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Kim jesteśmy?  

 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest społeczną organizacją pozarządową powstałą w 

1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. Od początku swojej działalności 

fundacja działała jako typowy think tank.  Instytucje tego rodzaju są ważne i kluczowe dla budowy 

polskiego społeczeństwa obywatelskiego, zasad demokracji i zrównoważonej gospodarki zwłaszcza w 

okresie zmian i transformacji. Taką organizacją jest InE, która: 

 działa w oparciu o podstawowe wartości i zasady; 
 stanowi alternatywne źródło informacji, badań i opinii; 
 formułuje niezależny punkt widzenia; 
 koncentracje się na kwestiach polityk w celu współdziałania z administracją publiczną; 
 nie przynależy do żadnej partii politycznej;  
 stanowi niezależne forum debat, źródeł innowacyjnych rozwiązań i zaleceń.  

Misją Instytutu jest występowanie w interesie przyszłych pokoleń, gdyż one nie mają możliwości 
zabrania głosu w procesie podejmowanych dzisiaj decyzji, a wielokrotnie skutki tych decyzji będą ich 
dotyczyły. Jako główne zadania InE postawił przed sobą przede wszystkim inicjowanie oraz 
integrowanie różnych interesariuszy wokół rozwiązywania konkretnych problemów ujawniających się 
na styku ochrony środowiska, rozwój gospodarczy i społeczny.  
W 2015 roku wprowadzony został model funkcjonowania fundacji w formule 4P. Formuła 4P polega 
na wejściu organizacji w pełny cykl życia idei od Pomysłu, przez Promocję, Pilotaż po Praktykę InE 
zajmuje się tworzeniem, promowaniem, testowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących 
zrównoważonemu rozwojowi Polski.  
 

 

„Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 

integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub  obywateli zarówno 

współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.” 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wprowadziła ww. definicję zrównoważonego 

rozwoju do uchwalonej w 2001 roku Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.  
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Ku adaptacji 
Zgodnie z planem 4 lipca 2019 roku Rada Miasta Warszawy uchwaliła przygotowaną przez 

nas, we współpracy z zespołem miejskim, Strategię Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. 

Jednocześnie skończył się nad projekt ADAPTCITY. To było przesilenie letnie, ale też cały rok 

obfitował w mniejsze lub większe przesilenia. Zmieniliśmy przede wszystkim garnitur 

projektów. Od kwietnia pojawił się City Water Cycles, czyli projekt przekładający adaptację 

do zmian klimatu na gospodarkę wodno-ściekową w miastach. Od września działamy także w 

projekcie UNIFY, w którym wspólnie z 11 partnerami z całej Europy będziemy pilnować i 

zmieniać politykę klimatyczną Unii Europejskiej. A oprócz ADAPTCITY zakończył się także Eko-

lokator. Wszystkie te operacje udało się przeprowadzić z sukcesem i z tego bardzo się cieszę. 

Rok 2020 nadal będzie obfitował w zmiany. W chwili kiedy piszę te słowa, już wiadomo, że 

będą to zmiany większe niż myśleliśmy. W świat uderzyła pandemia koronawirusa. 

Gospodarka zwija się w konwulsjach. Emisje spadają. Zapewne dla organizacji 

pozarządowych nie będzie to łatwy czas. Będzie to jednak na pewno czas ciekawy. Może 

zrozumiemy, że można konsumować mniej i nadal być szczęśliwym? Może koronawirus tak 

naprawdę nam nie zagraża, ale nas ratuje przed jeszcze gorszym? Cokolwiek się stanie 

chciałbym, abyśmy w 2020 roku nadal byli najlepszym Think Tankiem w zakresie 

zrównoważonego rozwoju w Polsce.  

 

Z poważaniem, 

 

 

          Prezes Fundacji InE  
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Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski (drugi od prawej) po prezentacji działań 

związanych z realizacją Strategii Adaptacji Warszawy do zmian klimatu do roku 2030 z 

perspektywą do roku 2050 przed Służewskim Domem Kultury w dniu 4 lipca 2019 roku. 

Strategia została przygotowana w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL, którego liderem 

była Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.  
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Co robimy? 
 

Gospodarka Niskoemisyjna. W ramach kampanii przekonujemy do niskoemisyjnego rozwoju Polski. 

Naszym celem jest uzyskanie neutralności klimatycznej do roku 2050 zgodnie z Porozumieniem 

Paryskim z 2015 roku. W ramach kampanii realizujemy: 

- obliczenia śladu węglowego samorządów, firm  i obywateli; 

- badania społeczne i analizy problemów społecznych, np. ubóstwa energetycznego 

- strategie, plany, programy gospodarki niskoemisyjnej; 

- energetyczne narady obywatelskie, debaty klimatyczne i inne formy partycypacji społecznej; 

- portal chronmyklimat.pl oraz jego podstrony tematyczne, np. Eko-lokator 

- konkursy dla szkół 

- szkolenia i konferencje 

- inicjatywy lokalne, np. w zakresie termomodernizacji i instalacji OZE; 

 

 

  



6 
 

 

Nazwa projektu: Portal chronmyklimat.pl – www.chronmyklimat.pl   

Źródło finansowania:  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Instrument Finansowy LIFE, Ambasada 
Wielkiej Brytanii w Polsce, Green European Foundation, Fundacja Heinricha Boella oraz środki własne  
 
Okres realizacji w roku 2019: cały rok  
 
Realizacja celów statutowych: cel 2  
 
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Wojciech Szymalski, Konrad 
Wielądek, Katarzyna Wolańska  
 
Opis działań:  
Celem portalu, funkcjonującego od 2007 roku, jest dostarczanie rzetelnych, bieżących informacji i 
fachowych opracowań związanych ze zmianami klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z 
uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu wdrażania unijnego 
pakietu klimatyczno-energetycznego. W 2019 roku opublikowano na portalu 420 tekstów, w tym 
ponad 90 tekstów autorskich, oraz niezależne opinie. Zorganizowano 5 debat online poświęcone 
następującym tematom: „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym”, „Zielone 
finansowanie”, „Gospodarka o obiegu zamkniętym”, „Czy planowanie przestrzenne w Polsce da się 
naprawić”, „Czy transformacja energetyczna w Polsce oznacza wzrost bezrobocia?”. Zespół portalu 
był także aktywny w mediach społecznościowych.  
 
Najważniejsze rezultaty projektu:  

 statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2019: 122 171 odsłon, 94 463 wejść  

 zrealizowano 5 debat online, które obejrzało około 10 000 osób.  

 2104 osób lubi fanpage chronmyklimat.pl na Facebooku, a 2393 obserwuje.  

