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Informacje o badaniu
Cele badania, metodologia, charakterystyka badanych grup
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Informacje o badaniu (1/4)
Cel badania
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Celem badania jakościowego było pozyskanie informacji

pomocnych przy opracowaniu strategii adaptacji do zmian

klimatu dla m.st. Warszawy.

Kluczowe zagadnienia badane podczas wywiadów:

 Poznanie opinii i stanu wiedzy wybranych grup mieszkańców

i przedstawicieli jednostek miejskich m.in. na temat zmian

klimatu, warunków życia w Warszawie

 Ocena wybranych rozwiązań służących adaptacji do zmian

klimatu, w tym identyfikacja barier we wdrażaniu konkretnych

rozwiązań adaptacyjnych oraz zaproponowanie nowych działań

dostosowawczych

 Ocena materiałów informacyjnych dot. adaptacji miasta

do zmian klimatu

 Określenie potrzeb informacyjnych mieszkańców oraz

preferowanych kanałów komunikacji w zakresie zmian klimatu

i adaptacji do nich
Panorama Warszawy
Fot.: m.st. Warszawa



Informacje o badaniu (2/4)
Metodologia
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Nr Data Płeć Wiek Wykształcenie
Główne kryteria 

rekrutacyjne

1 3.10.2018 K+M 60-75
średnie

lub wyższe
Seniorzy

2 3.10.2018 K+M 25-40
średnie

lub wyższe
Rodzice

3 5.10.2018 K+M Nie dotyczy
średnie

lub wyższe

Wspólnoty 

Mieszkaniowe

4 9.10.2018 K+M Nie dotyczy
średnie

lub wyższe

Jednostki Miejskie

(pracownicy 

średniego szczebla)

5 9.10.2018 K+M Nie dotyczy
średnie

lub wyższe

Spółdzielnie 

Mieszkaniowe

6 10.10.2018 K+M Nie dotyczy
średnie

lub wyższe

Jednostki Miejskie

(kadra kierownicza)

7 10.10.2018 K+M Nie dotyczy
średnie

lub wyższe

Wspólnoty 

Mieszkaniowe

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody jakościowej – techniki zogniskowanych wywiadów 

grupowych (FGI).

Czas trwania jednego wywiadu około 120 min, 6–7 osób w grupie. Realizacja wywiadów miała miejsce w dniach 3.10 – 10.10.2018 r.

Sala fokusowa, podglądownia
Fot.: ARC Rynek i Opinia



RODZICE (ROD)
matki, ojcowie w wieku 25-40 lat opiekujący się
co najmniej jednym dzieckiem w wieku od 1do 5 lat, 
korzystający z osiedlowych placów zabaw oraz 
poszukujący w mieście wypoczynku, rekreacji, zabawy 
na świeżym powietrzu

WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE (WM)

członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, 
którym zależy na wytworzeniu lepszych warunków 

do życia w sąsiedztwie, mieście

JEDNOSTKI MIEJSKIE (JM)
pracownicy wybranych warszawskich jednostek miejskich 

odpowiadający za zagospodarowanie przestrzeni, 
zwłaszcza terenów zieleni w mieście, zarządzanie 

mieniem komunalnym, ochronę środowiska

SPÓŁDZIELNIE 
MIESZKANIOWE (SM)

członkowie zarządów spółdzielni mieszkaniowych, 
którym zależy na wytworzeniu lepszych warunków 

do życia w sąsiedztwie, mieście
SENIORZY (SE)
mieszkańcy Warszawy w wieku 60-75 lat, 
nieaktywni zawodowo, lubiący spędzać czas na świeżym 
powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, 
którym zależy na wytworzeniu lepszych warunków do życia 
w sąsiedztwie, mieście

Informacje o badaniu (3/4)
Charakterystyka badanych grup 
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Informacje o badaniu (4/4)
Do badania zaproszono przedstawicieli następujących Jednostek Miejskich: 
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1. Zakład Oczyszczania Miasta

2. Biuro Ochrony Środowiska

3. Zarząd Terenów Publicznych

4. Wydziały Ochrony Środowiska 

(3 dzielnice Warszawy – Bielany, Żoliborz, Praga-Południe)

5. Zarząd Dróg Miejskich

6. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

7. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
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Warunki życia w Warszawie
Jak się mieszka w Warszawie, co jest ważne, co warto zmienić?
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Warszawa – warunki życia w mieście 
Nowoczesność vs spokojne życie
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Mieszkańcy
Mieszkańcy są zadowoleni z jakości życia w mieście, choć ocena
poszczególnych aspektów wpływających na przyjazność miasta
zależy od zamieszkiwanej dzielnicy. Większość mieszkańców
docenia tereny zieleni, charakterystyczne dla niektórych dzielnic
Warszawy (Bielany, Białołęka, Targówek, Wesoła), które znacząco
różnią się od gęsto zabudowanego, „betonowego” Śródmieścia.
Centrum miasta ma jednak swoje zalety – jest dobrze
skomunikowane, a infrastruktura jest szczególnie łatwo dostępna.

Przyjazne miasto – decydujące czynniki:

 Zieleń – parki, lasy miejskie służące aktywności fizycznej 
i wypoczynkowi na świeżym powietrzu (szczególnie ważne dla grupy 
Seniorów, Rodziców, przedstawicieli Wspólnot Mieszkaniowych)

 Otwarta przestrzeń (mniej zwarta zabudowa) 
 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (ograniczenie prędkości, 

bezpieczne przejścia dla pieszych)
 Komunikacja – a szczególnie bliskość metra
 Infrastruktura – szkoły, przedszkola, usługi, instytucje kulturalne
 Przyjaźni sąsiedzi
 Atrakcyjna oferta gastronomiczna i kąciki dla dzieci (Rodzice)
 Dbałość o miejsca historyczne

ASPEKTY POZYTYWNE ASPEKTY NEGATYWNE

 Dynamika i rozwój
– łatwy dostęp do miejsc, 
wydarzeń, aktywności 
o charakterze kulturalno-
rozrywkowym

 Wygodna komunikacja 
(transport publiczny, ścieżki 
rowerowe)

 „Zielone” dzielnice na 
obrzeżach miasta

 Komfort życia – rozbudowana 
infrastruktura

 Duży ruch (tłok w miejscach 
publicznych, korki)

 Duże zanieczyszczenie 
powietrza

 Ekspansja deweloperów 
w zabudowie miasta – zanik 
terenów zieleni, słaba 
cyrkulacja powietrza

 Hałas 
 Brak integracji mieszkańców 

(ze względu na stosunkowo 
częste zmiany miejsca 
zamieszkania)

 Anonimowość
 Brak niezabudowanych 

przestrzeni

Wygodna komunikacja to ważna
cecha Warszawy. Szczególną rolę
odgrywa tu metro.



