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Klimat i jego zmiany to obecnie jedne z najistotniejszych problemów jakim przyszło stawić czoła 

ludzkości na przełomie XX i XXI w. Splatają się w nich najważniejsze aspekty środowiskowe ze 

społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Skutki zmian klimatu są coraz dotkliwiej odczuwane na 

całym świecie, w tym w Polsce. Dlatego musimy liczyć się w najbliższych dekadach, nie tylko ze 

zwiększeniem liczby i narastająca intensywnością zjawisk pogodowych, takich jak: huraganowe 

wiatry, przedłużające  się okresy bezdeszczowe, nagłe fale upałów, ulewne deszczy, gwałtownych 

burz, ale również z ich konsekwencjami. 

Kolejne raporty Międzyrządowego 

Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) 

wskazują na pilna potrzebę działań w 

obszarze ochrony klimatu, jak 

również w kwestii adaptacji do jego 

zmian. O ile ważne decyzje zapadają 

głównie na poziomie globalnym to 

kluczem do sukcesu są działania na 

poziomie lokalnym. Emisja gazów 

cieplarnianych obydwa się lokalnie, 

ale gazy cieplarniane nie uznają 

granic państw ani kontynentów i 

mają zasięg globalny. Przy czym 

skutki tych emisji również mają 

charakter lokalny, np. nawalna 

ulewa czy huragan trwają kilka, kilkanaście minut na relatywnie małym obszarze. Dlatego tak ważna 

jest praca łącząca w sobie edukacje, informacje i konsultacje na poziomie mniejszych jednostek 

administracyjnych, czyli powiatów i gmin. 

Przesłanki, które legły u podstaw decyzji o napisaniu projektu Dobry Klimat dla Powiatów, po pięciu 

latach jedynie zyskały na sile. W najnowszym V już raporcie, eksperci IPCC potwierdzają dla regionu 

centralno-wschodniej Europy swoje wcześniejsze prognozy i doprecyzowują je. Wzrost  

średniorocznych temperatur odbije się negatywnie nie tylko na komforcie życia ludzi (np. 

pogorszenie stanu zdrowia), ale znacząco wpłynie na bioróżnorodność (np. nasilenie zjawiska 

wypierania rodzimych gatunków fauny i flory przez obce), może zachwiać systemem energetycznym 

(zwiększenie zapotrzebowania na energię wynikające z powszechnego użycia klimatyzatorów). 

Szacuje się, że w wyniku podniesienia poziomu mórz w końcowych dekadach XXI w. ucierpi w Polsce 

250 tys. osób. Gospodarka wodna, tereny zielone, transport, energetyka, przemysł, zdrowie 

mieszkańców, bezpieczeństwo żywnościowe to tylko kilka kwestii na które będzie miało wpływ 

globalne ocieplenie. 

Przeprowadzane w Polsce badania pokazują, że zwiększa się odsetek osób, które rozumieją związek 

pomiędzy wynikającym z działalności człowieka wzrastającym poziomem gazów cieplarnianych a 

zmianami klimatu i ich skutkami. Tym samym dostrzegają potrzebę działania na rzecz ich ograniczania 

emisji i adaptacji do skutków zmian klimatu. Nadal jest to jednak obszar wymagający intensywnych 

działań informacyjno-edukacyjnych. Decydenci różnych szczebli, przedstawiciele biznesu, w końcu 

zwykli mieszkańcy musza być świadomi możliwych konsekwencji zmian klimatu, m.in. po to, by chcieli 

Tło projektu: 

Mieszkańcy wyspiarskiego państwa Kiribati mogą być pierwszymi, których kraj zniknie 

pod wodami Pacyfiku, którego poziom podnosi się z powodu globalnego ocieplenia 

(flickr.com, Lagoon side in Abaiang, Kiribati. fot. Nick Hobgood CC BY-NC 2.0) 
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działać na rzecz jego ochrony i popierać inwestycje służące adaptacji. I temu służy projekt „Dobry 

Klimat dla Powiatów”.  

