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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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W pandemii 
Cały 2021 rok stał pod znakiem pandemii koronawirusa. Odbiło się to na statystykach naszej 

Fundacji, która znacznie rzadziej niż do tej pory wyruszała w teren. Większość warsztatów czy 

spotkań odbywało się on-line, na żywo odbyło się tylko kilka. Dlatego niewiele jest materiału 

zdjęciowego w tegorocznym sprawozdaniu. Jednak mimo pandemii rozwijaliśmy nasze kręgi 

współpracy.  

Krokiem milowym w tym roku była przebudowa portalu chronmyklimat.pl, który uzyskał nowy 

wygląd i nowe funkcje a wraz z nimi nowe możliwości rozwoju. Na przykład na portalu można 

teraz bezpiecznie wpłacić na rzecz naszej Fundacji darowiznę przez internet. Przebudowa nie 

przeszkodziła także w realizacji rekordowej liczby debat on-line z udziałem współpracujących 

ekspertów – było ich aż 12. Chcemy, aby portal stał się źródłem informacji o polityce 

klimatycznej i opinii wyrażanych przez ekologiczne organizacje pozarządowe. Oddajemy łamy 

portalu każdej organizacji ekologicznej, która chciałby nim zamieszczać swoje informacje. 

Łączmy się w edukacji na rzecz klimatu w tym trudnym czasie i mimo niego 

! 

Z poważaniem, 

 

 

          Prezes Fundacji InE  
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Nagroda „Zielony Orzeł Rzeczpospolitej” 

„W interesie przyszłych pokoleń – w ten lapidarny sposób Instytut na rzecz Ekorozwoju definiuje swoje 

motto. W walce o dobro dzieci i wnuków jest to jedna z najskuteczniejszych organizacji w Polsce. 

Aktywizm proekologiczny dotarł do Polski dość późno – dopiero z końcem lat 70. ubiegłego wieku. Ale 

gdy w 1980 r. powstała w Krakowie pierwsza legalna organizacja o takim charakterze – Polski Klub 

Ekologiczny – jej twórcy w błyskawicznym tempie otwierali oddziały w kolejnych miastach kraju. 

Z PKE w 1990 r. wyrósł Instytut na rzecz Ekorozwoju. Przez kolejnych 30 lat był jedną z najbardziej 

kompetentnych organizacji o charakterze analitycznym i konsultingowym. „Osobom odpowiedzialnym 

za siebie, swoje grupy i organizacje pomagamy tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, 

analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad ekorozwoju, którymi kierujemy się we wszystkim, czego 

się podejmujemy" – możemy przeczytać na stronach internetowych Instytutu. – „Dbałość o dobrą 

jakość środowiska, życia i produktów, jest naszą nadrzędną wartością". 

Trudno byłoby wskazać obszary, które InE pomijałby w projektach czy publikacjach. Eksperci Instytutu 

zajmują się m.in.: energetyką, transportem, terenami wiejskimi, miastami, przyjaznym środowisku 

biznesem. 

We wszystkich obszarach, na które InE stara się wpływać, chodzi o skuteczne zintegrowanie polityki 

ekologicznej z planami i działaniami decydentów. Stu kilkudziesięciu ekspertów, którzy do dziś działali 

w Instytucie zrealizowało około 400 projektów. Imponujący dorobek.” 

Tekst pochodzi z uzasadnienia do przyznanej nagrody.   

Wystąpienie podczas sesji konferencji „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?, czerwiec 2020  
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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; 
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Nazwa projektu: Portal chronmyklimat.pl – www.chronmyklimat.pl   

Źródło finansowania: Instrument Finansowy LIFE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce, Fundacja Heinricha Boella oraz środki 
własne  
 
Okres realizacji w roku 2021: cały rok  
 
Realizacja celów statutowych: cel 2  
 
Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Andrzej Kassenberg, Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, 
Wojciech Szymalski, Konrad Wielądek 
 
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 2021 przeprowadzono gruntowną przebudowę portalu w kierunku unowocześnienia szaty 
graficznej, wprowadzenia nowych i poprawy istniejących funkcjonalności. Portal uzyskał odświeżoną 
szatę graficzną, a także został wzbogacony o komponenty wpłacania darowizn, zapisu na newsletter, 
a także pojawiły się nowe zakładki menu oraz opcje dla partnerów oraz zainteresowanych ofertą 
współpracy organizacji. 
W 2021 roku opublikowano na portalu 486 tekstów, w tym ponad 89 teksty autorskie oraz niezależne 
opinie. Zorganizowano 12 debat online poświęconych następującym tematom:  

• Przyszłość ciepłownictwa w Polsce 

• Jak zmniejszyć ubóstwo energetyczne? 

• Jak osiągnąć neutralny dla klimatu transport w ciągu najbliższych 30 lat? 

• Czy Polska będzie Fit for 55%? 

• Niskoemisyjny transport w CEE 

• Zielony, purpurowy czy szary - wodór w gospodarce neutralnej dla klimatu 

• Krajowe strategie niskoemisyjne, a neutralność klimatyczna w Europie 

• Jak osiągnąć neutralne dla klimatu rolnictwo i spełnić ambicje UE? 

• Co ekstremalne zjawiska pogodowe mówią nam o zmianach klimatu? 

• Woda w mieście, jak ją zagospodarować? 

• Senior czuje dobry klimat 

• Przyszłe szanse gospodarowania wodą opadową, wodą szarą i oczyszczonymi ściekami 
 

http://www.chronmyklimat.pl/
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Najważniejsze rezultaty projektu:  

• statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2021: 118 276 odsłon 

• zrealizowano 12 debat online, które obejrzało około 32 000 osób.  

• 3 797 osób lubi fanpage chronmyklimat.pl na Facebooku, a 4 316 obserwuje.  
• Zasięg postów na Facebooku chronmyklimat w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniósł 

96 101. 
 