Jak jeszcze można poprawić jakość życia w mieście?
Czynniki szczególnie istotne dla różnych grup mieszkańców i przedstawicieli jednostek miejskich 
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Rodzice

Zwiększenie terenów zieleni 

Utworzenie miejsc spotkań dla 

mieszkańców (ułatwienie integracji)

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w 

ruchu drogowym - bezpieczne przejścia 

dla pieszych, szerokie chodniki, 

spowolnienie ruchu samochodów

Więcej żłobków/przedszkoli

Place zabaw dla dzieci – dobrze 

wyposażone i dostosowane do grupy 

wiekowej (zimą miejsca w budynkach)

Seniorzy

„Wyciszenie” miasta – zastosowanie 

„zielonych” ekranów, ograniczenie ruchu 

pojazdów

Parkingi w pobliżu stacji metra 

(ograniczenie napływu pojazdów do 

centrum miasta)

Ścieżki rowerowe – usytuowane 

bezkolizyjnie 

Tworzenie przestrzeni do integracji 

mieszkańców, np. zielone place, więcej 

ławek dla osób starszych

Dbałość o estetykę przestrzeni - więcej 

koszy na śmieci, egzekwowanie przepisów 

dotyczących sprzątania odchodów 

zwierząt

Wspólnoty/Spółdzielnie

Remonty ulic

Rozwój sieci komunikacji miejskiej

Więcej miejsc do parkowania dla 

mieszkańców (np. dzięki większej 

liczbie parkometrów przy blokach)

Sprawniejszy wywóz śmieci

Jednostki Miejskie 

Polepszenie jakości komunikacji 

miejskiej w niektórych rejonach 

miasta, np. na obrzeżach; rozbudowa 

transportu szynowego

Zwiększenie terenów zieleni, np. 

parków

Ograniczenie hałasu

Poprawa jakości powietrza 

Więcej chodników i ścieżek 

rowerowych



<

Percepcja zmian klimatu
Skojarzenia, konsekwencje zmian klimatu
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Percepcja zmian klimatu
Temat ważny, szczególnie w kontekście dokuczliwych zmian pogodowych 

Temat zmian klimatu jest obecny w świadomości mieszkańców. Jest

to temat ważny, choć nie pierwszoplanowy (na tle innych, istotnych

problemów codzienności).

Zmiany klimatu kojarzą się przede wszystkim z dokuczliwymi,

gwałtownymi zjawiskami pogodowymi (upały, wichury, burze),

a także ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Zjawiska te

znacząco wpływają na komfort codziennego życia

w mieście. Badani zauważają także zmiany dot. np. zanikania pór

roku (wiosna, jesień).

Należy zaznaczyć, że większość respondentów nie neguje ani faktu

występowania zmian klimatu, ani potrzeby adaptacji miasta i jego

mieszkańców do zachodzących zmian. W porównaniu do badania

przeprowadzonego 2 lata temu zauważyć można zmianę postaw

mieszkańców – obecnie większość respondentów nie ma

wątpliwości, że zarówno zmiany klimatu jak i adaptacja do nich to

realny problem dla miasta i jego mieszkańców.

Najważniejsze skojarzenia ze zmianami klimatu wymieniane 

spontanicznie:

 Gwałtowność, nieprzewidywalność zjawisk pogodowych 

 Zanikanie pór roku (wiosna, jesień)

 Zanieczyszczenie powietrza

 Złe samopoczucie 

Najważniejsze konsekwencje zmian klimatu wymienione w dalszej 

dyskusji: 

 Zaburzenie cyklu dnia mieszkańców, zwłaszcza z powodu upałów

 Wzrost kosztów pielęgnacji zieleni (podlewanie)

 Straty materialne na skutek wichur, gwałtownych ulew

 Trudność w prognozowaniu opłat eksploatacyjnych z uwagi na gwałtowne 

zmiany pogody (zdaniem przedstawicieli Spółdzielni i Wspólnot 

Mieszkaniowych)
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SENIORZY

• Podwyższenie 
średnich temperatur 
powietrza

• Smog

• Globalne ocieplenie

• Nasilenie nagłych 
zjawisk pogodowych
(np. wichur, gradu, 
ulew, burz)

• Podtopienia

• Betonowa zabudowa 
– wyspy ciepła

• Zanikanie pór roku

• Ocieplenie, upały

• Gorące lato, 
mroźna zima

• Huragany

• Klęski żywiołowe

• Smog, spaliny
• Ocieplenie
• Susza
• Gwałtowność zjawisk 

pogodowych
• Podtopienia
• Duże dobowe wahania 

temperatur
• Brak odnawialnych 

źródeł energii
• Dziura ozonowa
• Złe samopoczucie
• Zanik pór roku
• Zbyt mało zieleni
• Więcej owadów (bo nie 

ma zimy)

• Ocieplenie

• Anomalie pogodowe

• Efekt cieplarniany

• Niższy komfort życia

• Wyższe ceny energii 
elektrycznej

• Zanieczyszczenie 
powietrza

• Złe samopoczucie 
związane ze zmianami 
ciśnienia 
atmosferycznego

• Przenikanie się pór 
roku

• Susze

• Ulewy, wichury, burze

• Gwałtowne zjawiska 
pogodowe takie jak burze 
czy wichury

• Ocieplenie klimatu
• Powodzie
• Intensywniejsze zimy
• Mniej precyzyjne prognozy 

pogody
• Susza, upały
• Przesunięcie pór roku
• Wzrost średnich opadów
• Negatywny wpływ

na życie ludzi i zwierząt
• Komfort mieszkania
• Cykliczne, nieuniknione
• Warszawa to wyspa ciepła –

punktowe podniesienie 
temperatury współistnieje 
ze zmianami klimatu

Spontaniczne skojarzenia ze zmianami klimatu
Respondenci zostali poproszeni o podanie trzech skojarzeń
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RODZICE JEDNOSTKI MIEJSKIESPÓŁDZIELNIEWSPÓLNOTY

Źródło ikon Flaticon.com, autor: Freepik



Zauważane konsekwencje zmian klimatu w mieście 1/2

Mieszkańcy na co dzień widzą różnego rodzaju skutki zmian klimatu
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 Ograniczanie przebywania dzieci na powietrzu 
w dniach o wyjątkowo wysokim stężeniu 
zanieczyszczeń

 Częstsze zachorowania wynikające z trudności 
w dopasowaniu okrycia wierzchniego lub z dużych 
różnic temperatur pomiędzy pomieszczeniami 
klimatyzowanymi (latem) lub ogrzewanymi (zimą), 
a temperaturą powietrza na dworze 

 Złe samopoczucie i wyższy poziom stresu 
wynikające z długotrwałych upałów

 Zaburzenie cyklu dnia (gdy jest gorąco, na dwór 
wychodzi się dopiero wieczorem)

 Wysuszona zieleń w parkach

 Podtopienia po burzach

 Rzadsze wychodzenie z domu z uwagi na 

niebezpieczne zjawiska pogodowe, np. silny 

wiatr

 Smog oraz związane z nim złe samopoczucie

i choroby

 Ograniczenia w dostawach energii 

(np. z powodu zerwania linii energetycznych 

w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych)

 Trudności z odbiorem dużej ilości wody 

opadowej, czego skutkiem są np. tworzące się 

w mieście kałuże

Rodzice Seniorzy



Zauważane konsekwencje zmian klimatu w mieście 2/2

Dla przedstawicieli Wspólnot, Spółdzielni i Jednostek Miejskich reagowanie na zjawiska związane 
ze zmianami klimatu to dodatkowe koszty
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 Zwiększone zużycie wody do podlewania roślin 

(wzrost kosztów)

 Połamane przez wichury drzewa, które utrudniają 

poruszanie się po mieście i niszczą zaparkowane 

samochody

 Gwałtowne zjawiska pogodowe, podtopienia po 

burzach

 Smog

 Bóle głowy, osłabienie koncentracji w związku 

ze zmianami ciśnienia

 Wyższy koszt konserwacji budynków

 Trudność w prognozowaniu opłat 

eksploatacyjnych z uwagi na gwałtowne zmiany 

pogody

 Wyższe koszty związane z naprawą zniszczeń,

np. po wichurach

 Konieczność zapewnienia pomocy finansowej dla 

mieszkańców poszkodowanych w wyniku 

gwałtownych zjawisk pogodowych 

 Zwiększone zużycie wody do podlewania roślin 

(wzrost kosztów)

 Wyższe koszty utrzymania fontann, roślin 

w parkach, zwiększone zużycie wody do 

podlewania roślin 

 Konieczność sprzątania połamanych drzew

 Zwiększenie częstotliwości mycia ulic

(zraszanie redukujące ilość pyłu)

 Wyższe koszty klimatyzacji

 Konsekwencje dla mieszkańców – upały latem, 

krótsza zima (brak zimowych atrakcji dla dzieci)

 Choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza 

(smog)

Spółdzielnie Wspólnoty
Jednostki 

Miejskie



Ja jestem 
meteopatą i jak 
przychodzi burza, 
to zaczyna mnie 
boleć głowa, 
jestem 
spowolniony 
w reakcjach. 
[Wspólnoty 
Mieszkaniowe].