 

 władze samorządowe 

 lokalne instytucje 

 otoczenie biznesowe 

 lokalni liderzy 

 mieszkańcy powiatów 

 

 

 

Celem projektu Dobry Klimat dla Powiatów jest aktywizacja grup docelowych w zakresie ochrony 

klimatu i adaptacji do jego zmian związanych z globalnym ociepleniem. 

 

 organizacja lokalnych debat publicznych dotyczących zmian klimatu i polityki ich ograniczenia 

na poziomie powiatów; 

 przygotowanie Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju jednego z miast 

powiatowych/powiatów;  

 organizacja 16 samorządowych konferencji regionalnych, w ramach których wypracowane 

zostanie porozumienie polskich samorządów działających na rzecz ochrony klimatu;  

 utworzenie sieci 110 lokalnych informatorów (LISO) oraz grupy przeszkolonych moderatorów 

debat klimatycznych (MDK);  

 przeprowadzenie ocen śladu węglowego dla wybranych i chętnych pięciu powiatów (analizy 

porównawcze na początku i na końcu projektu); 

 zorganizowanie wyjazdu studyjnego do wyróżniającego się w kwestii przeciwdziałania 

zmianom klimatu i adaptacji do jego zmian regionu Europy - Kornwalii; 

 przygotowanie poradnika lokalnej ochrony klimatu, film, liczne materiały informacyjne 

wspierających kampanię w mediach. 

 

 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą 

w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu 

Ekologicznego. InE zajmuje się promowaniem i 

wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących 

zrównoważonemu rozwojowi Polski, dążąc do jej 

proekologicznej restrukturyzacji. 

Odbiorcy projektu/Grupy docelowe: 

Cele projektu: 

Cel główny: 

Cele szczegółowe: 

Partnerzy projektu: 
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Instytut jest członkiem European Environmental Bureau uczestnikiem  organizacji zrzeszających 

organizacje pozarządowe, np. Koalicji Klimatycznej. 

Związek Powiatów Polskich, stowarzyszenie powiatów działające w dwudziestoleciu 

międzywojennym, mające za zadanie obronę ich wspólnych interesów. Zostało 

reaktywowane w 1999 roku. Związek Powiatów Polskich skupia obecnie 315 

powiatów i miast na prawach powiatów. 

ZPP od wielu lat podejmuje działania na rzecz energii odnawialnej, przyjaznej 

środowisku naturalnemu. Oprócz szerokiej akcji informacyjnej w gminach i 

powiatach powoływani są specjaliści do spraw ekoenergetyki. 

Community Energy Plus to organizacja społeczna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

Kornwalii założone w 1998 r. Współpracuje z licznymi 

partnerami lokalnymi w celu ograniczenia zmian klimatu, 

promocji zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszenia 

ubóstwa energetycznego.  

CEP to lokalny punkt kontaktowy organizacji Energy 

Advice South West, która rozpowszechnia programy 

Energy Saving Trust’s w regionie Południowo-Wschodniej Anglii. Region ten został ogłoszony przez 

rząd Wielkiej Brytanii pierwszą niskowęglową strefą ekonomiczną w tym kraju. 

Każdy z partnerów posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych z ochroną 

środowiska, a ochroną klimatu w szczególności. Wszyscy również mogą wykazać się wiedzą i 

doświadczeniem w  obszarze działań związanych z aktywizacją lokalnych środowisk, jak również 

organizacją warsztatów  i szkoleń. Z punktu widzenia projektu efektywności działań były to kluczowe 

cechy jego uczestników. 

 

Projekt rozpoczął się 1 września 2010 roku, 

a działania projektowe zaplanowane są do 

końca sierpnia 2015 roku. 