Najpopularniejsze artykuły na portalu w 2021 roku:  
Najlepsze z najlepszych okazały się debaty o wodzie, które prowadziła Ewa Świerkula w ramach 
projektu City Water Cycles Interreg CEE.  
Woda w mieście i jak ją zagospodarować - wiosną 
Przyszłość gospodarowania wodą szarą i oczyszczonymi ściekami - jesienią.  
 
Na 2. miejscu debata o rolnictwie i perspektywach jego niskoemisyjności z grudnia.  
Jak osiągnąć neutralne dla klimatu rolnictwo i spełnić ambicje UE? 
 
Na 3. miejscu wiosenna seria artykułów dr Wojciecha Szymalskiego o emisyjności różnych sektorów 
gospodarki i naszych codziennych spraw. Lista rozpoczyna się od najpoczytniejszego z nich: 
Most Południowy zwiększy emisje gazów cieplarnianych w Warszawie 
II linia warszawskiego metra nie obniża emisji 
Ile gazów cieplarnianych emitują środki transportu w Warszawie? 
Emisje z transportu w Warszawie na tle innych krajów 
Ile energii zużywają środki transportu w Warszawie? 
Ile emituje transport towarów? – przykład Holandii i Niemiec 
Są nowe mieszkania, będą emisje 
Ile emitujemy gazów cieplarnianych korzystając z ciepła sieciowego? 
Ile emitują nieposegregowane odpady? 
Spalarnie odpadów też szkodzą klimatowi 
Powtórne wykorzystanie surowców redukuje emisje gazów cieplarnianych 
Zwróć butelkę a ograniczysz emisje 
 
Na 4. miejscu rocznego przeglądu najpopularniejszych artykułów chronmyklimat.pl debata "Zielony, 
purpurowy, szary - wodór w gospodarce neutralnej dla klimatu" zorganizowana przez nas wspólnie z 
Biurem Fundacji Heinricha Boella w Warszawie. 
Zielony, purpurowy, szary - wodór w gospodarce neutralnej dla klimatu 
 
Na 5. miejscu rocznego przeglądu artykułów chronmyklimat.pl felietony dr Wojciecha Szymalskiego 
dotyczące stref Czystego Transportu. Niewiele słów i rysunki, to co wyróżnia ostatnio artykuły prezesa 
Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Poniższy felieton był najpoczytniejszy, ale w ciągu roku było ich 
kilkadziesiąt, zwykle #NASOBOTEEKSTRA, ale ten był wyjątkowo we wtorek, bo temat był pilny. 
Strefy Czystego Transportu, czyli czysty absurd 
  

https://www.chronmyklimat.pl/debaty/woda-w-miescie-jak-ja-zagospodarowac/1349-obejrzyj-zapis-z-debaty-pt-woda-w-miescie-jak-ja-zagospodarowac?fbclid=IwAR1wFlxXa9SKG5SWLWPRStPhCXsbkvK-TpWYx8d3D7cSa8-gaV_wXG6OcxE
https://www.chronmyklimat.pl/debaty/przyszle-szanse-gospodarowania-woda/1399-obejrzyj-zapis-z-debaty-przyszle-szanse-gospodarowania-woda-opadowa-woda-szara-i-oczyszczonymi-sciekami
https://www.chronmyklimat.pl/debaty/jak-osiagnac-neutralne-rolnictwo-i-spelnic-ambicje-ue/1500-obejrzyj-zapis-z-debaty-jak-osiagnac-neutralne-dla-klimatu-rolnictwo-i-spelnic-ambicje-ue
https://www.chronmyklimat.pl/mobilnosc/1427-most-poludniowy-zwiekszy-emisje-gazow-cieplarnianych-w-warszawie
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1507-ii-linia-warszawskiego-metra-nie-obniza-emisji
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1509-ile-gazow-cieplarnianych-emituja-srodki-transportu-w-warszawie
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1516-emisje-z-transportu-w-warszawie-na-tle-innych-krajow
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1510-ile-energii-zuzywaja-srodki-transportu-w-warszawie
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1511-ile-emituje-transport-towarow-przyklad-holandii-i-niemiec
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1508-sa-nowe-mieszkania-beda-emisje
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1506-ile-emitujemy-gazow-cieplarnianych-korzystajac-z-ciepla-sieciowego
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1512-ile-emituja-nieposegregowane-odpady
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1513-spalarnie-odpadow-tez-szkodza-klimatowi
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1514-powtorne-wykorzystanie-surowcow-redukuje-emisje-gazow-cieplarnianych
https://www.chronmyklimat.pl/gospodarka/1515-zwroc-butelke-a-ograniczysz-emisje
https://www.chronmyklimat.pl/debaty/zielony-purpurowy-czy-szary-wodor/1342-obejrzyj-nagranie-z-debaty-zielony-purpurowy-czy-szary-wodor-w-gospodarce-neutralnej-dla-klimatu
https://www.chronmyklimat.pl/mobilnosc/1426-strefy-czystego-transportu-czyli-czysty-absurd
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Nazwa projektu: LIFE_UNIFY – łącząc Unię 

Europejską na rzecz działań klimatycznych oraz 

Building capacity for multi-stakeholder cooperation 

to contribute to long-term climate planning in 

Visegrad 4+2 

Źródło dofinansowania:  
Instrument finansowy LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz program EUKI Niemieckiego Ministerstwa ds. Klimatu, Środowiska, Ochrony 
Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego (BMU) 
 
Okres realizacji w 2021 roku: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 1 

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

Partnerzy: 
Koordynacja: Climate Action Network Europe, partnerzy: 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 
 
Współpraca: Dorota Zawadzka-Stępniak – Konfederacja Lewiatan, Monika Morawiecka – PGE Energia 
Odnawialna, Jerzy Turski – Stowarzyszenie Papierników Polskich, Grzegorz Kubalski – Związek 
Powiatów Polskich, Anna Jaskuła – Energy Cities (Polska), Zbigniew Karaczun – Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego, Zbigniew Szpak i Karolina Loth-Babut - Krajowa Agencja Poszanowania 
Energii, Joanna Maćkowiak-Pandera i Tobiasz Adamczewski – Forum Energii, Michał Niewiadomski – 
Rzeczpospolita, Dorota Metera – Bioekspert Sp. z o.o., Joanna Furmaga i Maciej Wereszczyński – Polska 
Zielona Sieć, Marcin Korolec i Jacek Mizak – Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Maciej 
Kozakiewicz – jako członkowie Społecznej Grupy Monitorującej Politykę Klimatyczną. Mateusz 
Ciasnocha – European Carbon Farmers, Anna Bogusz, Szymon Liszka – FEWE – jako współautorzy 
broszur. 
 