To są koszty 
gotowości [żeby 
adekwatnie 
zareagować 
w przypadku 
zniszczeń 
spowodowanych 
przez gwałtowne 
zjawiska 
atmosferyczne], 
w większości 
spółdzielnie muszą 
być w gotowości. 
[Spółdzielnie 
Mieszkaniowe]

Jeżeli jadę do Śródmieścia, jestem tam 3-4 godziny,
to wracam chora na Wilanów. Jest złe powietrze
w Śródmieściu. [Seniorzy]
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Konsekwencje zmian klimatu – cytaty

Ograniczenia w dostawach energii [są
skutkiem zmian klimatu]. Ja pamiętam,
że [była taka sytuacja w związku z dużym
zapotrzebowaniem na klimatyzację].
[Seniorzy]

Osoby starsze, dzieci mniej wychodzą 
[z domu] w czasie upałów. [ Jednostki 
Miejskie]

Na pewno skutkiem było to, 
że na place zabaw mogłam 
wychodzić w bardzo 
późnych godzinach. 
Wszystko było rozgrzane, 
jak teren był niezacieniony, 
to nie dało się niczego 
dotknąć. [Rodzice]

Zwiększa się 
zużycie wody. 
[ Jednostki Miejskie]

Nie można tego 
prognozować, 
przewidzieć, bo nie 
wiadomo, jaka 
będzie zima… 
Sprzątanie na 
przykład, nie 
wiadomo, jaka 
będzie zima, nie 
wiadomo, ile 
środków na to 
przeznaczyć. 
[Spółdzielnie 
Mieszkaniowe]

Koksowniki w zimę i kurtyny wodne w lato to 
dwa symbole ekstremów pogodowych. [ Jednostki 
Miejskie]Upały to przykład bardzo uciążliwych dla mieszkańców 

konsekwencji zmian klimatu

Gwałtowne zjawiska pogodowe 
stanowią zagrożenie dla mieszkańców

Złe samopoczucie także jest 
postrzegane jako 
konsekwencja zmian klimatu
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Adaptacja do zmian klimatu
Rozumienie pojęcia, działania podejmowane przez 
badanych, działania ze strony miasta
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Pojęcie adaptacji do zmian klimatu
Adaptacja – doraźne działania, ale też podejście proekologiczne
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Adaptacja do zmian klimatu kojarzy się przede wszystkim
z działaniami będącymi odpowiedzią na zmiany pogody
oraz ekstrema pogodowe, ale także z szeroko rozumianymi
działaniami proekologicznymi i edukacją.

Adaptacja to zarówno przystosowanie (poprzez konkretne
działania), jak i przyzwyczajenie się do obserwowanych zmian
klimatu. Dla większości badanych jest to pojęcie zrozumiałe, choć
wciąż niektórzy badani nie są pewni, co ono oznacza.

Jakaś zmiana zachowań, jak jest gorąco,
uciekam poza Warszawę, jak są takie
upały, zmiana godzin wychodzenia
z domu, branie do pracy zapasu wody.
[Rodzice]

Jakoś nie mam koncepcji, prawdę
mówiąc. [Wspólnoty Mieszkaniowe]

Przykładem adaptacji mieszkańców do zmian klimatu jest przygotowanie się do reagowania na gwałtowne zmiany pogody. Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Jednostki Miejskie także muszą 
radzić sobie z konsekwencjami gwałtownych zjawisk pogodowych, np. wichur.

Edukacja. W jaki sposób żyć
ekologicznie. [Spółdzielnie
Mieszkaniowe]

Jakieś wdrożenie się
do czegoś. [Rodzice]



Przykłady działań związanych z adaptacją 
Przedstawiciele wszystkich badanych grup już podejmują działania adaptacyjne
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 Korzystanie z terenów zieleni lub wyjazdy 

za miasto w czasie upałów

 Regulacja wilgotności w mieszkaniu 

(np. poprzez mokre ręczniki)

 Pozostawanie w domu podczas silnych 

wiatrów 

 Inna organizacja planu dnia (np. w czasie 

upałów)

 Oszczędzanie wody i energii w domu 

(np. montaż perlatora), segregacja śmieci

 Termomodernizacja budynków, efektywniejsze 

zarządzanie energią 

• Wymiana okien

• Likwidacja piecyków gazowych

 Ubezpieczenia na wypadek szkód powstałych 

w wyniku ekstremów pogodowych

 Montaż paneli fotowoltaicznych

 Nasadzenia zieleni 

 Utrzymywanie zieleni i fontann w dobrym 

stanie

 Budowa zbiorników retencyjno-rekreacyjnych

 Programy edukacyjne skierowane do uczniów

 Dofinansowanie wymiany pieców

 Zakładanie ogrodów deszczowych i łąk 

kwietnych (m.in. we współpracy ze szkołami –

w ramach działań edukacyjnych)

 Wykorzystywanie sprzętu spełniającego normy 

emisji spalin

 Częstsze mycie ulic (zamiatanie, zraszanie)

Mieszkańcy Wspólnoty i Spółdzielnie Jednostki Miejskie



Obecne działania miasta postrzegane przez mieszkańców jako 
adaptacja do zmian klimatu
Respondenci wymienili wiele działań, które ich zdaniem stanowią adaptację do zmian klimatu, choć pojawiły się opinie, 
że są one niewystarczające
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MieszkańcyWiększość badanych mieszkańców zauważa różnorodne działania
miasta, które związane są ich zdaniem z przystosowaniem
Warszawy do zmian klimatu. Pojawiają się jednak także opinie,
że działań tych powinno być więcej, ponieważ obecne rozwiązania
są niewystarczające. Zdaniem części badanych w kontekście
adaptacji miasta do zmian klimatu zaobserwować można również
działania negatywne, np. zabudowywanie przestrzeni,
co pogarsza jakość powietrza w mieście. Mieszkańcy
i przedstawiciele jednostek miejskich wskazali też wiele nowych
rozwiązań, które ich zdaniem powinny zostać wdrożone
w mieście (slajd 21).

Konkretne rozwiązania zauważone przez mieszkańców:

• Klimatyzacja w komunikacji miejskiej

• Autobusy hybrydowe

• Obwodnica – zmniejszenie natężenia ruchu
w centrum miasta

• Nowe parkingi w okolicy stacji SKM (zachęcenie
do korzystania z transportu publicznego)

• Kurtyny wodne, bramki wodne

• Fontanny, odkryte baseny (sposób na upały)

• Wycinka chorych drzew (usuwanie zagrożenia
na wypadek wichur)

• Alerty SMS-owe dot. niebezpiecznych zjawisk
atmosferycznych

• Dopłaty do wymiany pieców

• Działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości
hałasu lotniczego

• Akcja „Wymień odpady na butelkę wody”

Inwestycje w kurtyny wodne
są świetną inicjatywą.
[Wspólnoty Mieszkaniowe]

Miasto stawia na wymianę
taboru, na taki hybrydowy,
bardziej ekologiczny. [Seniorzy]

Klimatyzacja w komunikacji miejskiej
Fot. R. Motyl, m.st. Warszawa



Działania adaptacyjne potrzebne ze strony miasta
Działania, które zdaniem mieszkańców powinny zostać zintensyfikowane lub wdrożone
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• Ochrona istniejącej zieleni (ROD, WM, JM)

• Usuwanie zieleni zagrażającej mieszkańcom 

(gałęzie, drzewa) (ROD)

• Nowe nasadzenia (gatunki dostosowane 

do panujących w mieście warunków 

atmosferycznych) ( JM)