 Zasięg postów na facebooku w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wyniósł 101 097. 

http://www.chronmyklimat.pl/
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Najpopularniejsze artykuły na portalu w 2019 roku: 
 
"Zielone przystanki retencjonujące wodę opadową w Radomiu" to artykuł rekordzista roku 2019. 
Obejrzało go 10433 czytelników.  
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/zielone-przystanki-retencjonujace-
wode-opadowa-w-radomiu-element-zielonej-infrastruktury-i-zagospodarowania-wod-
opadowych?fbclid=IwAR0Do8io8rrGhvpDqPs4WLmJwp2oxe_02Fcc823bHBOOjwACG-ktJc_Kl70  
 
Debata on-line o zielonym finansowaniu z początku roku 2019 to drugi najciekawszy temat 2019 
roku według widzów i czytelników portalu chronmyklimat.pl. Debatą było zainteresowanych 7296 
użytkowników. 
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/nauka-o-klimacie/zielone-finansowanie-zapis-z-
debaty?fbclid=IwAR3xzCiUADP87Ha0WK0iQN9WVZTXIHDM3frDQU5wi5L6y2NgTggkRSK5knI  
 
Debata o planowaniu przestrzennym zebrała łącznie ponad 5439 widzów i jest trzecim najlepszym 
tematem portalu chronmyklimat.pl w 2019 roku. 
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/zielona-gospodarka/debata-o-chaosie-
przestrzennym?fbclid=IwAR3WzK67jMERM12BK0pZzeq4qLFjgDVkp1QndCRa9o6VPgQSKJQauvo3XYU  
 
Ogrody społeczne, to kolejny dobry przykład z projektu "Eko-lokator", który przyciągnął czytelników. 
Jednocześnie jest to wywiad z Agnieszką Malinowską. To już artykuł tuż poza podium roku 2019 z 
4775 czytelnikami. 
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/ogrody-spoleczne-jako-sposob-na-
rewitalizacje-przestrzeni-miejskiej-i-integracje-
sasiedzka?fbclid=IwAR3qG8JiGNpqFDEK4NYGuFjBp1OWK2Z-bgU2NbFFjUPHHdhx6R85Wfa2A2s  
 
Efekt synergii - zielone dachy z instalacjami PV przyciągnął od kwietnia 2019 roku 4753 czytelników. 
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/efekt-synergii-dachy-zielone-z-
instalacjami-solarnymi?fbclid=IwAR3s38DSxJBHrCtODwxV8c9henpGpv028p393wRgeCcWO-
C9rSFKhgPjbpo  
 

Dach z roślinnością, na którym zainstalowano panele fotowoltaiczne, źródło: Marloes Dout, “The 

Rotterdam Roofscape”, Międzynarodowa Konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany 

klimatu” Warszawa, 19.09.2018 

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/zielone-przystanki-retencjonujace-wode-opadowa-w-radomiu-element-zielonej-infrastruktury-i-zagospodarowania-wod-opadowych?fbclid=IwAR0Do8io8rrGhvpDqPs4WLmJwp2oxe_02Fcc823bHBOOjwACG-ktJc_Kl70
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/zielone-przystanki-retencjonujace-wode-opadowa-w-radomiu-element-zielonej-infrastruktury-i-zagospodarowania-wod-opadowych?fbclid=IwAR0Do8io8rrGhvpDqPs4WLmJwp2oxe_02Fcc823bHBOOjwACG-ktJc_Kl70
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/zielone-przystanki-retencjonujace-wode-opadowa-w-radomiu-element-zielonej-infrastruktury-i-zagospodarowania-wod-opadowych?fbclid=IwAR0Do8io8rrGhvpDqPs4WLmJwp2oxe_02Fcc823bHBOOjwACG-ktJc_Kl70
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/nauka-o-klimacie/zielone-finansowanie-zapis-z-debaty?fbclid=IwAR3xzCiUADP87Ha0WK0iQN9WVZTXIHDM3frDQU5wi5L6y2NgTggkRSK5knI
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/nauka-o-klimacie/zielone-finansowanie-zapis-z-debaty?fbclid=IwAR3xzCiUADP87Ha0WK0iQN9WVZTXIHDM3frDQU5wi5L6y2NgTggkRSK5knI
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/zielona-gospodarka/debata-o-chaosie-przestrzennym?fbclid=IwAR3WzK67jMERM12BK0pZzeq4qLFjgDVkp1QndCRa9o6VPgQSKJQauvo3XYU
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/zielona-gospodarka/debata-o-chaosie-przestrzennym?fbclid=IwAR3WzK67jMERM12BK0pZzeq4qLFjgDVkp1QndCRa9o6VPgQSKJQauvo3XYU
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/ogrody-spoleczne-jako-sposob-na-rewitalizacje-przestrzeni-miejskiej-i-integracje-sasiedzka?fbclid=IwAR3qG8JiGNpqFDEK4NYGuFjBp1OWK2Z-bgU2NbFFjUPHHdhx6R85Wfa2A2s
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/ogrody-spoleczne-jako-sposob-na-rewitalizacje-przestrzeni-miejskiej-i-integracje-sasiedzka?fbclid=IwAR3qG8JiGNpqFDEK4NYGuFjBp1OWK2Z-bgU2NbFFjUPHHdhx6R85Wfa2A2s
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/ogrody-spoleczne-jako-sposob-na-rewitalizacje-przestrzeni-miejskiej-i-integracje-sasiedzka?fbclid=IwAR3qG8JiGNpqFDEK4NYGuFjBp1OWK2Z-bgU2NbFFjUPHHdhx6R85Wfa2A2s
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/efekt-synergii-dachy-zielone-z-instalacjami-solarnymi?fbclid=IwAR3s38DSxJBHrCtODwxV8c9henpGpv028p393wRgeCcWO-C9rSFKhgPjbpo
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/efekt-synergii-dachy-zielone-z-instalacjami-solarnymi?fbclid=IwAR3s38DSxJBHrCtODwxV8c9henpGpv028p393wRgeCcWO-C9rSFKhgPjbpo
http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/aktualnosci/efekt-synergii-dachy-zielone-z-instalacjami-solarnymi?fbclid=IwAR3s38DSxJBHrCtODwxV8c9henpGpv028p393wRgeCcWO-C9rSFKhgPjbpo


8 
 

Nazwa projektu: Eko-lokator – edukacja 

ekologiczna i współpraca grup zawodowych 

związanych z zarządzaniem budynkami 

Nazwa projektu: 
Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych 
związanych z zarządzaniem budynkami. 
 
Źródło dofinansowania: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz środki własne 
 
Okres realizacji: styczeń-wrzesień 

Realizacja celów statutowych: cel 1 

Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Katarzyna Sołdaczuk, Konrad 
Wielądek, Katarzyna Wolańska, Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski  

Współpracownicy: Jarema Andrzej-Rabiński – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone; 
Robert Buciak - Stowarzyszenie Zielone Mazowsze; dr Adrian Wójcik - psycholog społeczny, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
 
Opis działań: 
W roku 2019 w ramach projektu przeprowadzono 5 szkoleń, które poruszyły zagadnienia omawiane 
w projekcie m.in. Efektywne i ekologiczne poruszanie się pojazdami w zabudowie mieszkaniowej, oraz 
Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Szkolenia odbyły się 
w 4 miastach, a udział w nich wzięło 146 osób. W ramach projektu zorganizowano również spotkanie 
warsztatowe dotyczące Roślinności na, wokół i w budynku wielorodzinnym. W wydarzeniu wzięło 
udział 51 osób. W roku 2019 odbyła się również debata on-line również poruszające temat 
Roślinności na, wokół i w budynku wielorodzinnym, debata była transmitowana w social mediach 
projektu, fundacji oraz portalu chrońmy klimat, obejrzało ją w sumie 850 widzów. 
 
