.

Ambitna polityka klimatyczna UE prowadzi do wprowadzenia zasadniczych zmian w produkcji i użytkowaniu 
energii, zarówno w przemyśle, jak i w transporcie oraz budownictwie. Obecne działania nie są wystarczające 
do osiągnięcia celów na rok 2030 i późniejszych.

W Polsce niemal 40% emisji gazów cieplarnianych jest spowodowanych spalaniem węgla na cele energetycz-
ne.  Uzależnienie krajowej gospodarki od wydobycia i spalania węgla powoduje nie tylko emisję gazów cieplar-
nianych, ale jest także przyczyną zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami: pyłami zawieszonymi, 
tlenkami siarki i azotu, metalami ciężkimi, węglowodorami i innymi trwałymi związkami organicznymi. 
Dlatego eksperci uważają, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania 
węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku8.

Od czerwca 2002 roku działa w Polsce Koalicja Klimatyczna. Jest to porozumienie 22 organizacji pozarzą-
dowych z całej Polski, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 

Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany 
Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym  raporcie wskazują, że powstrzymanie 
wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50  C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej                               
i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki. Bez radykalnej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł antropogenicznych do 2030 roku powstrzymanie zmiany 
klimatu nie będzie możliwe9. 

Z kolei w raporcie z jednotematycznego badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski 
„Adaptacja do zmiany klimatu” (również zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w paździer-
niku i listopadzie 2018) jako pięć najbardziej niebezpiecznych dla ludzi zjawisk pogodowych, spowodo-
wanych przez zmianę klimatu, osoby badane wskazywały huraganowe wiatry i trąby powietrze, 
powodzie, susze, gwałtowne ulewy oraz długotrwałe upały.

Mieszkańcy Polski są również świadomi skutków tych ekstremów pogodowych. Za pięć najbardziej 
uciążliwych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych uznali: zagrożenie  zdrowia i życia ludzi; 
zniszczenie własności prywatnej (dom, samochód); zniszczenia w rolnictwie; zniszczenia infrastruktury 
publicznej (mosty, drogi); ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej i przymus ograniczenia jej 
zużycia. 

Jako kolejne były wymieniane: ograniczenia w dostępie do wody i przymus ograniczenia jej zużycia; 
opóźnienia w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz problemy z zaopatrzeniem 
sklepów.

Polacy dostrzegają też wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Blisko 
70% dostrzega ich wzrost na świecie, nieco mniej w  Polsce (60,7%) oraz miejscu zamieszkania (46,3%). 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, jedynie 10% Polaków podjęło działania w celu ograniczenia 
negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Badanych poproszono też o wskazanie 
działań, które skłonni byliby realizować, aby przyczynić się do ich ograniczenia. 

Wśród trzech najczęstszych wskazań znalazły się: oszczędzanie energii poprzez zakup energooszczędnych 
żarówek czy wyłączanie urządzeń z gniazdek (75,5%), ewakuacja z miejsc zagrożonych (71,7%) oraz 
zabezpieczenie własności prywatnej przed powodzią, huraganem itd. (70,5%). 

Polacy byliby również skłonni między innymi dbać o zieleń, współdziałać ze służbami, oszczędzać wodę            
w czasie upałów czy suszy, zainstalować aplikację alarmową na telefon, a także dostosować indywidualną 
aktywność dnia do występującego zjawiska. Działaniem wskazywanym najrzadziej było uczestnictwo               
w wykładach z zakresu efektywności energetycznej i gospodarowania wodą.

Tylko 13,8% respondentów wskazało, że zauważa w najbliższej okolicy lub sąsiedztwie działania mające 
na celu minimalizację zmiany klimatu. Są to: poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej i prywatnej (38%) oraz usprawnienie i rozszerzenie systemu ostrzegania mieszkańców przed 
zagrożeniami klimatycznymi (36,7%).

Blisko jedna trzecia badanych wskazała również na potrzebę zwiększenia pasów wolnej przestrzeni, 
zazieleniania gminy/miasta oraz wzmocnienia służb ratowniczych. Najmniejszy odsetek wskazań dotyczył 
edukacji mieszkańców w zakresie zmiany klimatu i ograniczenia jej skutków.

Jaka jest nasza wiedza o zmianie klimatu i jakie jest zrozumienie 
działań na rzecz jego ochrony?

W ocenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa bardzo pomocne są wyniki badań, które 
realizuje od 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Świadomość ekologiczna i zachowania Polaków badane są 
w ramach cyklicznego programu między innymi w następujących obszarach:

   •  największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
   •  środowisko naturalne i jego ochrona,
   •   jakość powietrza,
   • gospodarowanie odpadami,
   • zmiana klimatu,
   • indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

Poniżej przestawiamy podsumowanie wyników ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w listopa-
dzie 2018 r., dotyczącego zagadnień związanych ze zmianą klimatu. 

I tak dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są ważnym problemem. W porówna-
niu z poprzednimi latami odsetek ten wzrósł z 86% do 91%. Zmiana klimatu jest w pierwszej trójce 
największych problemów środowiska naturalnego w Polsce, a tylko 5% ocenia ją jako nieważną.

W badanych grupach byli: 
• zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-

niowych, zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje funkcje co najmniej 6 miesięcy;
• przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich 

jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną o stażu pracy na danym stanowisku 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;

• członkowie zarządów firm deweloperskich mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co najmniej                        
6 miesięcy;

• właściciele i najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, osoby w wieku 25-75 lat, lubiące 
spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, takie, 
którym zależy na stworzeniu lepszych warunków do życia w sąsiedztwie, mieście, będące 
właścicielami zamieszkiwanego lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy.

Założono trzy główne cele badania: 

1.  Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wieloro-
dzinnych, przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli i najemców mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych oraz deweloperów) na temat ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian klimatu i adaptacji do nich.

2.  Ocena wybranych rozwiązań służących ochronie środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do 
zmiany klimatu, w tym identy�kacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych rozwiązań,                
a także zaproponowanie nowych działań dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania              
i zarządzania nieruchomościami.

3.  Pozyskanie wiedzy, czy – a jeśli tak, to jakie – są różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do nich.

W trakcie badań oceniano różne rozwiązania proekologiczne w zakresie efektywności energetycznej                        
i odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą, a  także transportu, 
roślinności oraz komunikacji z mieszkańcami. 

Na przykład w zakresie tematu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku 
wielorodzinnym” uczestnicy badania oceniali następujące rozwiązania: 

• energooszczędny dom wielorodzinny,
• poprawa efektywności energetycznej budynku, w tym  kompleksowa termomodernizacja, 
• efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych, 
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Władze lokalne w opinii respondentów powinny zadbać w pierwszej kolejności o modernizację istniejącej 
kanalizacji deszczowej (w celu przystosowania jej do skutków zmiany klimatu), a następnie o wzmocnie-
nie służb ratowniczych i modernizację obiektów przeciwpowodziowych11.

W ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, 
z których wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat bardzo wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla 
lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmiany klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać 
się do jej zapobiegania lub adaptacji do niej.

Z badań wynika, że lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej przejawiają 
postawę wobec zmiany klimatu opartą na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych 
wokół siebie.

Respondenci badań, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdają sobie też sprawę                    
z tego, że zarówno władza, jak i obywatele muszą dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie 
zmianie klimatu po to, by z sukcesem współpracować12.

Rosnący poziom świadomości społecznej w odniesieniu do zmiany klimatu i jej negatywnych skutków jest 
optymistyczną wiadomością, ponieważ to właśnie od ludzi i ich stylu życia, od ich codziennych wyborów 
zależy, jak szybko te zmiany będą postępować i czy uda się je zatrzymać. 

W 2017 roku, na początku realizacji projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup 
zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, zostały również przeprowadzone badania świado-
mości społecznej. 

Badanie wykazało również, że głównym źródłem wiedzy na temat ochrony środowiska, zmiany klimatu                     
i działań adaptacyjnych jest dla uczestników wywiadów internet.

Działania na rzecz ochrony klimatu zostały ocenione jako ważne i potrzebne. Respondenci pozytywnie 
ocenili wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, bowiem zdają sobie sprawę z konieczności ich 
podejmowania. Wszystkie badane grupy podkreślają jednak aspekt ekonomiczny tych działań (oszczę-
dzam wodę, energię elektryczną, ciepło – bo tak taniej). Jedyną dostrzeganą wadą wszelkich rozwiązań 
proekologicznych jest ich koszt. 