• Zielone dachy ( JM)

• Lepsza gospodarka wodą opadową (budowa 

zbiorników retencyjnych, wprowadzenie kanalizacji 

deszczowej, zarządzanie wodą w pasie drogowym 

w celu ulepszenia odprowadzania wody 

deszczowej, ale też efektywnego nawadniania 

istniejącej w pasie drogowym zieleni) (ROD, JM)

• Zapobieganie podtopieniom (SE)

• Uwzględnianie klinów napowietrzających 

w zagospodarowaniu przestrzeni, ograniczenie 

powstawania nowej zabudowy (ROD, WM, SM, JM) 

• Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum 

(parkingi na obrzeżach, obwodnica, transport 

szynowy, car-sharing) (ROD, WM) 

• Podłączanie gospodarstw domowych do miejskiej 

sieci grzewczej (JM)

• Edukacja mieszkańców w kwestii stosowania 

odpowiednich (niegroźnych dla środowiska) 

materiałów opałowych (SM)

ZIELEŃ WODA

POWIETRZE

• Więcej poidełek (przy placach zabaw, ścieżkach 

rowerowych, w miejscach często 

uczęszczanych) (ROD)

• Zacienianie placów zabaw (ROD)

• Recykling (przetwarzanie odpadów, a nie tylko 

ich selektywna zbiórka) (ROD) 

• Podziemne linie energetyczne (obecnie 

problemem jest zrywanie linii) (WM)

• Ograniczenie hałasu poprzez wprowadzenie 

ograniczeń prędkości lub ekranów 

akustycznych (SE, JM)

• Dofinansowanie paneli fotowoltaicznych (WM)

• Wprowadzenie wymogów dot. wykorzystania 

technologii ekologicznych w nowo powstających 

budynkach (WM)

• Prowadzenie stałego, regularnego monitoringu 

zagrożeń związanych ze zmianami klimatu –

określanie działań wymagających reakcji miasta 

(„punkty krytyczne”) (JM)

UPAŁY

INNE REGULACJE/PLANY/FINANSE

*Rozwiązania wskazane jako szczególnie ważne zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. W nawiasach podano informację, 
która grupa uznała rozwiązanie za potrzebne (ROD – Rodzice, SE – Seniorzy, WM – Wspólnoty Mieszkaniowe, SM – Spółdzielnie 
Mieszkaniowe, JM – Jednostki Miejskie).



Trudności i bariery
Przeszkadzają trudności w komunikacji i brak jednolitych wytycznych

22

MieszkańcyZarówno przedstawiciele Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych,
jak i przedstawiciele Jednostek Miejskich wskazali na liczne
trudności pojawiające się przy wdrażaniu rozwiązań mających
służyć adaptacji miasta do zmian klimatu. Przedstawiciele
Wspólnot i Spółdzielni zwrócili uwagę nie tylko na potrzebę
wsparcia finansowego ze strony miasta, ale także na utrudnienia
związane z przepisami i potrzebę wsparcia merytorycznego.
Przedstawiciele Jednostek Miejskich zwrócili natomiast uwagę na
trudności komunikacyjne między różnymi jednostkami
i potrzebę kompleksowych działań na poziomie całego miasta,
a także na konieczność uzyskania akceptacji mieszkańców dla
prowadzonych działań.

Aspekty wymagające usprawnienia lub wsparcia:

• Dofinansowanie działań służących adaptacji budynków 
(np. wymiana pieców, panele fotowoltaiczne)

• Współpraca i wsparcie inicjatyw związanych 
np. z rozwojem obszarów zieleni

• Wsparcie merytoryczne (ekspertów) i wytyczne 
w zakresie adaptacji do zmian klimatu

• Zaangażowanie miasta w edukację mieszkańców (poprzez 
festyny, pikniki)

• Usprawnienie komunikacji 
• Usprawnienie procedur administracyjnych 

• Zaplanowanie kompleksowych działań adaptacyjnych
• Usprawnienie komunikacji między jednostkami (konflikty 

strukturalne, mały przepływ informacji)
• Wsparcie merytoryczne (opracowania analityczne 

dot. np. zarządzania zielenią lub retencji wody potrzebne 
do stworzenia dokumentów strategicznych)

• Uzyskanie akceptacji mieszkańców dla prowadzonych działań

Wspólnoty 
Spółdzielnie 

Jednostki 
Miejskie

W każdej dzielnicy powinna być jednostka miejska
do współpracy, w dzielnicy ze wspólnotami
mieszkaniowymi. [Wspólnoty Mieszkaniowe]

Jeżeli nawet dosadzamy drzewa, to musimy ten proces
prowadzić przy akceptacji ludzi. To jest bardzo ważne
i chyba najwięcej czasu spędzamy teraz na takim
porozumiewaniu się, identyfikowaniu tych grup, które
mają inne oczekiwania, bo one potrafią całe procesy,
które my prowadzimy na rzecz zazieleniania, nam
spowolnić. [Jednostki Miejskie]

Jedna z koleżanek
wymyśliła, że jeżeli
chcemy posadzić
drzewa w danej uliczce,
to najpierw robimy
wykopek i czekamy kilka
dni, czy ktoś nie
przybiegnie do urzędu
„bo ja nie będę miał
światła w mieszkaniu”.
[Jednostki Miejskie]



Poziom wiedzy i świadomości mieszkańców
Pewna świadomość jest, ale wygrywają kwestie ekonomiczne i wygoda 
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Zdaniem przedstawicieli Jednostek Miejskich można zauważyć pewne zmiany,

jeśli chodzi o wzrost świadomości i zaangażowania mieszkańców w kwestie

dotyczące zmian klimatu. Wciąż jednak dotyczy to tylko niektórych grup

mieszkańców.

Zauważono, że argumenty związane z klimatem często wykorzystywane są

przez mieszkańców, żeby osiągnąć określony cel, natomiast w innych

sytuacjach nie widać dużego zainteresowania tym tematem.

W codziennym życiu mieszkańców od zmian klimatu ważniejsza jest wygoda

i kwestie ekonomiczne (np. parking pod domem, duża ilość światła w domu,

a nie drzewo rosnące pod oknem).

Przedstawiciele Jednostek Miejskich podkreślali, że niezwykle istotna jest

akceptacja mieszkańców dla prowadzonych działań adaptacyjnych – jeśli

działania nie będą konsultowane i uzgadnianie z mieszkańcami, to ich efekty

mogą zostać zniszczone. Istotne jest też rozwiązywanie innych ważnych dla

mieszkańców problemów (np. problemu hałasu) bo bez tego działania

adaptacyjne będą postrzegane jako mniej ważne i nie spotkają się

z uznaniem. Ważne jest także aktywizowanie mieszkańców

i włączanie ich w działania związane z adaptacją do zmian klimatu – dobrym

przykładem jest tutaj np. wspólne tworzenie ogrodów deszczowych czy łąk

kwietnych, a także edukowanie mieszkańców w zakresie tego jak ich

indywidualne działania wpływają na zmiany klimatu.