Rezultaty projektu: 
Przeprowadzenie 5 szkoleń w roku 2019 
Przeszkolonych uczestników: 146 
Przeprowadzenie 1 warsztatu w roku 2019 
Ilość uczestników w warsztatach: 51 
Przeprowadzenie 1 debaty w roku 2019 
Ilość wyświetleń filmów: 850 
Wydanie zestawu materiałów informacyjnych w formie segregatora z 7 wkładkami tematycznymi 
wraz z 21 plakatami, nakład 600 egz.   
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Nazwa projektu: PLAN-UP  

Źródło finansowania: Instrument finansowy LIFE Komisji Europejskiej oraz European Climate 

Foundation 

Okres realizacji w roku 2019: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Andrzej Kassenberg, Renata Filip 

Współpracownicy: European Environmental Bureau – lider projektu, Polska Zielona Sieć, Polskie 

Stowarzyszenie Gmin „Energy Cities”.  

Opis działań: Działalność w ramach projektu obejmowała przygotowanie warsztatu dla 

pozarządowych organizacji ekologicznych na temat możliwości podjęcia działań i dokonania zmian w 

krajowym planie energii i klimatu. Fundacja uczestniczyła także w działaniach przygotowanych przez 

partnerów i lidera projektu: warsztatach, przygotowaniu publikacji.  

Najważniejsze rezultaty projektu: Warsztaty krajowe na temat możliwości podjęcia działań w 

zakresie Krajowych Planów Energii i Klimatu odbyły się 20 marca 2019 roku w Warszawie w Centrum 

Zielna. Uczestniczyło w nich 25 osób, w tym przedstawiciele lidera projektu. Drugi warsztat w 2019 

roku zorganizowała 20 i 21 listopada 2019 Polska Zielona Sieć - byliśmy jego uczestnikiem. Z udziałem 

Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju przygotowano następujące publikacje: 

- Last chance – How to strengthen final Polish climate and energy action plan?, grudzień 2019 

- Report on national good practice scenarios for better NECPs, grudzień 2019 

- Collection of good practices for strong and inclusive energy and climate action plans, listopad 2019 

Z tymi, oraz innymi publikacjami projektu PLAN-UP, można zapoznać się na stronie www.planup.eu   

https://cdn.webdoos.io/planup/e1d6fd45589d09139749b36d6d4f6c3c.pdf
https://cdn.webdoos.io/planup/26ed25bace06b1029fa1f44c581f031f.pdf?utm_source=Planup&utm_campaign=281be52ae4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_06_09_23&utm_medium=email&utm_term=0_4e8cb9a186-281be52ae4-56402235
https://cdn.webdoos.io/planup/64ec7c929db445e8dce0390b3ec20a05.pdf?utm_source=Planup&utm_campaign=281be52ae4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_06_09_23&utm_medium=email&utm_term=0_4e8cb9a186-281be52ae4-56402235
http://www.planup.eu/
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Nazwa projektu: LIFE_UNIFY: 
Integrowanie Unii Europejskiej w 
działaniach na rzecz klimatu 

Źródło finansowania: Instrument finansowy LIFE 
Komisji Europejskiej oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 
Okres realizacji w roku 2019: wrzesień - grudzień 
 
Realizacja celu statutowego: cel 4 
 
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, 
Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski, Ewa 
Świerkula, Konrad Wielądek 
 
Współpracownicy: 
Koordynacja: Climate Action Network Europe 
Czechy: Centre for Transport and Energy (CDE) 
Chorwacja: DOOR  
Dania: D92 
Estonia: Estonian Fund for Nature 
Francja: RAC France 
Niemcy: Germanwatch 
Portugalia: ZERO  
Słowenia: FOCUS 
Hiszpania: SEO/Birdlife Spain 
 
Opis działań:  
Celem rozpoczynające się w 2019 roku projektu jest wspomaganie skutecznego i wczesnego przejścia 
do gospodarki niskoemisyjnej przy wykorzystaniu trzech procesów: wdrażania długoterminowych 
strategii niskoemisyjnych (LTS) krajów członkowskich (w Polsce Krajowej Strategii Niskoemisyjnej - 
2050), wdrażania Krajowych Planów Energii i Klimatu (KPEiK), przygotowania planów wydatkowania 
budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W związku z tym w projekcie zostanie przeprowadzone:  
• Zapewnienie rekomendacji na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym dla LTS, 

KPEiK oraz budżetu Unii.  
• Stworzenie możliwości monitorowania programowania funduszy unijnych.  
• Zapewnienie, że wdrażanie budżetu UE jest spójne z KPEiK na poziomie krajowym i planami 

energii i klimatu (SECAP) na poziomie  lokalnym.  
• Ocena spójności LTS krajów członkowskich z KPEiK.  
 
Najważniejsze rezultaty projektu:  
Czwarty kwartał 2018 r. był początkiem projektu, które realizacja będzie trwać prawie trzy lata. 
Przygotowano i przedyskutowano na wspólnym spotkaniu wszystkich instytucji go realizujących 
szczegółowe plany działania oraz ustalono zasady sprawozdawczości, komunikacji i monitorowania 
rezultatów. Podjęto wstępne prace dotyczące monitorowania prowadzonych przez polskie agendy 
rządowe prac nad KPEiK, KSN 2050 oraz funduszami UE na lata 2021-2027. Uczestniczyliśmy w 
przegotowaniu ankiet oraz została sformowana Społeczna Grupa Monitorująca, która odbyła 
pierwsze spotkanie. Więcej w 2020 roku.  
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Nazwa projektu: KLIMAPOLKA – 

Polityka klimatyczna szansą dla 

województwa zachodniopomorskiego?  

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

Okres realizacji: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Katarzyna Sołdaczuk, Konrad Wielądek 

Współpracownicy: Fundacja Baltic Natura – partner projektu, Ewa Anna Andruszko, Fundacja Green, 
Marlena Sajnog   
  
Opis działań: Projekt ma na celu promocję rozwiązań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w 

województwie zachodniopomorskim. Działania te realizowane są poprzez serię warsztatów, stoiska 

promocyjne, wystawę, filmy i publikacje. Działania bezpośrednie wspierane są poprzez kampanię 

medialną w prasie i radiu oraz internecie.  

Rezultaty projektu: 

 Przygotowaliśmy poradniki dla obywateli i przedsiębiorców na temat polityki klimatycznej: 

„Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku źródła energii? Przykłady z 

województwa zachodniopomorskiego” oraz „Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne 

środowisku źródła energii? Poradnik dla przedsiębiorców z województwa 

zachodniopomorskiego” w nakładzie 750 szt. każdy oraz ulotkę promocyjną.  

 Zrealizowano 8 stoisk promocyjnych wraz z wystawą o zmianach klimatu i działaniach 

związanych z jej mitygacją i adaptacją podczas festynów tematycznych w miastach 

powiatowych województwa zachodniopomorskiego, tj.: Szczecinie, Koszalinie, Dobrej, 

Czaplinku, Radowie Małym, Goleniowie, Dziwnowie i Chojnie. Wzięło w nich udział ponad 

5000 osób.  

 Zrealizowano 8 warsztatów na temat odnawialnych źródeł energii z prezentacją praktycznych 

przykładów z województwa zachodniopomorskiego w następujących miastach: Pyrzyce, 

Sarbinowo k. Koszalina, Czaplinek, Dobra, Tarnowo (Młyn nad Starą Regą), Karlino, 

Szczecinie, Szczecinku. W warsztatach wzięło udział 200 osób. 

 Na podstawie warsztatów powstały filmy o instalacjach OZE z województwa 

zachodniopomorskiego. Już możesz je oglądać na portalu chronmyklimat.pl oraz youtube. 

 Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy 10 artykułów promujących odnawialne źródła energii w 

zachodniopomorskiej prasie. 

 Przygotowaliśmy i wyemitowaliśmy audycje radiowe o przykładach instalacji odnawialnych 

źródeł energii. Działania promocyjne dotarły do co najmniej 150000 osób z województwa.  
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Nazwa projektu: Promocja raportu na 

temat stanu energetyki jądrowej na 

świecie – 2019 (The World Nuclear 

Industry Status Report ) 

Źródło finansowania: Fundacja im. Henricha 

Boell’a 

Okres realizacji: listopad - grudzień 

Realizacja celu statutowego: cel 4  

Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Hanna 
Kryszyńska, Andrzej Kassenberg  

Współpracownicy: Bartłomiej Derski, Marcin 
Popkiewicz, Rafał Zasuń, Marcin Harembski  

Opis działań:  
Wybór fragmentów do tłumaczenia raportu nt. 
statusu energetyki jądrowej na świecie 2019 na 
język polski, nadzór nad nim oraz przygotowanie 
broszury na ww. temat, które staną się podstawą 
działań promocyjnych w 2020 roku.  

Najważniejsze rezultaty projektu:  
Przygotowano wersję roboczą broszury p.t. 
„Zasadności rozwoju energetyki jądrowej w 
Polsce” oraz dokonano weryfikacji tłumaczenia 
wybranych części raportu nt. stanu energetyki 
jądrowej na świecie – 2019. 

Stoisko i wystawa KLIMAPOLKA, Koszalin, sierpień 2019  
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Atlas Energii, w oparciu o jego niemiecką wersję, prezentuje polskiemu czytelnikowi możliwość 

zastDokonano wersyfikacji tłumaczenia, a także jego aktualizację. 

 

  

Warsztat w Rybniku, listopad 2019 

Nazwa projektu: Aktywność lokalna na rzecz klimatu, energii i środowiska – 
promocja Atlasu Energii 
 
Źródło finansowania: Fundacja im. Henricha Boell’a 
 
Okres realizacji w roku 2019: październik - grudzień 
Realizacja celu statutowego: cel 2  
 
Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Hanna Kryszyńska, Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski, 
Konrad Wielądek 
 
Współpracownicy (osoby lub inne organizacje, firmy): 
Eksperci – Bartłomiej Derski, Ewaryst Hille, Szymon Liszka oraz lokalni koordynatorzy i eksperci: 
Stowarzyszenie Akcja Konin, Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
  
Opis działań:  
Upowszechnienie w regionach uzależnionych od górnictwa węglowego, idei konieczności 
transformacji w kierunku lokalnych rozwiązań opartych o ideę energetyki obywatelskiej w wyniku 
popularyzacji wydawnictwa „Atlas Energii” oraz wypracowanie zarysu rozwiązań najwłaściwszych dla 
wybranych regionów. 
 
Najważniejsze rezultaty projektu:  
Zorganizowano cztery dyskusje warsztatowe pt. „Transformacja energetyczna - sprawiedliwe odejście 
od węgla”, które miały miejsce w Lublinie, Koninie, Imielinie i Rybniku w listopadzie i na początku 
grudnia 2019. Łączna liczba uczestników lokalnych warsztatów wyniosła 90 osób. 

Każdy z warsztatów przebiegł w następujący sposób: wystąpienia wprowadzające 

dotyczące Atlasu Energii i polityki UE, polityki krajowej oraz energetycznych 

problemów lokalnych, a następnie odbywały się dyskusje moderowane 

prowadzące w kierunku wypracowania rekomendacji na trzech poziomach: 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Po każdym warsztacie była przygotowana 

notatka podsumowująca, a na zakończenie dokonano ich podsumowania, które 

zawierało 28 rekomendacji w trzech grupach: do polityki krajowej, 

programowania funduszy UE na lata 2021-2027 i do lokalnych polityk 

transformacji niskoemisyjnej. Rekomendacje przekazano do 31 instytucji ze 

szczebla centralnego, jak i regionalnego i lokalnego. 
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Nazwa projektu: Warsztaty i szkolenia 

Źródło finansowania: Środki pochodzące od słuchaczy, Adelphi Research, środki własne  

Okres realizacji: cały rok  

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula, Renata Filip, 

Konrad Wielądek, Katarzyna Wolańska, Hanna Kryszyńska 

Opis działań: Celem działań było podzielenie się wiedzą posiadaną przez zespół Fundacji Instytut na 

rzecz Ekorozwoju z zainteresowanymi słuchaczami.  

Warsztaty i spotkania zrealizowane w 2019 roku 

Dr Andrzej Kassenberg 

- Dyskusja w ramach Akademii Klimatycznego Działania 

- Udział w panelu - Znaczenie umów międzynarodowych  w dążeniu do Celów Zrównoważonego 

Rozwoju. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym  i Zrównoważonym 

Rozwojem  

- Moderowanie na Open Eye Economy Summit okrągłego stołu pt.: Zmiany klimatyczne: kogo i co 

można jeszcze uratować?  

- Gospodarcze i społeczne korzyści odejścia od węgla. Śniadanie prasowe Koalicji Klimatycznej w 

sprawie konieczności odejścia Polski od spalania węgla do roku 2030.  

- Udział w debacie po filmie „Antropocen” organizowanej przez WWF.   

- Efektywność energetyczna szóste paliwo. Konferencja pt. „Możliwości wynikające z transformacji 

energetycznej Polski”, organizatorzy: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA i Fundacja Rozwój TAK – 

Odkrywki NIE, styczeń 2019 

- The implementation energy efficiency objectives in Poland in the context of climate change w 

Ambasadzie Danii, luty 2019 

- Wykład „Polityka europejska, a strategia energetyczna Polski” na konferencji „Europejska polityka 

klimatyczna problemem czy szansą dla Polski?” organizowanego przez PKE Gliwice, kwiecień 2019 

- Zmiana klimatu wyzwanie globalne, państw, lokalne i personalne. Fundacja Szkoła Liderów, 

czerwiec 2019 

- Energy transition in Poland – challenges and dilemmas in climate context. Warsaw East European 

Conference. Warszawa, czerwiec 2019 

- Produkcja żywności wpływ na środowisko naturalne i bioróżnorodność na konferencji 

organizowanej przez Danone Polska w Warszawie, wrzesień 2019 

- Wyzwania globalne w perspektywie 2050 roku - region łódzki w świetle zmiany klimatu. VII 

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, Łódź, październik 2019 

- Globalne i regionalne wyzwania związane ze zmianą klimatu. Czy pustynnienie i zmiana klimatu 

zagrozi rozwojowi gospodarczemu regionu? Jakie wyzwania stoją przed województwem łódzkim do 

roku 2050? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Łódź, listopad 2019 

- Akademia Rozwoju Regionalnego - studia podyplomowe 

- Akademia Koźmińskiego - wykład pt. Energy transition in Poland – challenges and dilemmas in 

climate context 

- Uniwersytet Warszawski - wykład pt. Transformacja energetyczna w Polsce – wyzwania i dylematy 
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- Szkoła Głowna Handlowa - studia podyplomowe zarządzania i finansowania infrastruktury drogowej 

oraz transportu lotniczego 

Dr Wojciech Szymalski 

- Praca w ochronie środowiska – organizacje pozarządowe, wykład na UKSW, styczeń 2019 

- REVIPOWER, szkolenie nt. przyjaznej klimatowi i efektywnej energetycznie rewitalizacji miast – 

Wrocław, luty 2019. 