Z przeprowadzonych w trakcie badań wywiadów powstał niestety obraz mieszkańca interesującego się            
w znacznej mierze rachunkiem ekonomicznym. Kiedy ma być podjęta decyzja o inwestycji, termomoder-
nizacji czy zainstalowaniu OZE, koszty stają się podstawową kwestią.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budyn-
ków wielorodzinnych.

Informacje uzyskane dzięki realizacji badań focusowych przeprowadzonych przez Fundację Instytut na 
rzecz Ekorozwoju na początku realizacji projektu „Eko-lokator” pozwalają na pewne wnioski i wynikające           
z nich rekomendacje dotyczące zarządzania budynkami.  Wskazały one mianowicie jednoznacznie, że 
mieszkańcy oczekują inicjatywy od osób zarządzających wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową                                       
w zakresie działań związanych z adaptacją do zmiany klimatu. Rośnie więc potrzeba poszerzania wiedzy 
na tematy związane z ochroną środowiska w tej grupie zawodowej13.

Wprowadzenie do segregatora „Eko-lokator”

W miastach żyje obecnie 50% populacji świata. Szacuje się, że udział ten do 2050 roku ma wzrosnąć do 
blisko 70%. Według IPCC miasta zużywają 67-76% energii i odpowiadają za 71-76% emisji CO2. Emisja 
dwutlenku węgla pochodzi tam głównie z użytkowania budynków, transportu i gospodarki odpadami.

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziałuje na środowisko. Między-
narodowa Agencja Energii szacuje, że budynki w miastach odpowiadają za około dwie trzecie zużycia energii            
w sektorze budowlanym, przy czym 40% energii jest zużywane na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. 

Jak podaje dr A. Kassenberg: Największy potencjał oszczędności energii tkwi w budownictwie (szczególnie             
w mieszkalnym), gdzie działania termomodernizacyjne, w połączeniu ze zwiększoną efektywnością urządzeń 
RTV, AGD i oświetlenia, mogą w latach 2015-2050 zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 2800 TWh. 
Innymi pozytywnymi skutkami będą: wzrost średniej temperatury w budynkach mieszkalnych, obniżenie 
relatywnych kosztów ogrzewania w budżetach domowych, eliminacja bardzo szkodliwych dla zdrowia tzw. 

Pomysły zostały ocenione pozytywnie. Jako główne bariery dla ich wdrożenia zostały wymienione koszty 
technologii, wysokie koszty modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do 
pożądanej technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania. Najpopularniejszym 
realizowanym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego ogrzewania i oświetlenia 
części wspólnych. Motywację do podejmowania tego typu działań stanowi przede wszystkim obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych. 

Interesujących obserwacji dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie, kto powinien być inicjatorem tego 
typu proekologicznych rozwiązań na osiedlach mieszkaniowych.

1.  Odnośnie do kierunku działania – Energooszczędny dom wielorodzinny.
Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję energooszczędnego 
budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się reprezentanci administracji samorzą-
dowej i krajowej. Potrzebę udziału wykonawców w promocji budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w propagowaniu 
omawianego rozwiązania. Jeśli kupujący mieszkania czy ich właściciele będę sygnalizować 
potrzeby związane z energooszczędnym budownictwem, rynek z pewnością odpowie na ten popyt.

2.  Poprawa efektywności energetycznej budynku.
W odniesieniu do tego aspektu przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjato-
rami kompleksowych termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości, np. gmina, 
prywatny właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać do 
podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców.

3.  Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych.
Wypowiadający się na ten temat przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że 
inicjatorami zmian prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni 
wspólnych powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy oddolnej, istotne jest, aby 
zarządca czy przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań wspólnocie. Angażo-
wanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na temat efektywnego użytkowania 
nieruchomości.

4.  Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych.
W odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, 
że inicjatywa zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, 
czy to miasta, czy prywatnych właścicieli – mieszkańców, lub zarządcy reprezentującego wspólnotę, 
spółdzielnię. Podkreślają jednocześnie, że powodzenie tych inicjatyw jest zależne od wsparcia admini-
stracji samorządowej i krajowej. Działania administracji powinny koncentrować się na zmianach 
przepisów prawnych, na programach dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.