Aktywizacja mieszkańców to zdaniem przedstawicieli Jednostek Miejskich jeden z warunków 
powodzenia działań adaptacyjnych



Przykłady rozwiązań z innych miast/krajów
 Termoizolacja budynków (kraje skandynawskie)

 Automaty wydające drobne kwoty w zamian za odpady surowcowe (Niemcy)

 Klimatyzowane przystanki autobusowe (Dubaj)

 Ogródki miejskie przy blokach mieszkalnych (Czechy)

 Ograniczenie ruchu kołowego w centrum miasta (Paryż)

 Promocja transportu publicznego (Dania) 

 Poidełka w przestrzeni miejskiej (Włochy, Hiszpania)

 Markizy, rolety (Włochy)

 Maski antysmogowe (Japonia)

 Specjalne budowle obrośnięte roślinami (produkcja tlenu w centrach miast –
Japonia)

 Sadzenie drzew gatunku paulownia* (Węgry)

 Promowanie samochodów elektrycznych (Norwegia, Oslo)

 Zakaz wjazdu starszych samochodów do centrum miasta (Berlin)

 Malowanie dachów i elewacji na biało, aby światło się odbijało i nie nagrzewało 
budynków

 Stosowanie folii na szyby, która odbija promienie słoneczne
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Sadzonka drzewa z gatunku 
paulownia
Fot. Luca Masters, źródło: 
https://www.flickr.com/photos/lk
bm/23391013, licencja: CC BY 
2.0(https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.0/pl/deed.en)

Samochód elektryczny

*Komentarz: drzewa paulownia rosną bardzo szybko, a ich duże liście produkują więcej tlenu, w porównaniu z innymi drzewami. 
W niektórych krajach uprawa „szybkorosnących” drzew paulownia jest jednak zakazana, ze względu na stopień wyjałowienia gleby po ich 
uprawie.



Nasadzenia też zielone. Wycinają,
a nie sadzą nowych. [Wspólnoty
Mieszkaniowe].

Żeby powietrze się dostawało do Warszawy i z niej
wypływało, musi mieć miejsce, takie korytarze jakby […]
to jak najbardziej zadanie miasta. [Rodzice]

Przede wszystkim budowa podmiejskich, na skraju
miasta, parkingów wielopoziomowych. W Warszawie
owszem, warszawiacy poruszają się samochodami,
ale też przyjeżdżają osoby z podwarszawskich
miejscowości, które może zostawiłyby ten samochód.
[Rodzice]
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Adaptacja do zmian klimatu – cytaty

Trzeba się przygotować do odbioru tej
wody opadowej. Po potwornych
deszczach ogromne bajora się tworzą.
[Seniorzy]

Edukacja. Spółdzielnia, nawet jeśli coś się
organizuje, to aż tak nie trafia, nie ma
takich środków [jak miasto]. Poprzez
imprezy jakieś. [Spółdzielnie
Mieszkaniowe]

Samemu trzeba w domu już zacząć.
Na przykład zainstalować perlator,
żeby oszczędzać wodę. [Seniorzy]

Na pewno budowanie nowych budynków
w technologiach ekologicznych. Bo to na starcie można
wymusić. [Wspólnoty Mieszkaniowe]

Gospodarowanie wodą [to znaczy] minimalizowanie
odprowadzania [wody] do kanalizacji, a korzystanie
[z wody opadowej] na miejscu. [ Jednostki Miejskie]

Podłączać wszystkich do sieci grzewczej, żeby nie palili 
w tych piecach kopcących. [ Jednostki Miejskie] 

Kałuże powstające po ulewnych deszczach to jeden 
z problemów wymagających rozwiązania w kontekście 
adaptacji miasta do zmian klimatu

Oszczędzanie wody w domu to zdaniem badanych 
pomysł na to, jak mieszkańcy mogą wspomóc 
adaptację do zmian klimatu 



<

Ocena wybranych rozwiązań
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Oceniane rozwiązania
Prezentowane koncepty (kolejność rotowana w grupach)

Zieleń – zwiększanie terenów zieleni Woda – retencja wody opadowej Temperatura - sposób na 
upały 

Powietrze Ogrodnictwo

Zwiększanie terenów zieleni

Zacienione place zabaw

Miejsca do rekreacji i wypoczynku na 

świeżym powietrzu

Miejsca do gry w szachy/warcaby

Zielone altany

Zielone ściany

Pnącza porastające ekrany akustyczne

Żywopłoty jako ekrany akustyczne 

i przeciwspalinowe

Zielone torowiska

Zielone dachy

Oczka wodne

Place deszczowe

Ogród deszczowy

Poidełka

Markizy

Kurtyny wodne

Fontanny

Tablica informacyjna 

(informacje 

o zanieczyszczeniu 

powietrza wyświetlane

na elektronicznych 

tablicach, np. na 

przystankach, 

w środkach komunikacji 

miejskiej)

Ogrodnictwo miejskie
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Zwiększanie terenów zieleni
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Tereny zieleni są estetyczne i dobrze wpływają na samopoczucie

mieszkańców, zapewniając możliwość korzystnego dla zdrowia

spędzania czasu

Mocne strony Słabe strony

Zdaniem przedstawicieli Jednostek Miejskich nie wszyscy muszą

pozytywnie oceniać takie wykorzystanie przestrzeni (mieszkańcy

mają różne potrzeby)

Według Seniorów mogą pojawiać się trudności ze znalezieniem

miejsca pod takie tereny ze względu na zwiększanie zabudowy

przez deweloperów

Pomysł został dobrze przyjęty przez badanych. 

Pomysł zwiększania terenów zieleni podobał się respondentom, przede

wszystkim w kontekście rekreacji. Przedstawiciele Jednostek Miejskich

zaznaczyli jednak, że kluczowe jest zwiększanie liczby terenów zieleni,

co daje dostęp do nich większej liczbie mieszkańców (więcej mniejszych

terenów, a nie jeden duży). W grupie Rodziców pojawiła się też opinia,

że tworząc nowe tereny zieleni, należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc

do siedzenia, np. ławek.

Myślę, że raz – jest ładniej, dwa – zdrowiej, trzy –
jak tak człowiek się przejdzie po takim zielonym, to
też się poprawia. [ Jednostki Miejskie]
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Zacienione place zabaw
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Schronienie przed słońcem, co jest szczególnie ważne przy

postępujących zmianach klimatu (coraz wyższe temperatury,

okresy suszy)

Mocne strony Słabe strony

Aby osiągnąć efekt w krótkim czasie, należy wykorzystać szybko

rosnące gatunki roślin

Koncept budzący pozytywne emocje, choć pojawiły się też 

pewne wątpliwości.

Zacienione place zabaw zostały dobrze odebrane przez Rodziców będących

uczestnikami badania. Grupa ta zasygnalizowała jednak, że końcowy efekt

może być osiągnięty w perspektywie kilku lat (drzewa rosną wolno). Problem

ten mógłby zostać rozwiązany poprzez wykorzystanie szybciej rosnących

gatunków roślin. Zdaniem Seniorów warto zapewnić zróżnicowaną przestrzeń

w obrębie placu – część terenu może być nasłoneczniona, część zacieniona.

Powinny być niektóre miejsca zacienione, jak
piaskownica, ponieważ przy upałach, przy
dużym nasłonecznieniu, po prostu te dzieci się
parzą. [Seniorzy]

Jakaś metalowa konstrukcja z drutów,, jakieś
pnącza szybko rosnące. […] Długoterminowo
dobrze by było pomyśleć, gdzie można
posadzić drzewa, które za jakieś 20-30 lat
dadzą cień. [Rodzice]
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Miejsce do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu 
Miejsce do gry w szachy/warcaby

Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Dobre miejsce do wypoczynku, do spotkań towarzyskich i integracji

różnych pokoleń mieszkańców

Zachęta do ruchu na świeżym powietrzu

Mocne strony Słabe strony

Nieprzyjemny zapach grillowania, który może przeszkadzać innym

osobom korzystającym z takiego miejsca

Pomysł miejsca do gry został dobrze oceniony przez

Rodziców, nie spotkał się jednak z dużym entuzjazmem

ze strony Seniorów. Siłownie plenerowe zostały dobrze

odebrane przez obie wspomniane grupy.

Miejsce do gry w szachy/warcaby powinno znajdować się w cieniu, podobnie

jak stoły do ping-ponga. Zdaniem Seniorów należy wyznaczyć specjalne

miejsca do grillowania – ze względu na męczący zapach. Siłownie plenerowe

muszą znajdować się w niedużej odległości od budynków mieszkalnych.