Niezbędnym elementem do osiągnięcia 

celu projektu było nawiązanie współpracy z 

władzami lokalnymi na poziomie powiatów 

i stworzenie na ich terenie sieci Lokalnych 

Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego 

(LISO) oraz wyszkolenie Moderatorów 

Debat Klimatycznych (MDK). W efekcie 

przeprowadzonych działań do projektu 

przystąpiło 115 powiatów z całej Polski, z 

których 21 podpisało deklarację „Dobry 

klimat dla powiatów”. W procesie 

rekrutacji pozyskano ponadto 100 osób 

pełniących rolę LISO oraz 12 Moderatorów 

Debat Klimatycznych (MDK). LISO, nie tylko aktywnie uczestniczą w działaniach przewidzianych w 

Realizacja projektu: 

115 powiatów biorących udział w projekcie DOKLIP 
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projekcie do chwili obecnej, ale z racji posiadanych kompetencji i poglądów są ambasadorami idei 

projektu DOKLIP. 

Prace projektowe rozpoczęło przeprowadzenie badań sondażowych wśród grup docelowych w 

poszczególnych powiatach. Ich celem było określenie poziomu ich świadomości w zakresie potrzeb 

ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian, a także ocena skali działań podejmowanych rzecz ochrony 

klimatu przez dany powiat. W celu określenia efektywności działań prowadzonych w ramach projektu 

analogiczne badanie jest przeprowadzane obecnie, czyli pod koniec jego trwania. 

Kolejnym etapem była organizacja cyklu 

lokalnych Debat Klimatycznych. W ich 

trakcie przedstawiano merytoryczne 

argumenty na rzecz konieczności 

podejmowania pilnych działań na rzecz 

klimatu oraz potrzebę inicjatyw 

pozwalających minimalizować skutki jego 

zmian (kluczowe zagadnienia: 

gospodarka niskoemisyjna, zielone 

miejsca pracy, OZE, efektywność 

energetyczna, itp.). 

 

Poza Debatami Klimatycznymi, które odbywały się na poziomie powiatu, przeprowadzono  na 

poziomie województwa Regionalne Konferencje Klimatyczne, a klamrą spinającą całość projektu są 

Ogólnopolskie Konferencje Klimatyczne, z których pierwsza miała miejsce pod koniec drugiego roku 

trwania projektu, a druga cały projekt zakończy. 

Najaktywniejsi uczestnicy debat oraz sieci 

MDK i LISO będą mieli możliwość w marcu 

2015 r.  odwiedzić Wielką Brytanię w 

ramach wyjazdu szkoleniowego. Na miejsce 

wyjazdu wybrano region Kornwalii, który 

został w 2009 roku ogłoszony w Wielkiej 

Brytanii pierwszym regionem 

niskoemisyjnego rozwoju. Wizyta będzie 

okazją do zapoznania się z osiągnięciami i 

doświadczeniami Kornwalii w zakresie 

ochrony klimatu. 

Na podstawie podpisanych umów, działania o szczególnym znaczeniu prowadzono dla powiatu 

starogardzkiego obejmującego 13 gmin. Dla tego regionu został stworzony Pilotażowy Program 

Niskowęglowego Rozwoju (PPNR). Jest to dokument zawierający program rozwoju regionu 

uwzględniający 20-procentową redukcję emisji dwutlenku węgla w 2020 r. (w stosunku do roku 

2005), ale przede wszystkim program ma charakter demonstracyjny. Zaś prowadzona równolegle w 

lokalnych mediach oraz za pomocą plakatów i ulotek kampania społeczna uświadamiająca korzyści 

Debata w Ełku,styczeń 2013 

Wizyta w Kornwalii, kwiecień 2015 
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związane w gospodarką niskoemisyjną ma poprzez edukację i informację budować świadomość 

konieczności przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczaniu skutków jego zmian. 

 

W osiągnięciu celu głównego projektu, służyły liczne działania, w tym m.in. spotkania w formie debat, 

liczne materiały edukacyjno-informacyjne i serwis internetowy projektu działający w ramach portalu 

chronmyklimat.pl (www.chronmyklimat.pl/doklip).  

  

Na poziomie powiatów przeprowadzono w całej Polsce 90 debat klimatycznych (spotkania odbyły się 

w niemal 30% powiatów w Polsce), w których wzięło udział ponad 1200 osób, przedstawicieli władz 

lokalnych, biznesu i miejscowych społeczności. 