Duży potencjał redukcji emisji CO2 tkwi także w rozwoju transportu publicznego (w tym pieszego)                                
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i budowaniem zwartych miast,  w poprawie zarządzania 
logistyką transportu drogowego w miastach i efektywności pojazdów oraz promocji pojazdów niskoemi-
syjnych. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, poprawa ich recyklingu, odzysk surowców, a w sytuacji 
składowania odpadów biodegradowalnych wychwytywanie metanu i jego energetyczne wykorzystanie – 
to kolejne propozycje działań, które mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery.

Jeszcze większe redukcje byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby mieszkańcy miast stosowali kryteria 
zrównoważonego stylu życia podczas zakupu produktów i użytkowania urządzeń oraz jako konsumenci 
żywności15.

Bardzo doceniany obecnie element stanowi zielona infrastruktura, czyli roślinność w miastach. Można ją 
aranżować wokół budynków, a także na elewacjach, tarasach, balkonach i dachach. 

Budynek gospodarczy przy domu mieszkalnym. Zastosowano pnącza na elewacjach i roślinność ekstensywną, niewyma-

gającą stałego nawadniania i dużych nakładów pielęgnacyjnych, na zielonym dachu. Fot. Katarzyna Wolańska.

O funkcji zieleni w miastach piszemy więcej w części Roślinność na, wokół i w budynkach. Tu warto 
zaznaczyć, że roślinność ma zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i dzięki temu ograniczania negatyw-
nych skutków emisji. Inne korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania roślinności to redukcja 
negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa efektywności energetycznej budynków 
(roślinność izoluje termicznie budynki, dzięki czemu można zaoszczędzić energię potrzebną na ogrzewa-
nie zimą i klimatyzację latem – a oszczędność energii to mniejsza emisja CO2), retencjonowanie wody 
opadowej czy zwiększanie różnorodności biologicznej w miastach.

niskich emisji oraz postępująca elektry�kacja funkcjonowania sektora gospodarstw domowych i usług na 
wzór państw rozwiniętych14.

Wpływ budynków jest kojarzony przede wszystkim z zużyciem energii potrzebnej do ich ogrzewania, 
chłodzenia, oświetlenia czy pracy urządzeń stanowiących wyposażenie.  Należy jednak pamiętać, że 
oddziaływanie na środowisko budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego 
wpływu budownictwa na środowisko powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania 
zasobów. 

Z danych Komisji Europejskiej (COM/2010445 �nal) wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków               
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około 
jedną trzecią zużycia wody. Omawiany sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów 
i oddziałuje na środowisko na różnych etapach cyklu powstawania i życia budynku, w tym w trakcie 
produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodaro-
wania odpadami budowlanymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której 
budownictwo ma znaczący udział – około 35% w skali Unii Europejskiej.

Według ekspertów zajmujących się klimatem największe redukcje w emisji CO2 można byłoby osiągnąć 
dzięki poprawie wykorzystania energii w budynkach, w tym poprawie efektywności oświetlenia i stosowanych 
urządzeń, a także poprzez stworzenie zachęt do wprowadzania fotowoltaiki. 

Moduł Gospodarowanie odpadami 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami może być źródłem korzyści �nansowych dla wspólnoty. Możemy 
znacząco zredukować ilość odpadów, działając we wspólnocie, poprzez dzielenie się sprzętami, książkami, 
gazetami, powtórne wykorzystanie surowców czy wspólne korzystanie z zasobów itp. Odpady to cenne 
surowce, które można ponownie wykorzystać. 

Zasady działania systemu segregacji odpadów. Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl

Moduł Gospodarowanie wodą 

Wspólne działania związane z wodą opadową mogą obniżyć ryzyko zalania czy podtopienia budynku 
oraz obniżyć koszty wykorzystania wody wodociągowej. Ze względu na zmiany klimatu oraz miejską 
pustynię zatrzymanie wody na posesji jest korzystne, a nie szkodliwe.

Przykład dotyczący sposobów gospodarowanie wodą w mieszkaniach. Źródło: www.eea.europa.eu

Projekt „Eko-lokator” skierowano do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami,                  
w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez nią  budynków na tematy związane z ochroną środowi-
ska. Główny nacisk położono na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmianę klimatu oraz konieczność 
prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i adaptację do tej zmiany.

Poprzez realizację projektu „Eko-lokator” chcemy również przygotować między innymi polskich przedsię-
biorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić im konieczność wypracowa-
nia wspólnego podejścia do problemu zmiany klimatu i potrzeby adaptacji w tym zakresie.