Zachęca do przebywania na powietrzu i aktywności. […]
Można zrobić część zacienioną i niezacienioną. [Rodzice]
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Zielone altany
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Zacienione miejsce do odpoczynku

Mocne strony Słabe strony

Potencjalny obiekt dewastacji (np. graffiti)

Obawa, że będzie to miejsce do siedzenia dla bezdomnych

lub miejsce do spożywania alkoholu

Pomysł mija się z celem ze względu na brak związku z adaptacją

do zmian klimatu

Opinie na temat altan były raczej negatywne.

Seniorzy i Rodzice byli skłonni ocenić altany jako dobry pomysł, jednak

wskazali jednocześnie na jego ograniczenia. Pierwsza z wymienionych grup

wyraziła obawę, że altany mogą posłużyć jako miejsca do libacji alkoholowych.

Rodzice natomiast uważali, że pomysł ten sprawdzi się tylko w parkach,

na osiedlach brakuje przestrzeni. Przeważnie niekorzystne dla tego pomysłu

konkluzje płynęły z rozmów z przedstawicielami Jednostek Miejskich – altany

wg nich byłyby narażone na dewastacje; ponadto w ich opinii funkcję altan

mogłyby pełnić prostsze konstrukcje, np. daszek czy żagiel.

W tym miejscu nie tylko ci grzeczni się spotykają. […] W Ogrodzie
Saskim jest taka świątynia notorycznie nawiedzana przez
grafficiarzy. [ Jednostki Miejskie]

Dobre rozwiązanie, można odpocząć w cieniu,
[…] jest przyjemnie. [Rodzice]
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Zielone ściany
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Izolacja termiczna obiektu/domu (ochrona przed nadmiernym

nagrzaniem/wychłodzeniem)

Estetyka

Integracja mieszkańców dzięki wspólnej pielęgnacji

Mocne strony Słabe strony

Opór mieszkańców spowodowany obawą o zawilgocenie ścian,

zniszczenie elewacji budynków mieszkalnych, pojawienie się

insektów i gryzoni

Koszty związane z pielęgnacją

Zdania na temat tego typu rozwiązań są podzielone.

Część respondentów była zdania, że rozwiązanie to spełnia funkcję

termoregulacyjną, natomiast wiele osób obawiało się niszczenia ścian

i problemów z pająkami czy myszami wchodzącymi do mieszkań. Pomysł ten

mógłby zostać zastosowany w przypadku niezamieszkanych budynków,

np. garaży, parkingów czy altanek śmietnikowych.

Wilgoć i grzyb w środku, dziękuję bardzo.
[Wspólnoty Mieszkaniowe]

Musi to być decyzja mieszkańców. Jeżeli oni
uznają, że tak, to jak najbardziej miasto może
wspierać te procesy. [ Jednostki Miejskie]
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Pnącza porastające ekrany akustyczne/Żywopłoty jako ekrany akustyczne 
i przeciwspalinowe 
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony

39

Filtrowanie powietrza, zatrzymywanie pyłów i spalin, a także silnych

podmuchów wiatru

Niwelowanie hałasu (głównie przez ekrany, żywopłoty nie chronią

przed hałasem tak skutecznie, ale dają efekt psychologiczny)

Walor estetyczny

Mocne strony Słabe strony

Żywopłoty nie chronią skutecznie przed hałasem

Potrzeba utrzymania i dbania o zieleń, np. grabienia, przycinania

Łagodzenie skutków, a nie rozwiązanie problemu.

„Zielone” ekrany i żywopłoty zostały ocenione dość pozytywnie, jednak wśród

przedstawicieli Jednostek Miejskich pojawiła się opinia, że problem hałasu

należy rozwiązywać (poprzez egzekwowanie przestrzegania przez kierowców

ograniczeń prędkości), a nie tylko łagodzić jego skutki.

Żywopłot nie jest ekranem akustycznym. To jest mit, który pokutuje. Zieleń
żywopłotu zatrzymuje tylko pyły i w ograniczonym stopniu spaliny.
W ogóle, absolutnie nie zatrzymuje hałasu. [ Jednostki Miejskie]
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Zielone torowiska
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Rozwiązanie estetyczne, zazieleniające przestrzeń

Mniej betonu

Wyciszanie hałasu

Mocne strony Słabe strony

Konieczność koszenia i nawadniania (dobrym pomysłem jest

wykorzystanie np. rozchodnika zamiast trawy)

Pomysł został oceniony pozytywnie, zwłaszcza w grupie

Seniorów i Rodziców.

Niemal wszystkie badane grupy zgodnie stwierdziły, że zielone torowiska są

rozwiązaniem wysoce estetycznym i zwiększającym udział zieleni

w przestrzeni miejskiej. Przedstawiciele Jednostek Miejskich wspomnieli

o pozytywnej opinii Tramwajów Warszawskich nt. tego rozwiązania.

Każde zazielenianie powierzchni
jak najbardziej tak. [ Jednostki
Miejskie]

Bardzo estetyczne. [Rodzice]
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Zielone dachy 
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Dobre miejsce do spędzania wolnego czasu

Poprawa estetyki otoczenia

Mocne strony Słabe strony

Koszty realizacji i utrzymania

Ma to sens przy nowych inwestycjach, kiedy jest zaplanowane

od razu, modernizacja starych budynków to za duży koszt

Koncept uzyskał zróżnicowane oceny.

Zdaniem badanych zielone dachy mogą zostać stworzone niemal wyłącznie

w przypadku nowo powstających budynków. Zwrócono też uwagę na wysokie

koszty budowy i pielęgnacji, a także na konieczność zapewnienia izolacji

niższych pięter od wody. Zielone dachy są jednak estetyczne i mogą być

miejscem do spędzania czasu wolnego.

Kto za to zapłaci, kto to będzie eksploatował, utrzymywał,
pielęgnował? [Wspólnoty Mieszkaniowe]

Ciekawe wykorzystanie przestrzeni miejskiej.
[…] Fajnie, jakby były dostępne dla ludzi.
[Rodzice]
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Oczka wodne
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Poprawa estetyki otoczenia

Mocne strony Słabe strony

Trudne do utrzymania (czystość wody)

Szybko mogą zostać zaśmiecone, zniszczone

Obecność komarów

Brak miejsca na nowo budowanych osiedlach

Opinie na temat oczek wodnych były raczej negatywne.

Przedstawiciele Jednostek Miejskich zauważyli, że istnieć może problem ze

znalezieniem miejsca na oczka wodne – nowo budowane osiedla

charakteryzują się gęstą zabudową. Inne podniesione kwestie to konieczność

współpracy ze strony wspólnot/spółdzielni czy utrzymanie czystości.

Niestety to nie jest tak, że my tylko wykopiemy dołek
i on sam sobie działa. To musi stale być utrzymywane
i to wszystko kosztuje. [ Jednostki Miejskie]
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Place deszczowe
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Pomocne w walce z podtopieniami

Wykorzystywanie wody opadowej do podlewania

Mocne strony Słabe strony

Koszty związane z budową i konserwacją

Może być niebezpieczne dla dzieci

Inwestycja wymagająca dużej przestrzeni

Dodatkowy beton w przestrzeni miejskiej

Rozwiązanie zostało ocenione raczej negatywnie.

Badani mieszkańcy nie mieli wcześniej styczności z pomysłem i z trudem

przychodziło im dokładniejsze wyobrażenie sobie placu deszczowego.

Przedstawiciele Jednostek Miejskich (osoby zatrudnione na średnim szczeblu)

oraz Wspólnot Mieszkaniowych zajęli stanowisko zdecydowanie krytyczne,

ale przedstawiciele kadry kierowniczej w Jednostkach uznali plac deszczowy

za dobre rozwiązania na terenach zagrożonych podtopieniami.

.