- Warsztat dla uczestników konkursu Renault Easy City, Design the Future, na temat zrównoważonej 

mobilności miejskiej, luty 2019 

- Wykład dla studentów MSOŚ UW „Warszawa-miasto w korku”, marzec 2019 

- Referat „Zmiany liczby osób podróżujących różnymi środkami transportu w Warszawie podczas 

awarii Mostu Łazienkowskiego” podczas konferencji PTZ 2019 w Krakowie, marzec 2019 

- Warsztat dla słuchaczy konferencji 10. Kongres Młodej Socjologii na temat gospodarki 

niskoemisyjnej, Kraków, maj 2019 

- Referat „Zmiany w sezonowym użytkowaniu środków transportu w Warszawie na podstawie 

wyników badań Barometru Warszawskiego” podczas IV. konferencji Geografii Komunikacji PTG w 

Łodzi, maj 2019 

- Referat „Zmiany klimatu i transport” podczas konferencji „Miasto i Transport” , maj 2019 

- Referat „Problematyka atlasu zagrożeń klimatycznych Warszawy” podczas konferencji naukowej 

„Współczesne problemy klimatu Polski” w IMGW, czerwiec 2019 

- Referat „Sustainable Energy and Climate Action Plans in Poland – how we need them to be?” 

podczas konferencji naukowej “Everything in its place - empowering local and regional communities” 

na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, lipiec 2019 

- Referat „Doświadczenia warszawskiego okrągłego stołu transportowego” podczas Komisji Promocji 

Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, październik 2019 

- Referat „Potrzeba współpracy w zakresie wprowadzania błękitno-zielonej infrastruktury”, podczas 

konferencji „Wody opadowe, Aspekty prawne, ekonomicznie, techniczne”, Abrys, Poznań, 

październik 2019. 

Dr Wojciech Szymalski oraz Ewa Świerkula 

- Referat “Attitude of Warsaw inhabitants and Polish public authorities towards climate change and 

adaptation” podczas konferencji naukowej projektu ADAPT2CLIMA w Heraklionie, czerwiec 2019 

- 2 referaty na temat świadomości ekologicznej podczas konferencji naukowej "Kryzys klimatyczny. 

Czy potrafimy się zmienić, aby powstrzymać globalną katastrofę?", maj 2019 

Dr Wojciech Szymalski oraz Konrad Wielądek 

- Prezentacje „Smog - co dalej” oraz „Gospodarka zamkniętego cyklu”, „Zieleń na i wokół budynku” 

dla słuchaczy spotkań dyskusyjnych Urzędu Miasta Pruszków, październik-listopad 2019 

Ewa Świerkula 

- Spotkanie eksperckie „Jak poprawiać jakość życia w mieście chroniąc klimat? Zintegrowany model 

prowadzenia polityki miejskiej”  w Warszawie, styczeń 2019 

- Prelegentka w debacie pt. “Gospodarka a ekologia”  w ramach Human Rights Week 2019 

organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, grudzień 2019 
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Nazwa projektu: Analizy i opracowania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej 

dla administracji publicznej oraz biznesu.  

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Wojskowa Akademia 

Techniczna, STENA Recykling Sp. z o.o. 

Okres realizacji w roku 2019: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 1 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula, Katarzyna 

Sołdaczuk, Renata Filip. 

Współpracownicy: Anna Dyląg, ABC Energia 

Opis działań: Przygotowanie opracowań analitycznych dla administracji publicznej lub biznesu  

zgodnie z ich oczekiwaniami. W 2019 roku realizowano następujące prace: 

- Energetyka obywatelska w Polsce – analiza stanu i rekomendacje do rozwoju dla Fundacji narzecz 

Energetyki Zrównoważonej. Opracowanie zostało zakończone i przyjęte. 

- Analiza 775 ankiet wykonywanych w 3 różnych seriach badawczych, na różnych próbach 

badawczych na temat zagadnień ubóstwa cieplnego na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej. 

Opracowanie zostało zakończone i przyjęte. Współpraca jest kontynuowana.  

- Analiza emisji gazów cieplarnianych dla firmy STENA Recykling S.A. Współpraca jest kontynuowana.  
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Nazwa projektu:  

Członkostwo w Koalicji Klimatycznej 

Źródło finansowania: Środki własne  

Okres realizacji w 2018 roku: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, 

Wojciech Szymalski 

Współpracownicy: Sekretariat Koalicji Klimatycznej i jej 
24 członków 
 
Opis działań: 
Instytut na rzecz Ekorozwoju jako współzałożyciel Koalicji działa w niej nieprzerwanie od 2002 r.  
W roku 2019 działalność ta koncentrowała się na: braniu udziału w pracach Komitetu Sterującego 
(przedstawicielem InE był Andrzej Kassenberg), aktywnym uczestniczeniu w działaniach Koalicji, m.in 
w przygotowaniu stanowisk i opinii na temat, z których za najważniejsze można uznać w sprawie: 
 konieczności odejścia Polski od spalania węgla do 2030 roku; 
 potrzeby silnego przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju od przewodniczącej Komisji 

Europejskiej;  
 projektu Polityki energetycznej polski do roku 2040;  
 projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030; 
 wezwania grupy PZU o nieubezpieczanie rozbudowy kopalni węgla brunatnego oraz kamiennego 

oraz nowych elektrowni i kopalni węglowych w Polsce; 
 najważniejszych wyzwań w obszarze transportu dotyczących ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza dla władz samorządowych sprawujących 
kadencję w latach 2018-2023; 

 apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o poparcie na Radzie Europejskiej w dniach 12-13 
grudnia 2019 roku przyjęcia zobowiązania Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej w roku 2050 zgodnie z Porozumień z Paryża z roku 2015; 

  
Kluczowymi obszarami aktywności Koalicji w roku 2019 było: 

 Monitorowanie działań podejmowanych przez władze w zakresie polityki klimatycznej i 
energetycznej, a także transportowej; 

 Współdziałanie nt. ochrony klimatu z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi takimi 
jak CAN-Europe; 

 Monitorowanie wdrażania ustaleń Szczytu Klimatycznego z Paryża (COP21); 

 Przygotowanie i uczestnictwo w Szczycie Klimatycznym COP 25 w Madrycie. 
 

 

  

Przez cały rok Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju była 

także częścią Partnerstwa dla Klimatu. Do działań 

realizowanych w ramach partnerstwa należą wszystkie 

związane z gospodarką niskoemisyjną.  
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Nazwa projektu: Członkostwo w CAN-Europe 

Źródło finansowania: Środki własne  

Okres realizacji: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel nr 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech 

Szymalski 

Współpracownicy: członkowie CAN-Europe 

Opis działań: 

Fundacja InE w 2019 roku wspierała CAN-Europe głosem 

doradczym w dyskusjach i opiniowaniu przygotowywanych 

przez Komisję Europejską  dokumentów z zakresu zmian 

klimatu. Wspólnie z CAN rozpoczęliśmy realizacji projektu 

LIFE_UNIFY. 

 

 

 

 

 

 

Nazwa projektu: Członkostwo w EEB 

Źródło finansowania: Środki własne  

Okres realizacji: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski 

Współpracownicy: członkowie EEB 

Opis działań: 

Fundacja InE jest członkiem EEB od 2002 roku. Przedstawiciel Fundacji jest członkiem Rady EEB. 