  

Odbyło się ich 16, a kluczowymi ich uczestnikami byli decydenci samorządowi, od których zależy 

podjęcie lub nie, działań na rzecz ochrony klimatu. Wzięło w nich udział ponad 600 osób. 

  

Pierwsza z planowanych konferencji odbyła się na początku projektu. Druga będzie miała miejsce pod 

koniec okresu projektowego. Biorą w nich udział reprezentanci samorządów gminnych i powiatowych 

z powiatów uczestniczących w projekcie, reprezentanci powiatów spoza projektu oraz uczestnicy 

społeczności LISO. Przy okazji debat ogólnopolskich organizowane są również konferencje prasowe. 

  

Dotychczas odbyła się, poprzedzona dwoma spotkaniami informacyjnymi, konferencja otwierająca 

prace nad PPNR i spotkania warsztatowe. W każdym ze spotkań wzięło udział --niemal po 40 osób. 

  

 przygotowanie i dystrybucja filmu 

szkoleniowego „Tydzień z dobrym 

klimatem” (wyświetlany m.in. podczas 

obchodów Dnia Ziemi w Warszawie., 

Festiwalu Nauki w Skierniewicach, debat 

klimatycznych, itp.. Dostępny na kanale 

Youtube.com) – 2500 egz. w formie płyty 

CD 

 2 raporty o stanie przygotowań lokalnych 

do zmian klimatycznych  - po 2100 egz. (na 

początku i na końcu projektu) 

 2 raporty z określania śladu węglowego dla 

pięciu powiatów – po 2500 egz. (na 

początku i na końcu projektu po 500 egz. 

dla każdego projektu) i podręcznik zawierający metodykę liczenia śladu węglowego 

Strategia komunikacji: 

Debaty Klimatyczne (powiaty): 

Regionalne Konferencje Klimatyczne (województwa): 

Ogólnopolskie Konferencje Klimatyczne: 

Spotkania związane z Pilotażowym Programem Niskowęglowego Rozwoju: 

Publikacje merytoryczne: 

Kadr z filmu “Tydzień z dobrym klimatem” 
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 Powiatowy Poradnik Klimatyczny – po 2000 egz. na początku o na końcu projektu) 

 „Projekt Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju” – 6000 egz. 

 newsletter DOKLIP wysyłany z bazy Związku Powiatów Polskich z dedykowanymi tekstami o 

objętości kilkunastu stron – 20 wysyłek w trakcie całego projektu 

 

 

 45 tysięcy egzemplarzy ulotek i 3 tysiące sztuk plakatów poświęconych projektowi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 tysięcy egzemplarzy i 500 sztuk plakatów ulotek promujących kampanię społeczną 

Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju 

 

Materiały promujące program lub wydarzenia z nim związane: 

Ulotki projektu 
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W sumie w czasie trwania projektu zostało lub zostanie wydrukowanych 65 000 ulotek, 3 500 

plakatów i 17 350 egzemplarzy broszur. Efektywność działań dystrybucyjnych zapewnia szeroka baza 

organizacji NGO współpracujących z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, władze powiatów działających 

w ramach projektu, oraz sieć LISO i MDK. Wzajemne relacje i zależności pomiędzy partnerami 

projektu, jego uczestnikami oraz osobami i instytucjami sympatyzującymi z postawionym celem 

pozwalają docierać z przekazem do wszystkich kluczowych grup odbiorców.  