Na pewno ogromny koszt.
[Wspólnoty Mieszkaniowe]

Może należałoby się zastanowić, gdzie są
tereny zagrożone podtopieniami, i tam to
stosować. [ Jednostki Miejskie]
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Ogród deszczowy
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Wygląd, przyjazność dla mieszkańców

Oszczędność wody

Proste do wykonania

Mocne strony Słabe strony

Koszty stworzenia i utrzymywania

Brak miejsca (na osiedlach)

Idea ogrodu deszczowego została oceniona pozytywnie.

Od strony wizualnej ogród deszczowy podobał się badanym. Rozwiązanie

to zostało także ocenione jako proste do wdrożenia. Przedstawiciele Wspólnot

Mieszkaniowych wyrazili jednak wątpliwości dotyczące trudności

w kontrolowaniu obiegu wody (zagrożenie albo suszą, albo zalaniem), braku

miejsca na osiedlach, kosztów utrzymania.

Wygląda rewelacyjnie. [ Jednostki Miejskie]
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Poidełka
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony

51

W upalne dni łatwe, ogólnodostępne źródło wody pitnej

(nie trzeba nosić ze sobą butelki wody)

Woda pomaga ochłodzić się w czasie upału

Dobre także dla zwierząt (woda, którą na spacerze można podać

psu)

Mocne strony Słabe strony

Rozwiązanie doraźne

Rozwiązanie przydatne, ale doraźne.

Pomysł został dobrze odebrany. Żeby był efektywny, tego typu poidełek

powinno być w przestrzeni miejskiej dużo (przy trasach

biegowych/rowerowych/spacerowych, placach zabaw, parkach, przystankach

i węzłach komunikacyjnych). Przedstawiciele Jednostek Miejskich zwrócili

jednak uwagę, że poidełka tylko łagodzą skutki zmian klimatu i rozwiązują

niewielką część problemów.

Jestem gdzieś w parku czy gdziekolwiek, gdzie nie mam od
razu dostępu do wody, więc fajna sprawa, żeby sobie
ułatwić. [Rodzice]
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Markizy
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Względy estetyczne – lepsze niż klimatyzatory, które szpecą

elewację

Mocne strony Słabe strony

Montaż markiz na całym budynku jest zbyt kosztowny jak na tak

małą liczbę słonecznych dni w kraju (ew. do rozważenia przy

dofinansowaniu z UE lub z Urzędu Miasta)

Niska skuteczność

Pomysł generalnie nie spotkał się z uznaniem badanych.

Jedyną wzmianką o wydźwięku pozytywnym była opinia, że markizy są pod

względem wizualnym lepszym rozwiązaniem od klimatyzatorów. Respondenci

wymieniali jednak głównie wady – postrzeganą niską skuteczność,

niedopasowanie do polskiego klimatu, pełnienie raczej funkcji ozdobnych niż

realne rozwiązywanie problemu wysokiej temperatury w mieszkaniu.

Wspomniano również o wysokich kosztach montażu markiz i ich utrzymania.

Opcjonalnie sugerowano również wykorzystanie żaluzji lub rolet.

Taka ozdóbka raczej. [Wspólnoty Mieszkaniowe]

Rzecz używana przez dwa miesiące w roku. [Wspólnoty
Mieszkaniowe]
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Kurtyny wodne
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Stanowią atrakcję dla dzieci

Sposób na upały

Mocne strony Słabe strony

Aspekty ekonomiczne (marnotrawstwo wody podczas upałów)

W przypadku nieutwardzonej powierzchni może tworzyć się błoto

Rozwiązanie wzbudziło raczej pozytywne reakcje.

Zdaniem Rodziców i Seniorów kurtyn wodnych powinno być zdecydowanie

więcej (jest to frajda dla dzieci). Przedstawiciele Jednostek Miejskich zauważyli

jednak, że kurtyny zużywają dużo wody, lepszym rozwiązaniem mogą być

bramki wodne.

Przydaje się w miejscach, gdzie są takie typowe
patelnie i szmat tego betonu. [Rodzice]
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Fontanny
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony

Pomysł spotkał się z pozytywnymi reakcjami.

Rodzice podkreślili, że dzieci powinny mieć dostęp do środka fontanny, teraz

często jest to niemożliwe. Przedstawiciele Jednostek Miejskich postulowali

łączenie fontann z zielenią. Badani z tej grupy powiedzieli też, że urządzenia

te są generalnie bardzo lubiane przez mieszkańców.

Mocne strony Słabe strony

Chłodzenie powietrza

Atrakcja dla dzieci

Estetyczne rozwiązanie

Koszty utrzymania

Jest zapotrzebowanie. Nie wiem jednak, czy
stać nas na utrzymanie tak dużej liczby
fontann. [ Jednostki Miejskie]
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Pomysł oceniony niejednoznacznie.

Choć rozwiązanie ma walor edukacyjny (zwiększanie świadomości), to jednak

trudno powziąć jakieś środki zaradcze, jeśli zanieczyszczenie jest duże (często

i tak trzeba wyjść z domu). Ponadto takie dane już są dostępne

np. w aplikacjach mobilnych (lepsze dotarcie). Zdaniem przedstawicieli

Jednostek Miejskich informacje nt. zanieczyszczeń powietrza powinny służyć

tylko podejmowaniu decyzji przez władze, a nie dzieleniu się nimi

z mieszkańcami (z jednej strony mieszkańcy mogą nie wiedzieć, jak

zinterpretować wyświetlane informacje, z drugiej strony wysoki poziom

zanieczyszczenia może wzbudzić niepotrzebne emocje). Ewentualnie mogą

być one elementem kampanii na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego.

Tablica informacyjna
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Zwiększenie świadomości mieszkańców

Pomocne dla alergików

Mocne strony Słabe strony

Są dostępne inne źródła informacji

Brak możliwości adekwatnego zareagowania (nie można „uciec”

przed zanieczyszczeniem)

Uważam wskazania stacji jakości powietrza za pozytywny aspekt
w kontekście świadomości ludzi. Jeżeli wszyscy zaczniemy dbać,
czy pojawi się zieleń, to te poziomy zanieczyszczeń się zmniejszają,
ulega to poprawie. [ Jednostki Miejskie]
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Ogrodnictwo miejskie
Pierwsze wrażenie, mocne i słabe strony
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Zauważalna wartość edukacyjna dla dzieci

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanie

mieszkańców

Aktywność na świeżym powietrzu

Mocne strony Słabe strony

Bariera w spożywaniu warzyw z ogródków miejskich (obawa przed

zanieczyszczeniem spalinami lub odchodami zwierząt)

Łatwo o zniszczenie przez wandali i o kradzieże

Pierwsze wrażenia raczej negatywne.

Respondenci stwierdzili, że lepiej sadzić rośliny ozdobne niż warzywa. Wiele

osób obawia się spożywania warzyw rosnących w mieście, bo mogą być one

zanieczyszczone spalinami lub odchodami zwierząt. Pojawiły się również

obawy o kradzieże. Respondenci popierają jednak tworzenie takich ogrodów

przy przedszkolach i szkołach (walor edukacyjny). Wspólna pielęgnacja

mogłaby też integrować mieszkańców.