O projekcie: 
Projekt ma na celu stymulowanie efektywnej transformacji energetycznej w Unii Europejskiej poprzez 
oddziaływanie na fundusze europejskie, przygotowanie oraz wdrażanie Krajowych Planów Energii i 
Klimatu oraz Długoterminowych Strategii Klimatycznych krajów członkowskich oraz Unii Europejskiej. 
W projekcie zostanie zbudowane obserwatorium polityk klimatycznych poszczególnych Państw oraz 
Unii Europejskiej, a wnioski z jego działalności będą zasilały różne kanały oddziaływania na zmianę w 
zakresie realizacji tych polityk. 
 
Opis działań: 
W 2021 roku przeprowadzono trzy spotkania Społecznej Grupy Monitorującej Politykę Klimatyczną, w 
wyniku których przekazano do ministerstwa ds. środowiska dwa listy z rekomendacjami dotyczącymi 
realizacji polityki klimatycznej w Polsce.  
Wdrożono cykl debat on-line służących wymianie wiedzy na temat polityki klimatycznej w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej, Unii Europejskiej oraz na poziomie krajowym pomiędzy uczestnikami 
poszczególnych sektorów gospodarki. W 2021 roku zrealizowano cykl 9. debat, które były 
rozpowszechniane poprzez portal chronmyklimat.pl. 
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W ramach monitoringu wydawania Funduszu Europejskich na cele klimatyczne zorganizowano 
kampanię Cash Awards, która miała na celu wyłonienie w głosowaniu internetowym dobrych, złych i 
bardzo złych propozycji wydawania Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 według stanu z wiosny 
2021 roku. Zgłoszono do głosowania ok. 10 przykładów z Polski. Wśród dobrych rozwiązań znalazły się 
dwie propozycje z Polski (Wielkopolska Wschodnia, Efektywność energetyczna) oraz wśród złych 
rozwiązań też dwie (Drogi i lotniska, Rowery). Nie nagrodzono z Polski propozycji bardzo złych.  
Od lutego do września w ramach projektu uczestniczono w konsultacjach społecznych funduszy 
europejskich dla Polski –funduszy krajowych. Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w wysłuchaniach 
publicznych dotyczących Umowy Partnerstwa, Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu na rzecz Natury, 
Klimatu i Środowiska oraz wspólnie z innymi organizacjami z Polski złożyli swoje wnioski z konsultacjach 
pisemnych.  
Fundacja uczestniczyła w przygotowaniu raport tematycznych projektu UNIFY. Fundacja InE 
koordynowała przygotowanie raportu dotyczącego transportu i była zaangażowana w przygotowanie 
materiałów krajowych do pozostałych raportów. 
Uczestniczono w procesie przygotowania i ogłoszenia narzędzia popularyzującego monitoring wyników 
polityki klimatycznej o nazwie NECP Tracker. W maju 2021 roku narzędzie zostało uruchomione w 
wersji angielskojęzycznej, w której można porównywać osiągnięcia w redukcji emisji w różnych 
sektorach czy produkcji energii z OZE pomiędzy krajami, względem ich celów politycznych. Wersja 
polska została uruchomiona na początku 2022 roku.  
Przygotowano cykl wydawniczy 5. broszur poświęconych zagadnieniom polityki klimatycznej i 
rozpowszechniono go wśród ministerstw, władze regionalnych oraz organizacji pozarządowych. 
Broszury nawiązywały do tematyki raportów UNIFY i przedstawiały Polską wersje rekomendacji 
przestawianych w tych raportach. Były to następujące broszury: 
Rolnictwo neutralne dla klimatu w Europie i Polsce 2050 
Czego potrzebuje transport na drodze do neutralności klimatycznej? 
Ubóstwo energetyczne w transformacji do gospodarki neutralnej klimatycznie 
Odpowiednie Planowanie Długoterminowe: znaczenie krajowych strategii długoterminowych w 
osiągnięciu neutralności klimatycznej w Europie 
Jak wybrane kraje UE zamierzają dążyć do uzyskania neutralności klimatycznej w roku 2050 
Długoterminowe planowanie klimatyczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
 
Rezultaty projektu: 

Debaty on-line (9 szt.): ponad 3000 oglądających. 
Spotkania Społecznej Grupy Monitorującej (trzy): 14 uczestników 
Zestaw 6 broszur i rozesłanie instytucji publicznych: łączny nakład 3500 egz. 
Kilkanaście artykułów na temat raportów i działań z projektu 
Polska wersja narzędzia do śledzenia postępów polityki klimatycznej – NECP Tracker 
  

https://www.cashawards.eu/2020/12/18/eastern-greater-poland-to-phase-out-its-fossil-past/
https://www.cashawards.eu/2021/03/20/poland-invests-in-buildings-renovation-laying-down-the-foundations-for-a-modernised-housing-sector/
https://www.cashawards.eu/2021/03/20/poland-aims-to-build-a-future-of-asphalt-and-crowded-skies/
https://www.cashawards.eu/2021/03/20/no-cycling-out-of-the-climate-crisis-in-poland/
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/broszura-rolnictwo.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/broszura-transport.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/broszura-ubostwo-energetyczne.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/broszura-strategie-krajowe.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/broszura-strategie-krajowe.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/broszura-nLTS.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/dlugoterminowe-planowanie-klimatyczne-w-krajach-europy-srodkowo-wschodniej.pdf
https://www.chronmyklimat.pl/wskazniki/1316-licznik-elektromobilnosci