 

 

 konferencje prasowe przy okazji znaczących eventów związanych z projektem; 

 kampanie medialne promujące poszczególne elementy projektu;  

 dedykowane projektowi serwisy 

internetowe prowadzone w ramach 

portali Instytutu na rzecz Ekorozwoju i 

Związku Powiatów Polskich; 

 obecność w serwisach Polskiej Agencji 

Prasowej (Polish Press Agency is the 

single largest source of news from 

Poland with over 250 reporters and 

40 photojournalists delivering 

accurate and comprehensive news to 

leading media outlets, government 

and financial institutions, investors 

and entrepreneurs in and outside of Poland.); 

 prezentacja projektu podczas targów, konferencji, itp. (m.in. podczas Ekologicznego Kongresu 

Gospodarczego w Katowicach, spotkania organizacji AEIDL w Brukseli, Forum 

Ekoenergetycznego w Polkowicach, IV konferencja transportu drogowego w Legnicy) 

W sumie na działania mające na celu rozpowszechnianie idei projektu, jego przebiegu i osiągnięć w 

budżecie przewidziano niemal 423 tysiące euro. Ich efektem są m.in. setki artykułów w mediach 

poświęconych bezpośrednio projektowi lub tematyce, którą projekt się zajmuje. 

 

Dobry Klimat dla Powiatów jest projektem edukacyjnym, którego celem było zwrócenie uwagi na 

konkretny problem oraz aktywizacja decydentów i członków lokalnej społeczności w celu 

minimalizacji daleko idących skutków ewentualnych zaniedbań. Przeprowadzenie projektu nie wiąże 

się z powstaniem nowej czy udoskonaleniem istniejącej technologii, a efektem końcowym nie jest 

urządzenie, które można w przyszłości sprzedać. Co jest zatem największą wartością projektu? To 

wiedza i doświadczenie zdobyte w jego trakcie, to unikatowe know-how, które wszyscy uczestnicy 

projektu, a szczególnie prowadzący go polscy partnerzy – będą mogli wykorzystywać w innych 

projektach związanych z ochroną klimatu i niskoemisyjną gospodarką. Zdobyta wiedza i 

doświadczenie zostaną efektywnie wykorzystywane w przyszłości podczas realizowanych działań 

zarówno przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich, jak również przez władze 

samorządowe czy lokalnych liderów. 

 

Działania PR i promocja: 

Co dalej? 

Sttrona www projektu 
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Wszystkie materiały merytoryczne (broszury, artykuły pisane do mediów zewnętrznych, stron 

projektu działających w ramach portali należących do InE i PPZ oraz newslettera DOKLIP) są dostępne 

w sieci. Są i będę one źródłem wiedzy dla osób, instytucji i firm, które nie miały okazji zetknąć się z 

projektem w czasie jego trwania. Mogą również stanowić podstawę do stworzenia specjalistycznego 

serwisu skierowanego do samorządowców poświęconego ochronie klimatu i adaptacji do jego zmian. 

 

Wiedza i doświadczenie zdobyte przez partnerów podczas prac nad Pilotażowym Programem 

Niskowęglowego Rozwoju powiatu starogardzkiego mogą zostać wykorzystane podczas działań na 

rzecz innych samorządów przy okazji tworzonych przez nie lub na ich zlecenie Planów Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN).  

W bliskiej perspektywie może okazać się niezbędna ich weryfikacja zarówno na poziomie oceny 

jakości wykonania, jak i – w przyszłości – późniejszej realizacji. Do przetargów na tworzenie PGN 

może również stawać sam Instytut, który bazując na doświadczeniach płynących z tworzenia 

Pilotażowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej powiatu starogardzkiego, stanie się gwarantem 

wysokiej jakości usługi. 

Udostępnienie wersji elektronicznej PPNR i dystrybucja wśród powiatów wersji papierowej, przez 

pokazanie szerszego kontekstu, pozwoli na ogólne podniesienie wiedzy z obszaru tworzenia 

programów gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Zrekrutowana i przeszkolona w ramach projektu ponad setka Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa 

Obywatelskiego i Moderatorów Debat Klimatycznych to kapitał do przyszłych działań w ramach 

innych projektów prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Proces rekrutacyjny 

prowadzony na terenie całego kraju to działanie długie, niełatwe logistycznie i kosztowne. W efekcie 

posiadamy nie tylko znaczną liczebnie grupę osób ideowo identyfikującą się z celami jaki stawiał 

sobie projekt, ale również wyposażyliśmy ich w internetową platformę do wewnętrznej komunikacji. 