Wzięliśmy udział w dorocznej konferencji EEB w Berlinie. Działaliśmy jako partner we wniosku 

projektowym DEAR z zakresu celów zrównoważonego rozwoju SDG oraz PLAN-UP. Promowaliśmy 

wybrane prace EEB m.in. w mediach społecznościowych i na portalu chronmyklimat.pl.   
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 Co robimy? 
 

Gospodarka Adaptacyjna. Ta kampania służy uświadomieniu Polakom ogromu zmian klimatu, jakie 

nas czekają. Naszym celem jest tworzenie lokalnych gospodarek odpornych na zmiany klimatu i inne 

kryzysy zewnętrzne. W ramach kampanii realizujemy: 

- analizy wrażliwości, narażenia i podatności na zmiany klimatu przedsięwzięć i obszarów; 

- strategie, plany i programy adaptacji do zmian klimatu; 

- Okrągłe Stoły, debaty i lokalne dyskusje z obywatelami na temat  zmian klimatu; 

- portal adaptcity.pl; 

- certyfikat ekoturystyczny Bliżej Natury; 

- inicjatywy lokalne, np. w zakresie tworzenia parków, zielonych ścian, oczek wodnych; 

- Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko; 
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Nazwa projektu: ADAPTCITY – 

Przygotowanie strategii adaptacji do zmian 

klimatu miasta metropolitalnego przy 

wykorzystaniu mapy klimatycznej i 

partycypacji społecznej  

www.adaptcity.pl  

Źródło finansowania: Instrument finansowy LIFE+ 

Komisji Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

Okres realizacji: styczeń-czerwiec  

Realizacja celów statutowych: cel 2  

Zespół projektu w Fundacji InE: Renata Filip, Andrzej Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Wojciech 

Szymalski, Ewa Świerkula, Konrad Wielądek 

Partnerzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Unia Metropolii Polskich, Verband Region Stuttgart.   

Opis działań:  

Zakończono prace nad projektem Strategii Adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy – wymagało 

to kilku spotkań roboczych w zespole projektu w okresie styczeń-luty 2019. Strategia jest 

dokumentem w hierarchii urzędu miasta mającym rangę polityki, a strukturę Miejskiego Planu 

Adaptacji zgodnie z „Podręcznikiem Adaptacji dla miast”. Strategia została zatwierdzona na Komitecie 

Sterującym m.st. Warszawy i skierowana do konsultacji społecznych. Od 25 lutego 2019 prowadzona 

była II tura konsultacji społecznych Strategii Adaptacji. Przygotowano materiały konsultacyjne i 

rozpowszechniono informacje o konsultacjach. Wnioski zbierano w formie pisemnej (mailowej) oraz 

podczas spotkań. Spotkania przeprowadzono w dniach 7.03.2019 oraz 15.03.2019. Wzięło w nich 

udział ok. 150 osób.  

Ostatecznie Strategia Adaptacji do zmian Klimatu m.st Warszawy została przyjęta Uchwałą Nr 

XV/339/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r.  

Zakończone zostały prace nad publikacjami w projekcie. Wydano drukiem i dystrybuowano: 

- Szymalski Wojciech, Ryłko Ewa, Zachariasz Igor, Klimat okiem samorządowców, czerwiec 2019 

- Szymalski Wojciech, Świerkula Ewa, Kassenberg Andrzej, Bugaj Marta, Poradnik adaptacji miasta do 

zmian klimatu, czerwiec 2019  

- Szymalski Wojciech, Bugaj Marta, Zaadoptowana Warszawa – Raport z projektu ADAPTCITY, 

czerwiec 2019 

- Szymalski Wojciech, Warszawa z kosmosu, czerwiec 2019 

Ukończono prace nad bazą danych ryzyka klimatycznego m.st. Warszawy. Przygotowywana została 

aplikacja udostepniająca zasoby mapowe projektu w formie umożliwiającej dokonywanie analiz przez 

mieszkańców oraz administrację miejską. 

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity  

http://www.adaptcity.pl/
http://zielona.um.warszawa.pl/sites/all/files/strategia_2030.pdf
http://zielona.um.warszawa.pl/sites/all/files/strategia_2030.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/klimat_okiem_samorzadowcow.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/poradnik_adaptcity.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/poradnik_adaptcity.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/projekt_laymans.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/atlas-web.pdf
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity
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Ponadto przeprowadzono cykl 10 warsztatów promujących inicjatywy lokalne i ich realizację w 

ramach budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa. Wzięło w nich udział ponad 200 osób. 

Zakończony został monitoring działań miast prowadzony przez UMP i przygotowane zostało 

opracowanie wyników tego monitoringu.  

We współpracy ze Służewskim Domem Kultury przygotowano ścieżkę edukacyjną poświęconą 

adaptacji do zmian klimatu na warszawskim Służewiu.  

Przekazano UM Warszawa stronę internetową www.adaptcity.pl wraz z jej zasobami. Stale 

prowadzono stronę internetową www.adaptcity.pl, którą w ciągu całego projektu odwiedziło 47 229 

użytkowników tworząc ponad 122000 sesji. W lipcu 2019 przekazano UM Warszawa stronę 

internetową www.adaptcity.pl wraz z jej zasobami. Przygotowano raport końcowy z projektu dla 

Komisji Europejskiej. 

 

 

 

Konsultacje ADAPTCITY, spotkanie na Targowej, marzec 2019  



22 
 

Nazwa projektu: Agroturystyka w sieci Natura 2000  

Źródło dofinansowania: Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Okres realizacji : cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Katarzyna Sołdaczuk  

Opis działań: cykl działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających korzystanie z potencjału 

osobliwości przyrodniczych w turystyce wiejskiej w zrównoważony sposób, który sprzyja ochronie 

środowiska i różnorodności biologicznej. 

Rezultaty projektu: 

 W ramach działania 4 „Wyprawy przyrodnicze – na tropach natury” odbyły się drugie 

warsztaty przyrodniczo-fotograficzne w Puszczy Sandomierskiej „Na tropach natury - czyli o 

śladach zwierząt- ptaki zimą” w terminie 8-10 lutego 2019, udział wzięło 18 osób. 

 Spotkania z łąką i sadem w stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach: wiosenne 

spotkanie z łąką: 26-28 kwietnia 2019 r. – udział wzięło 50 osób, letnie spotkanie z łąką: 5-7 

lipca 2019 r. – udział wzięło 50 osób, jesienne spotkanie z sadem: 20-22 września 2019 r.- 

udział wzięło 50 osób 

 Warsztaty dla interpretatorów przyrody „UJŚCIE WARTY” w stacji terenowej Klubu 

Przyrodników w Owczarach: 13-15 września 2019 r. - udział wzięło 20 osób 

Trop jelenia, luty 2019  
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Nazwa projektu: Analizy dotyczące adaptacji do zmian klimatu 

Źródło dofinansowania: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Urząd m.st. Warszawy 

Okres realizacji : cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Renata Filip, Katarzyna Sołdaczuk, Andrzej 

Kassenberg, Ewa Świerkula 

Współpracownicy: dr Aneta Afelt, Marlena Sajnog 

Opis działań: Bazując na doświadczeniach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja realizowała analizy 

dokumentów i ekspertyzy związane z  adaptacją do zmian klimatu.  