10 
 

Nazwa projektu: Modelowanie wpływu zmian klimatu na konkurencyjność 
regionów 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2019/35/B/HS5/01548) 

Okres realizacji w roku 2021: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

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

Współpraca: Agnieszka Karman 

Partnerzy: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie 

Opis działań: Zasadniczym celem projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak i w jakim stopniu 

zmiana klimatu wpłynie na konkurencyjność wybranych regionów w Europie? W 2021 roku Fundacja 

InE konsultowała projektu modelu konkurencyjności z uwzględnieniem czynników (wejściowych i 

wyjściowych) powiązanych ze zmianami klimatu. Ponadto Fundacja InE wykonała badanie ankietowe 

typu Delphi wśród ekspertów z krajów Europy na temat zmian klimatu, konkurencyjność i zależności 

pomiędzy nimi. Ankieta służyła przygotowaniu modelu konkurencyjności z uwzględnieniem czynników 

(wejściowych i wyjściowych) powiązanych ze zmianami klimatu. Wyniki ankiety są dostępne na stronie 

Fundacji InE. 

 

Nazwa projektu: W kierunku neutralnej klimatycznie UE – efektywna alokacja 

funduszy europejskich  

Źródło dofinansowania: program EUKI Niemieckiego Ministerstwa ds. Klimatu, Środowiska, Ochrony 

Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego (BMU) 

Okres realizacji w 2021 roku: wrzesień-grudzień 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Wojciech Szymalski, Konrad Wielądek 

Partnerzy:  
Koordynator: CEEweb for Biodiversity (Węgry), Partnerzy: Czechy - Centre for Transport and Energy, 
Węgry - Clean Air Action Group, Economic Policy Institute, Belgia - European Environmental Bureau, 
Słowenia - Focus Eco Center, Umanotera, Estonia - Green Liberty, Bułgaria - Združenie Slatinka 
  
Opis działań: Projekt ma na celu monitorowanie procesu przygotowania programów finansowania 

rozwoju ze środków funduszy europejskich na lata 2021-2027. W 2021 roku projekt rozpoczął się. W 

Fundacji InE od razu podjęto działania polegające na ocenie przygotowanych projektów funduszy 

europejskich dla polskich regionów. Dla Mazowsza, Kujaw i Pomorza, Wielkopolski, Małopolski 

zgłoszono wnioski w ramach konsultacji społecznych.  

https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Delphi.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Delphi.pdf
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Nazwa projektu: Atlas Mięsa 

Źródło finansowania: Fundacja im. Heinricha 
Bölla w Warszawie   

Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2021  

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Andrzej 

Kassenberg 

Współpraca: Urszula Andrejewicz, Anna Dzięgiel, 

Anna Jakubowska, Zbigniew Karaczun, 

Przemysław Sadura, Elżbieta Sowula-Skrzyńska, 

Piotr Wójcik, Justyna Zwolińska 

Opis działań w roku 2021: 

Atlas Mięsa to zbiór aktualnych danych i faktów 

dotyczących konsumpcji, produkcji, przetwórstwa 

i handlu mięsem. Publikacja wyjaśnia 

problematyczny charakter hodowli zwierząt 

gospodarskich i wskazuje jej społeczne, etyczne i 

środowiskowe konsekwencje. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju uczestniczyła w przygotowaniu polskiej wersji Atlasu Mięsa 

poprzez:  

• Dokonanie wyboru rozdziałów z wersji angielskiej do tłumaczenia na potrzeby wersji polskiej. 

• Przetłumaczenie 23 rozdziałów z wersji angielskiej Atlasu Mięsa. 

• Ustalenie tematyki i zakresu czterech z pięciu nowych rozdziałów polskich oraz ich 

przygotowanie. 

• Przygotowanie całości publikacji do druku. 
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Nazwa projektu: Warsztaty i szkolenia 

Źródło finansowania: środki pochodzące od słuchaczy i organizacji zapraszających, środki własne  

Okres realizacji w 2021 roku: cały rok  

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski 

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

rzecz Ekorozwoju z zainteresowanymi słuchaczami poprzez wykłady i warsztaty.  

Warsztaty i spotkania zrealizowane w 2021 roku 

Dr Andrzej Kassenberg 

- „Jak rozumieć sprawiedliwość w transformacji?”. II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – 

Łódzkie 2021   

- „Miasta jako liderzy transformacji w kierunku gospodarki i społeczeństwa neutralnych klimatycznie”. 

Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast Przemysłowych. Łódź 

- „Transformacja energetyczna w Polsce – wyzwania i dylematy”. W ramach zajęć poświęconych 

"Bezpieczeństwu ekologicznemu" na Uniwersytecie Warszawskim. 

- „Energia odnawialna szansą na budowanie marki regionu transgranicznego”. Konferencja 

inauguracyjna projektu MoRE organizowana przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.  

- „Odnawialne źródła energii jako odpowiedź na zmianę klimatu” w ramach „Słonecznych dni” 

organizowanych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. 

- „Zmiana klimatu wyzwanie globalne” w ramach „Słonecznych dni” organizowanych przez Związek 

Gmin Dorzecza Wisłoki. 

- Wysłuchanie publiczne “Polski Szczyt Klimatyczny: Co po Glasgow?” zorganizowane w Senacie przez 

Partię Zieloni wraz z Koalicją Obywatelską. 

- Udział w sesji pogłębiającej „Gospodarka i entropia” na Open Eyes Economic Summit ’21. 

- Udział w okrągłym stole dot. COP26 zorganizowanym przez Politykę Insight. 

- Udziału w dyskusji na Forum Zrównoważonego Rozwoju w ramach „Now or Never”, platformy 

komunikacyjnej redakcji Forbesa. 