Dzięki czemu mamy możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby. Może mieć to 

ogromne znaczenie dla naszych partnerów w przyszłych projektach. 

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju od 1 lipca 2013 r. prowadzi projekt ADAPTCITY, czyli „Przygotowanie 

strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i 

partycypacji społecznej” finansowanego z programu LIFE+. Niemal wszystkie doświadczenia zdobyte 

podczas projektu DOKLIP mogą zostać wykorzystane przy nowym projekcie. Podniesie to 

efektywność prowadzonych działań, wpływając tym samym pozytywnie na efekt końcowy. 

Podobny mechanizm będzie działał również w przypadku innych, nieznanych jeszcze projektów w 

których realizowaniu w przyszłości będzie uczestniczył Instytut na rzecz Ekorozowju (jako lider lub 

jako partner). 

 

Utrzymanie materiałów merytorycznych na stronach internetowych: 

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 

Wykorzystanie sieci LISO i MDK: 

Przeniesienie doświadczeń do projektu ADAPTCITY i innych projektów InE 
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Dzięki projektowi staliśmy się dla władz szczebla lokalnego wiarygodnym partnerem do 

ewentualnych wspólnych przedsięwzięć. Wspólne doświadczenia mogą zostać wykorzystane zarówno 

przy tworzeniu programów podobnych do PPNR, jak i innych działań związanych z ochroną klimatu, 

czy adaptacją do jego zmian. 

 

Niezależnie od działań nie związanych bezpośrednio z projektem, będziemy wykorzystywać środki 

zapisane w budżecie wynikające ze strategii komunikacji. Do realizacji pozostały m.in.: druk i 

kolportaż trzeciej transzy ulotek poświęconych projektowi, kolportaż plakatów i ulotek PPNR, 

działania kampanii promującej PPNR w lokalnych mediach, druk i kolportaż samego Pilotażowego 

Programu Niskowęglowego Rozwoju, druk i kolportaż drugiego raportu o stanie lokalnych 

przygotowań do zmian klimatycznych, druk i kolportaż drugiego raportów z określania śladu 

węglowego powiatów, organizacja drugiej, zamykającej prace Ogólnopolskiej Konferencji 

Klimatycznej. Każde z tych działań to okazja dotarcia do grup docelowych w tym m.in. firm i instytucji 

szukających partnerów do podobnych do DOKLIP projektów lub innych działań zgodnych z 

kompetencjami Instytutu na rzecz Ekorozwoju i pozostałych partnerów projektu. 

 

Liczne spotkania ze społeczeństwem, dają świetną bazę do budowania programów edukacyjnych 

skierowanych do młodych Polaków w wieku szkolnym. Świadectwem tego jest udział młodzieży w 

debatach klimatycznych oraz wykorzystanie materiałów z debat do celów edukacyjnych przez 

nauczycieli (podczas zajęć). 

 

InE jest znanym w wśród mediów ośrodkiem wiedzy m.in. na temat klimatu, jego zmian i adaptacji do 

nich. Pracownicy InE udzielają 2-3 wywiadów tygodniowo. Doświadczenia z projektu DOKLIP dają 

bezcenną wiedzę, która może być w tych kontaktach z mediami wykorzystana. 

Podobnie w przypadku kontaktów z decydentami. Podczas wystąpień, konferencji tematycznych, 

debat eksperci InE będą mogli odwoływać się do twardych danych zdobytych podczas projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty z instytucjonalnymi uczestnikami projektu (115 urzędów 
powiatowych i powiaty, które przystąpiły do Sieci „Dobry Klimat dla 
powiatów”): 

Kontynuacja działań zapisanych w projekcie 

Edukacja wśród młodzieży 

Wykorzystanie w kontaktach z mediami i decydentami 
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Kontakt: 
Telefony:    22 851-04-02, -03, -04 
Faks:            22 851-04-00 
E-mail:         ine@ine-isd.org.pl 

    

Adres: 
ul. Nabielaka 15 lok. 1 
00-743 Warszawa 
Polska    

W interesie przyszłych pokoleń 