Rezultaty projektu: 

- Przygotowano i rozesłano oferty dla miast aglomeracji warszawskiej na przygotowanie miejskich 

planów adatacji.   

- Prowadzono rozmowy z miastem Wołomin na temat możliwości przygotowania Miejskiego Planu 

Adaptacji.  

- Przygotowano Analizę i ocenę materiałów służących przygotowaniu dokumentu pn. „Zlewniowy plan 

adaptacji do zmiany klimatu dla zlewni Wisłoki”. 

- Przygotowano pierwsze materiały – ocenę diagnozy, w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania 

na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Warszawy na lata 2020-2023. 

  

Fragment ścieżku edukacyjnej na temat zmian klimatu przy Służewskim Domu Kultury wraz z jej 

autorami z Fundacji Sendzimira i koordynatorami wykonania z Urzędu m.st. Warszawy, kwiecień 2019  
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Co robimy? 
 

Gospodarka Zamkniętego Cyklu. To kampania zmierzająca do pełnej zmiany odpadów w surowce. 

Chcemy, aby ludzie dostrzegli potencjał w każdej niegdyś niepotrzebnej rzeczy i nadali jej nowy sens 

w myśl hasła „cradle to cradle”.  W ramach kampanii realizujemy: 

- analizy przepływów materiałowych w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi, np. w parkach 

technologicznych; 

- dokumenty dla firm z zakresu CSR; 

- edukację dla szkół i przedszkoli na temat recyklingu, zamykania obiegu opakowań plastikowych i 

szklanych po napojach oraz ograniczania ilości opakowań; 

 

 

 

  



 

 

Nazwa projektu: Zrównoważona Europa dla wszystkich (Make Europe 

Sustainable for All) 

Źródło dofinansowania: Komisja Europejska (fundusze DEAR), Fundacja im. Heinricha Bolla, 

Ambasada Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, Green European Foundation.  

Okres realizacji: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 1 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Wojciech Szymalski, Renata Filip, 

Ewa Świerkula, Katarzyna Sołdaczuk, Konrad Wielądek 

Współpracownicy: Instytut Spraw Publicznych (ISP), Fundacja im. Heinricha Bolla, Fundacja Strefa 

Zieleni, Stowarzyszenie Akcja Konin, Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, Tak dla Łodzi, Franciszek 

Kessler, Witold Potęga. 

Opis działań:  

Celem projektu jest upowszechnienie w Polsce celów zrównoważonego rozwoju tzw. Agenda 2030 

oraz tworzenie warunków do współpracy między organizacjami społecznymi na rzecz realizacji 

Agendy 2030. W 2019 roku w ramach projektu realizowane były warsztaty dla organizacji 

pozarządowych oraz debaty on-line, a także kampanie w mediach społecznościowych i wydarzenia 

publiczne. Podjęto także działania mające na celu zainteresowanie polityków tematem 17. Celów 

SDG. Członkowie zespołu Fundacji brali także udział w zjazdach partnerów projektu w Atenach oraz 

Brukseli.  
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Rezultaty projektu:  

- W styczniu i lutym 2019 roku odbyły się dwa warsztaty dla organizacji pozarządowych nt. 

możliwości podjęcia współpracy w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju, w których 

uczestniczyło łącznie 15 osób. Rezultatem spotkań było podjęcie działań na rzecz wprowadzenia 

edukacji na temat zmian klimatu w edukacji szkolnej. Skierowano w tej sprawie listy do Ministerstwa 

Środowiska i oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwietniu 2019. Następnie wsparto apel 

środowiska nauczycielskiego w tej sprawie oraz podjęto współpracę z Młodzieżowym Strajkiem 

Klimatycznym. 

- Wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych przygotowaliśmy i promowaliśmy „Apel o poprawę 

planowania przestrzennego w Polsce” w celu poparcia go przez inne organizacje społeczne. Apel 

poparło m.in. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Komunikacji. Apel skierowaliśmy do premiera rządu RP w grudniu 2019 roku.  

- W ramach projektu zrealizowano w 2019 roku 4 debaty on-line, które opisano w ramach 

działalności portalu chronmyklimat.pl 

- Prowadziliśmy kampanie w internecie m.in. w 

trakcie Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, oraz 

„Good Food for All” czy „I Grow Your Food”. W 

celu prowadzenia kampanii przygotowaliśmy 

m.in. krótkie filmy i ekologicznym rolnictwie i 

segregowaniu odpadów. Z informacjami nt. 

Agendy 2030 udało się dotrzeć tą drogą do ponad 

15000 osób.  

- Warsztat o zrównoważonej modzie 25 września 

2020 zgromadził ponad 50 osób. 

- Promowaliśmy raport pt. „Sprawiedliwe 

przejście do zrównoważonego rozwoju” podczas 

Targów Żywności Ekologicznej Bioexpo 

(październik) i Targów Szkoły Głównej Handlowej 

(marzec). Podczas targów zachęcaliśmy do zdjęć 

na ściance promującej cele zrównoważonego 

rozwoju.  

- Rozdaliśmy 3 minigranty na rzecz lokalnych 

organizacji w celu prowadzenia projektów 

promujących cele zrównoważonego rozwoju. W 

2019 roku granty otrzymały organizacje 

Stowarzyszenie Akcja Konin, Stowarzyszenie 

Wolnej Herbaty oraz Tak dla Łodzi. Do konkursu 

na minigranty w 2019 roku zgłosiło się 26 

organizacji  

- Przygotowaliśmy konferencję „100 lat ochrony 

środowiska w Polsce – i co dalej?” 

Ścianka SDG na SGH, marzec 2019  

http://www.chronmyklimat.pl/content/files/2019/APEL-nt-PP-3.pdf
http://www.chronmyklimat.pl/content/files/2019/APEL-nt-PP-3.pdf
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Nazwa projektu: CWC - City Water 

Circles: Urban Cooperation Models for 

enhancing water efficiency and reuse 

in Central European functional urban areas with an integrated circular 

economy approach  

Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia 

racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych 

Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg 
Central Europe oraz środki własne 
 
Okres realizacji: od kwietnia 
 
Realizacja celów statutowych: cel 2 
 
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Konrad Wielądek  
 
Współpracownicy: Miasto Budapeszt - Dzielnica 14 Zuglo – Lider, Węgry; Oczyszczalnia Ścieków w 

Budapeszcie, Węgry; Miasto Turyn, Włochy; Poliedra - Centrum konsultacyjno-usługowe przy 

Politechnice w Mediolanie, Włochy; Miejskie Wodociągi w Mariborze, Słowenia; E-Instytut, Słowenia; 

Miasto Bydgoszcz, Polska; Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Polska; Instytucja publiczna RERA SD ds. 

koordynacji i rozwoju regionu dalmatyńskiego, Chorwacja; Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w 

Split, Chorwacja; Stowarzyszenie pozyskania i wykorzystania wody deszczowej, Niemcy.  

Opis działań: Zmiany klimatu powodują, że miasta są coraz bardziej narażone na problemy związane 

z niedoborem wody i powodziami. Projekt City Water Circles ma na celu promowanie kultury 

oszczędzania wody, sposobów pozyskiwania i wykorzystywania wody deszczowej w miastach, 

odzyskiwania wody szarej i stosowania rozwiązań opartych na naturze. 