- Udział jako ekspert w ramach Climate Change Performance Index 2021 

- Udział w debacie w Rzeczpospolitej na temat nowego paradygmatu gospodarczego 

- Udział w debacie w obszarze „ŚRODOWISKO I ZIELONA TRANSFORMACJA” zorganizowanej przez 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w ramach prac nad Koncepcją Rozwoju 

Kraju 2050 prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

- Udział jako ekspert w Foresight’cie Energetycznym organizowanym przez Polski Instytut 

Ekonomiczny.  

- Udział jako ekspert w seminariach nt. „Gospodarka a entropia” organizowanych przez prof. Jerzego 

Hausnera. 
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Dr Wojciech Szymalski 

- Warsztat on-line, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce „Europejski Zielony Ład: Zrównoważona 

Mobilność Miejska” – 28 stycznia 2021 

- Wkład w ramach programu Zielona Planeta, Planeta przyszłości – czyli o klimacie Instytutu 

Kreatorów Przyszłości „Od porozumienia paryskiego do codzienności, czyli ludzkość dla klimatu: Jak 

ratujemy planetę?” – 11 marca 2021 

- Konferencja Fundacji Pro Kolej Rekomendacje do proekologicznej polityki transportowej „Metody i 

instrumenty ograniczenia presji środowiskowej” – 29 marca 2021 

- Udział jako panelista w Webinarium w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego w 

panel pt. „Polska przyszłość transportu drogowego w Zielonym Ładzie”. - 30 marca 2021 

- Prezentacja pt.: „LIFE AdaptCity” podczas konferencji Instytutu Geodezji i Kartografii 

„Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze 

Prywatnym” – 31 marca 2021 

- Prezentacja „Wyzwania w zakresie ochrony środowiska i klimatu na szczeblu jednostek samorządu 

terytorialnego w Polsce” podczas konferencji Fundacji Civis Polonus – 4 maja 2021 

- Szkolenie na rzecz Centrum Unijnych Projektów Transportowych pt.:” Klimat a transport – adaptacja 

i mitygacja” – 19 maja 2020 

- Prezentacja i udział w dyskusji w ramach warsztatu on-line projektu We The Power: „Spółdzielnie 

Energetyczne w Polsce - Odnawialna Energia” – 17 czerwca 2021 

- Poprowadzenie krajowego spotkania promocyjnego „Climate Pact” w ramach inicjatywy Komisji 

Europejskiej Climate Pack – 29 czerwca 2021  

- Szkolenie z zakresu obliczania śladu węglowego dla przedsiębiorstw na rzecz Uniwersytetu Marii 

Skłodowskiej-Curie w Lublinie – 7 września 2021 

- Szkolenie z zakresu obliczania śladu węglowego dla przedsiębiorstw na rzecz Vantage Development 

S.A. we Wrocławiu– 28 września 2021 

- Prezentacja pt.: „Rolnictwo regeneratywne - droga do neutralnego klimatycznie rolnictwa w 2050 

roku” podczas Polskiego Forum Żywności Ekologicznej w Nadarzynie - 2 października 2021 

- Kongres ENVICON, prezentacja „Biznes naprawdę odpowiedzialny. Jak działania biznesowe mogą iść 

w parze z ochroną środowiska?” w Poznaniu – 13 października 2021 

- Prezentacja na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Okęckiego Domu Kultury pt.: „Zmiany klimatu i 

jak z tym żyć?” – 10 listopada 2021 

- Wystąpienie pt.: „Niedostatki polskiej polityki klimatycznej” podczas konferencji: “Polski Szczyt 

Klimatyczny: Co po Glasgow?" w Sejmie RP – 15 listopada 2021  

- Prezentacja i artykuł naukowy pt.: „Factors that change attitude to public transport during mayor 

transport system changes” podczas 10th International Travel Demand Management Congress (on-

line) – 17 listopada 2021 

- Prezentacja pt.: “Prawo Lewisa-Mogridge'a - stan wiedzy i perspektywa jej aplikacji w rozwoju 

miast” podczas IV Konferencji Geografii Komunikacji PTG – 26 listopada 2021 

- Szkolenia on-line z zakresu obliczania śladu węglowego dla przedsiębiorstw w ramach współpracy z 

Bureau Veritas– 3 i 10 grudnia 2021 
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Nazwa projektu: Analizy i opracowania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej 

dla administracji publicznej oraz biznesu.  

Źródło finansowania: Wojskowa Akademia Techniczna, OECD, Bank Ochrony Środowiska, 

Energopomiar Sp z o.o., Urząd m.st. Warszawy. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 

Okres realizacji w roku 2021: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 1 

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

Konrad Wielądek 

Opis działań: Przygotowanie opracowań analitycznych dla administracji publicznej lub biznesu zgodnie 

z ich oczekiwaniami dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych, edukacji o zmianach 

klimatu oraz innych analiz związanych z ochroną klimatu. W 2021 roku realizowano następujące prace: 

- Analiza ankiet wykonanych wśród instytucji samorządowych i mieszkańców na temat zagadnień 

ubóstwa cieplnego oraz cen energii, a także kwerenda danych z publikacji naukowych dotyczących 

ubóstwa energetycznego, zanieczyszczenia powietrza oraz wykorzystania energii geotermalnej w 

Europie na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej. Współpraca jest kontynuowana.  

- Redakcja merytoryczna raportów dotyczących wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce, 

prezentacji oraz materiałów edukacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem na rzecz OECD. 

Współpraca jest kontynuowana. 

- Analiza emisji gazów cieplarnianych dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Zakończenie raportu 

podsumowującego obliczenia wykonane dla lat 2019 i 2020. Sporządzenie raportu na temat emisji z 

działalności Banku wraz z rekomendacjami do jej obniżenia. Współpraca przy weryfikacji raportu przez 

uprawnioną jednostkę zewnętrzną. Współpraca została zakończona. 

- Udział w przygotowaniu opracowania pt.: „Model energetyczny m.st. Warszawy do roku 2050 

uwzgledniający warunki prosumeryzmu”. Przygotowanie scenariuszy zużycia energii oraz emisji gazów 

cieplarnianych do roku 2050 z sektora transportu (wykorzystania paliw w transporcie). Określenie 

scenariusza business-as-usual. Współpraca jest kontynuowana.  