Niewątpliwie gospodarowanie budynkami wielorodzinnymi ma bardzo duży wpływ na zmianę klimatu. 
Wiele zależy przy tym od wiedzy i świadomości mieszkańców, a także osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie nieruchomościami, w szczególności administratorów i zarządców budynków wielorodzin-
nych.

Decyzja o wydaniu niniejszych materiałów informacyjnych w formie segregatora jest podyktowana 
możliwością wpięcia materiałów gra�cznych (plakatów), które w przyszłości mogą być w wygodny sposób 
wykorzystywane do komunikacji z mieszkańcami, np. powielane przez zarządców i umieszczane w kilku 
budynkach. 

Ponadto forma segregatora umożliwia korzystanie z tematycznych informacji przez kilka osób jednocze-
śnie, np. pracowników spółdzielni mieszkaniowej specjalizujących się w określonym temacie. 

Każda z wkładek tematycznych obejmuje opis merytoryczny danego zagadnienia oraz praktyczne 
przykłady działań angażujących mieszkańców. Poniżej prezentujemy skrótowe informacje odnośnie do 
zawartości poszczególnych rozdziałów.

Moduł Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

Oszczędzanie energii jest możliwe i opłacalne w przypadku budynków wielorodzinnych, a efektywność 
energetyczna powinna stanowić warunek wstępny dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak 
pokazują liczne przykłady, odnawialne źródła energii mogą funkcjonować w budynkach wielorodzinnych. 
Istnieją systemy techniczne włączenia OZE w sieć ciepłowniczą czy elektroenergetyczną w miastach. OZE 
pozwalają na adaptację do wywołanych zmianą klimatu zakłóceń w funkcjonowaniu sieci zasilania. 

Moduł Komunikacja kwestii ekologicznych z mieszkańcami 

Świadomość ekologiczna w dużych miastach wzrasta: ludzie popierają OZE, segregację odpadów, oczeku-
ją czystego powietrza i wody oraz zieleni. Rosną oczekiwania dotyczące życia we wspólnocie. Proekolo-
giczne inicjatywy powinny dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji, czyli ekologicznych kryteriów 
wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

 We wspólnotach i spółdzielniach konieczne jest moderowanie nie tylko działań technicznych, ale także 
społecznych, do czego zostały opracowane odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie. 

Przykład komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach 

w ramach kampanii edukacyjnej „Siedlce? Naturalnie!” w sugestywny sposób przypomina o konieczności 

zgniatania odpadów i zmniejszania objętości śmieci. Źródło: Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy dobre wzory, przykłady działań z krótkim wprowadzeniem 
merytorycznym. Tematyka rozdziałów jest zgodna z zakresem szkoleń zrealizowanych w ramach projektu 
„Eko-lokator” oraz reportaży, wywiadów i artykułów dostępnych w zakładce Poradnik na stronie projektu.

Każdemu tematowi towarzyszą materiały w formie gotowych do powielenia na kserokopiarce plakatów 
A4, promujących zachowania prośrodowiskowe. Powstały one jako narzędzie do wykorzystania przez 
zarządzających budynkami w codziennej komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną 
środowiska.

Moduł Transport sąsiedzki 

Wspólne korzystanie z pojazdów (car-sharing) może być źródłem znaczących oszczędności dla mieszkań-
ców i wspólnoty. Aby ułatwić mieszkańcom miast korzystanie z rowerów jako środków transportu, 
konieczne jest organizowanie parkingów rowerowych, żeby nie trzeba było wchodzić z rowerami do budynku 
po schodach. W module można znaleźć informację, w jaki sposób  organizować tego typu parkingi. 

Zadaszenie wjazdu do garażu podziemnego na osiedlu mieszkaniowym w Krakowie, obsadzone roślinnością 
sucholubną. Fot. Katarzyna Wolańska.

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku 

Roślinność jest niezbędnym elementem budynku ze względów energetycznych, estetycznych, społecz-
nych, a także psychologicznych, łagodzi bowiem obyczaje i redukuje stres. Ogrodnictwo miejskie                              
i hodowla, na przykład pszczół, mogą być źródłem korzyści dla wspólnot mieszkaniowych. W Polsce 
rozwija się obecnie rolnictwo miejskie, które jest sposobem na integrację sąsiedzką. 

Przykład wykorzystania roślinności wokół budynków na osiedlu mieszkaniowym. Fot. Katarzyna Wolańska.
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