Partnerzy (miasta, przedsiębiorstwa wodociągowe, NGO) z sześciu krajów łączą siły, aby stworzyć 

bazę wiedzy na temat gospodarki wodnej w obiegu miejskim i wspólnie z lokalnymi interesariuszami 

opracować zestaw innowacyjnych metod i narzędzi przydatnych w całej Europie Środkowej. 

Partnerzy zademonstrują rozwiązania pilotażowe, opracują lokalne strategie, plany działania i  

zalecenia polityczne dla decydentów. Pierwsze spotkanie interesariuszy dla Bydgosko-Toruńskiego 

Obszaru  odbyło się 28 października 2019 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy, wzięło w nim udział 35 osób.  

Rezultaty projektu: 

Informacje o projekcie i opracowania są dostępne na stronie https://www.interreg-

central.eu/Content.Node/CWC.html 

Przygotowanie opracowania “CE level analysis of projected climate change effects and induced risk 

on urban water systems”  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Vulnerable-cities--climate-risks-in-water-management.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Vulnerable-cities--climate-risks-in-water-management.html
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Pierwsze spotkanie z interesariuszami CWC, Bydgoszcz, październik 2019 

Pierwsze spotkanie partnerów projektu CWC, Budapeszt, czerwiec 2019 
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Nazwa projektu: Atlas Rolny wersja dla odbiorcy polskiego 

 
  Źródło finansowania: Fundacji im. Henricha Boell’a 

 
Okres realizacji w roku 2019: styczeń - czerwiec 
 
Realizacja celu statutowego: cel 2  
 
Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Hanna Kryszyńska, Andrzej Kassenberg, Wojciech 
Szymalski,  
 
Współpracownicy: prof. SGGW, Zbigniew Karaczun 
 

Opis działań:  
Dokonano tłumaczenia Atlasu Rolnego przygotowanego przez Fundację im. Henricha Boell’a, aby 
dostarczać wiarygodnych faktów i liczb na temat negatywnych oraz pozytywnych aspektów 
obecnej Wspólnej Polityki Rolnej wraz z propozycją pilnych i koniecznych zmian. Do tego 
tłumaczenia dodano cztery rozdziały o polskim rolnictwie, a mianowicie funkcje wsi (terenów 
wiejskich), governance (otoczenie rolnictwa), rolnictwo a środowisko oraz transformacja społeczna 
polskiej wsi. Celem było dotarcie do szerokiego odbiorcy w Polsce.  
 
Najważniejsze rezultaty projektu:  
Wydano 5.000 egzemplarzy Atlasu Rolnego, które bardzo szeroko rozpowszechniono. W dniu 10 
czerwca 2019 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja promująca 
Atlas Rolny „Dokąd zmierza europejska polityka wspólna”. W panelu w trakcie konferencji udział 
wzięli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Sejmowej 
Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jarosław Sachajko, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim, Czesław Siekierski oraz rolniczka, działaczka ze 
Stowarzyszenia Ekoland, Edyta Jaroszewska–Nowak. Rozmowę moderowała rzeczniczka WWF, 
Katarzyna Karpa-Świderek. 
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Nazwa projektu: Analizy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym 

Źródło dofinansowania: Ambasada Danii w Polsce 

Okres realizacji: maj-grudzień 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Renata Filip, Katarzyna Sołdaczuk, Andrzej 

Kassenberg, Ewa Świerkula, Hanna Kryszyńska 

Opis działań: Fundacja realizowała analizy dokumentów i ekspertyzy związane z  gospodarką o 

obiegu zamkniętym na temat wody oraz koncepcją miasta Smart City. 

Rezultaty projektu: 

- Przygotowano opracowanie pt.: „Projekty Smart City w Łodzi” na zlecenie Ambasady Danii w Polsce. 

Opracowanie zostało odebrane bez zastrzeżeń. 

- Przygotowano opracowanie pt.: „Water management for business and industry in Poland Briefing” 

na zlecenie Ambasady Danii w Polsce. Opracowanie zostało odebrane bez zastrzeżeń.  

  

Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji promującej „Atlas Rolny”, czerwiec 2019   
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Publikacje wydane w 2019 roku: 

Ewa Jakubowska-Lorentz (red.), Zbigniew Karaczun, Andrzej Kassenberg, ATLAS ROLNY – Dokąd 

zmierza europejska wspólna polityka rolna? – wersja polska, kwiecień 2019 

Marlena Sajnog, Wojciech Szymalski, Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku 

źródła energii? Przykłady z województwa zachodniopomorskiego, czerwiec 2019 

Tomasz Żółkiewicz, Wojciech Szymalski, Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku 

źródła energii? Poradnik dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, czerwiec 2019 

Wojciech Szymalski (red.), Ewa Ryłko, Igor Zachariasz, Jacek Skorupski, Maria Starkowska, Małgorzata 

Wójcik, Klimat okiem samorządowców wraz z załącznikami zawierającymi wyniki ankiet i monitoringu 

działań miast, czerwiec 2019 

Wojciech Szymalski (red.), Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula, Poradnik adaptacji miasta do zmiany 

klimatu, czerwiec 2019 

Wojciech Szymalski (red.), Andrzej Kassenberg, Zaadoptowana Warszawa – Raport z projektu 

ADAPTCITY, czerwiec 2019 

Wojciech Szymalski (red.), Andrzej Kassenberg, Ewa Świerkula we współpracy z Instytutem Geodezji i 

Kartografii, Warszawa z kosmosu, czerwiec 2019 

Andrzej Kassenberg (red.), Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula, Leszek Drogosz, Marta Bugaj, Izabela 

Jakubczak, Strategia Adaptacji m.st. Warszawy do zmian klimatu do roku 2030 z perspektywą do roku 

2050 – uchwalona 4.07.2019 przez Radę Warszawy, lipiec 2019 

Hanna Kryszyńska (red.), Konrad Wielądek, Katarzyna Wolańska, Ewa Świerkula, Poradnik dla 

zarządców nieruchomości – Eko-lokator wraz z plakatami tematycznymi, wrzesień 2019 
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Podstawowe fakty o Fundacji na koniec 2019 roku 

Liczba pracowników: 7 

Liczba współpracowników: > 30 osób 

Liczba partnerów instytucjonalnych: > 40 

Wydane publikacje: 9, łączny nakład: 12100 szt. + liczba pobrań w internecie 

Przygotowane analizy, strategie, plany, programy, oceny oddziaływania na środowisko: 7 

Konferencje 1 szt., liczba uczestników: 100 osób 

Warsztaty, szkolenia: 39 szt., liczba uczestników: 1150 osób 

Debaty on-line: 5 szt., liczba widzów: ponad 10000  

Statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2019: 122 171 odsłon, 94 463 wejść 

Statystyki portalu adaptcity.pl w roku 2019: 26 177 odsłon, 12 475 wejść 

Statystyki portalu natura2000.org.pl w roku 2018: 60 651 osłon, 39 018 wejść 

Statystyki portalu ine-isd.org.pl w roku 2018: 22 250 odsłon, 7 025 wejść 

Osób obserwujących fanpage FB Fundacji na koniec roku: 1580; FB chronmyklimat.pl: 2058 

Liczba odbiorców działań promocyjnych: > 1 000 000 osób 

Badania społeczne: 1 szt.  

  

Największa instalacja prosumencka w Polsce, gospodarstwo rolne, gmina Dobra, powiat 

Łobeski, obiekt promowany w ramach projektu KLIMAPOLKA, wrzesień 2019 
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