- Przygotowanie zestawu krótkich filmów animowanych dotyczących szeroko rozumianych aspektów 

rozwoju energetyki odnawialnej i działań na rzecz ochrony klimatu. Przygotowanie i przeprowadzanie 

dwóch prezentacji na temat wagi tematyki zmiany klimatu oraz roli energetyki odnawialnej w 

przeciwdziałaniu jej podczas akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Dorzecza Wisłoki”. Dokonanie nagrania 

ww. prezentacji i udostępnienie jego Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki. Współpracę zakończono. 
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Nazwa projektu:  

Członkostwo w Koalicji Klimatycznej 

Źródło finansowania: Środki własne  

Okres realizacji w 2021 roku: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech 

Szymalski 

Współpracownicy: Sekretariat Koalicji Klimatycznej i jej 26 
członków 
 
Opis działań: 

Instytut na rzecz Ekorozwoju jako współzałożyciel Koalicji działa w niej nieprzerwanie od 2002 r. W 

roku 2021 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: 

- Projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej,  

- Podsumowanie wyników Szczytu Klimatycznego COP 26 w Glasgow, 

- Pakietu „Fit For 55”. Koalicja Klimatyczna: Cele wyznacza nam nauka,  

- Kryzysu klimatycznego, który już dziś zagraża zdrowiu dzieci, także w Polsce,  

- Raportu IPCC: Zmiany klimatyczne - powszechne, szybkie i nasilające się. Czas ucieka,  

- Rolnictwa zrównoważonego, które chroni klimat, 

- Projektu Narodowego Programu Zdrowia.  

 

Kluczowymi obszarami aktywności Koalicji w roku 2021 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 26 w Glasgow. 

- Powołanie Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej. 

 

  

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 międzynarodowych organizacjach: CAN-

Europe, European Environmental Bureau. 

Źródło finansowania: Środki własne  

Okres realizacji w 2021 roku: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Andrzej Kassenberg, Wojciech 

Szymalski 

Współpracownicy: członkowie CAN-Europe (ponad 100 

organizacji), członkowie EEB (ponad 150 organizacji) 

Opis działań: 

Fundacja InE jest członkiem EEB od 2002 roku. Fundacja InE jest 

członkiem CAN-Europe od 2015 roku. Fundacja InE w 2021 roku 

wspierała CAN-Europe i European Environmental Bureau 

głosem doradczym w dyskusjach i opiniowaniu 

przygotowywanych przez Komisję Europejską dokumentów z 

zakresu zmian klimatu, m.in. pakietu Fitfor55%, opinii nt. 

reformy zasad budżetowych krajów UE. Fundacja 

rozpowszechniała liczne materiały przygotowane przez CAN-

Europe oraz European Environmental Bureau na portalu 

chronmyklimat.pl. Wspólnie z CAN prowadziliśmy projekt 

LIFE_UNIFY. Działaliśmy jako partner European Environmental 

Bureau we wniosku projektowym PLAN_UP. W EEB 

uczestniczyliśmy w grupach roboczych dotyczących, 

efektywności energetycznej i odpadów. 
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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 zmiany klimatu; 

- portal adaptcity.pl; 

- działania promujące ekoturystykę; 

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

- Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko;  
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Nazwa projektu: #KLIMASENIORE - 

aktywizacja seniorów na rzecz klimatu 

Źródło dofinansowania: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896 

Okres realizacji w 2021 roku: cały rok 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

Zespół projektu w Fundacji: Renata Filip, Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Konrad Wielądek  

Współpraca: Bolesław Meluch, Krzysztof Granat – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) 

Partnerzy: Gminy - Puszcza Mariańska, Piastów, Rejowiec Fabryczny 

O projekcie: 

Projekt ma zwrócić uwagę na konsekwencje zmian klimatu i aktywizować seniorów do działań 

zapewniających im bezpieczeństwo i godną jakość życia w sytuacji zmieniającego się klimatu. Metodą 

narad obywatelskich budowana jest integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa a wypracowane 

rekomendacje społeczne zawarte w Lokalnej Agendzie Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu mogą 

być wpisane do polityki senioralnej gmin (Piastów, Rejowiec Fabryczny, Puszcza Mariańska). Warsztaty 

z planowania i utrzymania zieleni oraz zielone inicjatywy mają integrować, angażować w działania na 

rzecz ochrony klimatu i adaptacji oraz aktywizować społecznie seniorów oraz zachęcać do działań 

polegających na zazielenianiu przestrzeni, w której mieszkają.  

Opis działań: 

1. Zrealizowano przegląd dokumentów na poziomie gminy, powiatu i województwa związanych z 

polityką senioralną i adaptacją do zmian klimatu oraz działań organizacji / instytucji działających 

lokalnie na rzecz seniorów. 

2. Zrealizowano ekspercką debatę on-line: Senior czuje dobry klimat! 

3. Zrealizowano spotkania informacyjno-organizacyjne w gminach, których celem było 

zaprezentowanie projektu oraz zachęcenie seniorów z poszczególnych gmin do aktywnego 

uczestnictwa w dalszych działaniach projektu.  

4. Przeprowadzono spotkania informacyjne oraz narady obywatelskie w gminach Puszcza Mariańska 

oraz Piastów. Narada obywatelska w każdej gminie składa się z czterech moderowanych spotkań 

warsztatowych, łączących w sobie omówienie tematu narady oraz pracy w grupie. Celem narad 

obywatelskich jest sformułowanie przez uczestników Lokalnych Agend Aktywności Seniorów na rzecz 

Klimatu. Wspólne wypracowanie propozycji działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów przy 

zmieniającym się klimacie oraz możliwości zaangażowania w jego ochronę. Takie rekomendacje 

wypracowano dla gmin Puszcza Mariańska i Piastów, gdzie odbyło się wysłuchanie publiczne 

prezentujące te ustalenia.  

5. Przygotowana została broszura informacyjna dla seniorów. Broszura ma za cel informowanie, jak 

radzić sobie w sytuacji zagrożenia pogodowego (burzy, opadu nawalnego, porywistego wiatru, 

powodzi i podtopienia, upału/ fali upałów, mrozu i smogu). Można ją pobrać pod linkiem.  

6. Zrealizowano zieloną inicjatywę (zazielenienia) przez seniorów przy współpracy z mieszkańcami w 

gminie Puszcza Mariańska oraz warsztaty przygotowujące seniorów do opieki nad miejscami nasadzeń.  

https://www.chronmyklimat.pl/debaty/senior-czuje-dobry-klimat/1348-obejrzyj-zapis-z-debaty-pt-senior-czuje-dobry-klimat
https://www.chronmyklimat.pl/klimaseniore/puszcza-marianska/
https://www.chronmyklimat.pl/klimaseniore/piastow/
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Fundacja-Instytut_Jak-postepowac_internetfinal.pdf
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Podczas akcji sadzenia drzew w gminie Puszcza Mariańska, październik 2021 



20 
 

Nazwa projektu: Analizy dotyczące adaptacji do zmian klimatu 

Źródło dofinansowania: Urząd m.st. Warszawy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Okres realizacji w 2021 roku: styczeń-czerwiec 

Realizacja celów statutowych: cel 2 

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

Wielądek, Renata Filip, Hanna Kryszyńska 

Współpracownicy: Marcin Popkiewicz, Aneta Afelt, Barbara Szulczewska, Politechnika Krakowska: 

Stanisław Rybicki, Jadwiga Królikowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: Jarosław 

Chormański, Zbigniew Popek, Politechnika Warszawska: Artur Badyda, Piotr Manczarski. 

Opis działań: Fundacja realizowała analizy dokumentów i ekspertyzy związane z adaptacją do zmian 

klimatu, w tym miejskie plany adaptacji i strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.  

Rezultaty projektu: 

- W ramach współpracy z NCBR konsultowano warunki konkursu na przygotowanie innowacynej 

technologii „Technologie domowej retencji”. Pomoc dotyczyła opracowania dokumentacji 

konkursowej pn. ”Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej instalacji do mikroretencji wraz z systemem 

filtracji i uzdatniania wody” do postępowania prowadzonego w trybie zamówienia 

przedkomercyjnego, tj.: opisu przedmiotu zamówienia - specyfikacji przeprowadzenia prac badawczo 

- rozwojowych, specyfikacji technicznej, opis kryteriów oceny wniosków, opis kryteriów selekcji wraz z 

opisem wag tych kryteriów, wskaźniki osiągnięcia celów przez uczestników przedsięwzięcia. 

Współpraca została zakończona.  

- W nawiązaniu do zmiany projektu Programu Ochrony Środowiska dla Warszawy na lata 2020-2023 

dokonano poprawek w raporcie Strategicznej Oceny Oddziaływania. Podsumowano wyniki konsultacji 

i wprowadzono właściwe zmiany do Raportu. Przedstawiono dokument podczas obrad komisji ds. 

ochrony środowiska Rady Warszawy. Współpraca została zakończona. 
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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: 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 w 2021 roku: cały rok 
 
Realizacja celów statutowych: cel 2 
 
Zespół projektu w Fundacji: Hanna Kryszyńska, Ewa Świerkula, Konrad Wielądek  
 
Współpraca: 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; 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: W projekcie powstaje 5 projektów pilotażowych, na których skupiono główna uwagę w 

2021 roku. Odbyły się w formie online 3 wizyty oceniające inwestycje w Turynie, Splicie i Mariborze. W 

Polsce zorganizowano dwie debaty: 9 kwietnia pt. „Woda w mieście – jak ją zagospodarować?"  oraz 8 

grudnia pt. "Przyszłe szanse gospodarowania wodą opadową, wodą szarą i oczyszczonymi ściekami". 

Partner z Niemiec (fbr) przygotował 4 odcinkowy film o problemach, rozwiązaniach, przykładach i 

przyszłych perspektywach gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym w Berlinie. Przygotowano 

napisy w języku polskim. Dokonano przeglądu polskich ram gospodarowania wodą i przygotowano 

rekomendacje. Ewa Świerkula prezentowała projekt na konferencji Gospodarowanie Wodami 

Opadowymi i Roztopowymi #GWOR2021 5 listopada. 

Rezultaty projektu: 

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

central.eu/Content.Node/CWC.html; Materiały edukacyjne dostępne są na 

http://chronmyklimat.pl/projekty/cwc/cwc-bazawiedzy, debaty można obejrzeć na 

https://www.chronmyklimat.pl/debaty/  

https://www.chronmyklimat.pl/debaty/woda-w-miescie-jak-ja-zagospodarowac/
https://www.chronmyklimat.pl/debaty/przyszle-szanse-gospodarowania-woda/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
http://chronmyklimat.pl/projekty/cwc/cwc-bazawiedzy
https://www.chronmyklimat.pl/debaty/
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Pozostałe działania  
 

Przeprowadzka 

W 2021 roku Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła się do nowego lokalu. Od stycznia 

2021 roku zmieniliśmy lokal przy Nabielaka 15 z nr 1 pod nr 6. Nasz aktualny adres pocztowy jest 

następujący: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Ludwika Nabielaka 15 lok. 6. 00-743 Warszawa. 

W trakcie przeprowadzki sprzedaliśmy lub oddaliśmy znaczną część naszych mebli, sprzętów, publikacji 

i materiałów w ramach wdrażania gospodarki zamkniętego cyklu.  

Praktyki studenckie 

W 2021 roku po raz pierwszy wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem 

Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego przyjęliśmy studentów na praktyki. Studenci wykonali 

następujące prace: 

- Harikrishnan Karunalayam Unnikrishnapanicker przygotował opracowanie i prezentację nt. Artificial 

intelligence, robotics and digitization impact on environment. 

- Katarzyna Hajdas przygotowała opracowanie i prezentację nt. Paths away from fossil fuels. Case 

studies. 

- Ali Fahs przygotował bazę danych do modelu zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych dla 

Warszawy za rok 2019.  

Wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyjęliśmy także na tygodniową 

praktykę Aleksandra Shubalyi z Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego z Ukrainy, który 

realizował w Warszawie badania w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda dotyczące 

wydatkowania funduszy budżetowych regionów Polski i Ukrainy na cele zrównoważonego rozwoju.  

Uczestnictwo w ciałach doradczych 

Dr Andrzej Kassenberg 

- Członek jury Konkursu „Dziennikarze dla Klimatu”. 

- Członek kapituły konkursu „Liderki Zrównoważonego Rozwoju” zorganizowanego przez Forbes 

Women. 

- Członek kapituły nagród Zielone Orły Rzeczpospolitej 

- Członek rady programowej Fundacji Instytutu Spraw Publicznych 

- Członek Klubu Energetycznego, Rzeczypospolitej. 

- Moderator Okrągłego Stołu ds. Edukacji Klimatycznej. 

- Moderator Warszawskiej Rady Transportu Publicznego.  
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- Ekspert programu Climate Leadership. 

Dr Wojciech Szymalski 

- Członek jury konkursu “Ludzie, którzy zmieniają biznes”; 

- Członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020; 

- Członek Zespołu Monitorującego wdrażanie rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego; 

- Członek Warszawskiej Rady Transportu Publicznego; 

- Ekspert programu Climate Leadership. 

 

Publikacje wydane z udziałem pracowników Fundacji InE 

- Kassenberg A. „Filozofia sprawiedliwej transformacji.”. Sens i drogi do Zielonego Ładu. Najnowsza 

publikacja Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2021 

- Kassenberg A. „Moje 50 lat aktywności na rzecz środowiska”. (w:) „Dwie dekady nagrody pracy 

organicznej 2001 – 2021”. Abrys Poznań 2021 

- Kardaś A., Kassenberg A. „Źródła wiedzy – skąd wiemy o zmianie klimatu”. (w:) Edukacja klimatyczna 

w Polsce. Global Compact Network Polska. Know-Kow Hub Centrum Transfery Wiedzy, Warszawa 

2021.    

- Burchard-Dziubińska M., Kassenberg A., Kozakiewicz M., Pacura J., Rzeńca A., Sobol A., Szablewski A. 

„Zielona transformacja albo zapaść Zagłębie Bełchatowskie w przededniu zmian”. Ośrodku Działań 

Ekologicznych „Źródła”. Łódź 2021 

- Kassenberg A. Raport ekspercki w obszarze tematycznym „Turystyka – Marka regionu Uznam i Wolin 

oraz jej promocja” W ramach projektu INT190 MoRE – Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp 

Uznam i Wolin. 2021 

- Szymalski W., „Energy and CO2 emissions intensity of passenger transport means in Warsaw”, w: 

Transport Problems vol. 16, iss. 2. p. 131. Gliwice, 2021 
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Publikacje Fundacji InE w 2021 roku: 

Szymalski W., Kassenberg A., Stainforth T., Implementing the European Green Deal at local level: 

Lessons on the role of cities in Poland in planning climate policy. Mitigation, Adaptation, and Just 

Transition, Think2030 policy paper by the Institute for Sustainable Development and the Institute for 

European Environmental Policy 

Szymalski W. (red.), Bringing European transport policies on the climate neutrality track: Assessment 

of and recommendation on members states and EU transport policies, CAN-Europe 

Szymalski W., Kassenberg A., Jak wybrane kraje UE zamierzają dążyć do uzyskania neutralności 

klimatycznej w roku 2050?, Fundacja InE 

Ciasnocha M., Szymalski W., Rolnictwo neutralne dla klimatu w Europie i Polsce 2050, Fundacja InE 

Szymalski W., Czego potrzebuje transport na drodze do neutralności klimatycznej?, Fundacja InE 

Bogusz A., Liszka S., Twardowski J., Szymalski W., Ubóstwo energetyczne w transformacji do 

gospodarki neutralnej klimatycznie, Fundacja InE 

Sahin G.(red.), Ugryn K., Mascolo F., Mackaill-Hill H., Kuhar M., Vorkapić V., Jungwirth T., Jõgeva M., 

Väinsalu P., Botar A., Donsz-Kovacs T., Kassenberg A., Szymalski W., Maurício B., Zavodnik T., Howell 

D., Márquez A., Odpowiednie Planowanie Długoterminowe: znaczenie krajowych strategii 

długoterminowych w osiągnięciu neutralności klimatycznej w Europie, CAN-Europe, Fundacja InE 

Sahin G. (red.), Ugryn K., Mascolo F., Jungwirth T., Jõgeva M., Botar A., Donsz-Kovacs T., Szymalski 

W., Zavodnik T., konsultacja: Marekova D., Długoterminowe planowanie klimatyczne w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej, CAN-Europe, Fundacja InE  

Jak postępować podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, Fundacja InE 
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Podstawowe fakty o Fundacji InE na koniec 2021 roku: 

Liczba pracowników: 7* (5,5 FTE) 

Liczba współpracowników: > 63 osoby 

Liczba partnerów instytucjonalnych: > 84 organizacje 

Wydane publikacje: 9, łączny nakład: 4500 szt. + liczba pobrań w internecie 

Przygotowane analizy, strategie, plany, programy, oceny oddziaływania na środowisko: 5 

Warsztaty, szkolenia: 13 szt., liczba uczestników: >120 osób 

Debaty on-line: 12 szt., liczba widzów: >32000 

Statystyki portalu chronmyklimat.pl w roku 2020: 118 276 odsłon 

Osób obserwujących fanpage FB Fundacji na koniec roku: 2401; FB chronmyklimat.pl: 4316 

Liczba odbiorców działań promocyjnych: > 1 500 000 osób 

 

*w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim 

 

Debata on-line „Zielony, purpurowy, szary – wodór w gospodarce neutralnej dla klimatu”, wrzesień 2021 
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