Pomysł fajny, tylko nie jedzmy tego. [Wspólnoty Mieszkaniowe]
Jest to popularyzacja pewnych działań, rozwiązanie, które
można wprowadzać w zieleni osiedlowej. […] Miasto może
stymulować ten proces. [ Jednostki Miejskie]



Rodzice Seniorzy Wspólnoty Spółdzielnie Jednostki Miejskie

• Poidełka

• Zwiększanie 
terenów zieleni

• Zacienione place 
zabaw

• Zwiększanie terenów 
zieleni, place zabaw, 
tereny rekreacyjne

• Oczka wodne

• Ogrody 
społecznościowe

• Zielone dachy

• Ogrody 
deszczowe/ogrody 
społecznościowe

• Zielone dachy

• Plac deszczowy

• Ogrody 
deszczowe/ogrody 
społecznościowe

• Zwiększanie 
terenów zieleni

• Ogrody 
społecznościowe

Pomysły uznane za najlepsze 
Badani mieszkańcy uznali za najlepsze przede wszystkim pomysły, które przynoszą szybki, odczuwalny efekt
(jak np. poidełka), oraz rozwiązania stosunkowo łatwe do wdrożenia i niedrogie (np. ogrody deszczowe, ogrodnictwo
miejskie). Zdaniem przedstawicieli Jednostek Miejskich dobre są także takie rozwiązania, które mogą zostać łatwo
spopularyzowane wśród mieszkańców (np. ogrody społecznościowe).
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Projekty adaptacyjne – udział i finansowanie
Mieszkańcy są gotowi angażować się w projekty społeczne

63

Badani mieszkańcy miasta (zarówno grupy Rodziców, Seniorów, jak

i przedstawiciele Wspólnot, Spółdzielni) są gotowi włączyć się

w działania mające na celu wdrażanie rozwiązań odpowiadających

na konsekwencje zmian klimatu.

W ramach współpracy oczekują od miasta wsparcia finansowego

i prawnego (urzędy dysponują większą kadrą specjalistów)

oraz usprawnienia komunikacji między mieszkańcami a Urzędem

Miasta. W tym celu sugerują powołanie przez miasto odrębnej

jednostki odpowiedzialnej za kontakt z mieszkańcami i kontrolę

wpływających wniosków.

Mieszkańcy chętnie dzielą się swoimi pomysłami, ale często

brakuje im konkretnych propozycji ze strony miasta, w które

mogliby zaangażować się na poziomie realizacji. Deklarują

natomiast gotowość, aby wziąć odpowiedzialność za utrzymanie

lokalnych rozwiązań, np. zieleni na terenie osiedla. Badani są gotowi włączyć się w lokalne działania – np. dot. zieleni w ich okolicy. 



<

Ocena materiałów informacyjnych 
dot. zmian klimatu i potrzeby informacyjne
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Potrzeby informacyjne
Po co zdobywać informacje, skoro nie mam wpływu na to, co się dzieje?

65

MieszkańcyPotrzeby informacyjne dotyczące zmian klimatu są niskie. Wśród
większości badanych mieszkańców dominuje przekonanie
o braku wpływu na zmiany klimatu, np. wzrost zanieczyszczenia
powietrza, występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
Respondenci nie widzą sensu w zdobywaniu informacji, których
ostatecznie nie mogą przełożyć na realne, skuteczne działanie.
Wiąże się to z niską świadomością dotyczącą połączenia między
lokalnym oddziaływaniem a globalną zmianą. Zdaniem
przedstawicieli Jednostek Miejskich bardzo istotne jest
podkreślanie w materiałach informacyjnych wpływu
indywidualnych działań mieszkańców na zmiany klimatu.

Osoby zainteresowane konsekwencjami zmian klimatu wskazują 
dwie kategorie preferowanych informacji:

Aktualna sytuacja:

 Zagrożenia pogodowe (np. burze, silny wiatr) 

 Stężenie smogu w powietrzu

Inicjatywy proekologiczne:

 Lokalne akcje społeczne dla mieszkańców (np. sadzenie roślin), 
większe akcje promujące postawy ekologiczne (festyny, pikniki, 
biegi)

 Projekty ekologiczne zrealizowane z sukcesem w innych 
miastach (Jednostki Miejskie)

 Bieżące projekty realizowane przez miasto (Spółdzielnie, 
Wspólnoty: informacje o warunkach włączenia się w realizację)

 Edukacja wczesnoszkolna (tematyka ekologiczna w podstawie 
programowej, akcje edukacyjne, np. „Kropelka” o racjonalnym 
gospodarowaniu wodą)

Jakby były ostrzeżenia 
o smogu, to nic by nie 
zmieniło, i tak musimy 
wyjść. [Rodzice]

Badani nie wiedzą po co mają zdobywać 
informacje dot. zmian klimatu. 



Sposoby informowania
Jak najskuteczniej dotrzeć do mieszkańców?

66

Przestrzeń publiczna:

 Ekrany w komunikacji miejskiej (krótkie, 
angażujące komunikaty, filmiki)

 Festyny, pikniki (uznawane za jedną 
z najskuteczniejszych form ze względu na 
wartość bezpośredniego kontaktu i wspólnego 
działania)

 Bilboardy (kampania społeczna)

 Powiadomienia SMS (zapewniające informacje 
o zagrożeniach pogodowych na bieżąco, 
bezpośrednio i lokalnie)

Ważnym elementem komunikacji jest dostosowanie formy do grupy wiekowej odbiorców.

Klasyczne środki masowego przekazu:

 Prasa (zwłaszcza lokalna – dzielnice)
 TV (reklamy przyciągające pomysłem 

i humorem)
 Radio

Internet:

 Portale informacyjne (postrzegane jako 
rzetelne źródło informacji)

 Portale społecznościowe (reklamy, kampania 
społeczna)

 Kompleksowa aplikacja mobilna Urzędu 
Miasta (zawierająca informacje o aktualnych 
inicjatywach, poziomie zanieczyszczenia, 
zagrożeniach pogodowych)

MŁODSI STARSIUNIWERSALNE



Ocena materiałów informacyjnych
Z większością materiałów respondenci zetknęli się po raz pierwszy; także nazwa 
projektu Adaptcity nie była im wcześniej znana 

Dotarcie z materiałem informacyjnym do mieszkańców miasta stanowi wyzwanie. Większość proponowanych form jest oceniana krytycznie. Z jednej strony

tematyka zmian klimatu wydaje się niektórym respondentom odległa (nie zawsze obserwowane zjawiska są spontanicznie wiązane ze zmianami klimatu),

z drugiej zaś „szum informacyjny” stanowi realną barierę w skutecznej komunikacji.

Folder informacyjnyFilm o zmianach klimatu

Ogłoszenia 
o konsultacjach 
społecznych

Wersja papierowa/elektroniczna
Wystawa mobilna

Artykuł
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Oceniane materiały informacyjne (1/3)
Film, ogłoszenia o konsultacjach społecznych 

Film o zmianach klimatu

Ogłoszenia 
o konsultacjach 
społecznych
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Oceniane materiały informacyjne (2/3)
Mapa klimatyczna – wersja online, wersja papierowa 
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Mapa klimatyczna w wersji online Mapa klimatyczna w wersji papierowej



Oceniane materiały informacyjne (3/3)
Folder, artykuł, wystawa
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Folder informacyjny

Wystawa mobilna Artykuł



Film o konsekwencjach zmian klimatu*
Respondenci nie zetknęli się z nim wcześniej

Film odbierany przez większość respondentów jako stereotypowy,
powielający powszechnie znane informacje. Badanym brakowało
odniesienia do lokalnych problemów wynikających ze zmian
klimatu – poruszane zagadnienia są ich zdaniem zbyt ogólne. Nie
jest też jasne, do kogo film jest skierowany.

PROPOZYCJE ZMIAN:

 Odwołanie się do korzyści finansowych (zmiany nawyków
przeliczone na realne oszczędności)

 Wprowadzenie problematyki lokalnej (tego, co ważne dla
danej dzielnicy)

 Podział filmu na krótsze fragmenty ze względu
na wybrane zagadnienia

 Wywiady z mieszkańcami jako sposób na ożywienie
materiału

 Wyświetlanie na ekranach w komunikacji miejskiej,
w urzędach, w szkołach

 Umieszczenie w Internecie, np. na portalu „Zielona
Warszawa”, YouTube

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Ważna tematyka

 Kontrast w wizualizacji: pędzące

samochody, szary krajobraz vs

cisza, zieleń

 Formalny (zbyt długie 

wypowiedzi specjalistów)

 Mało dynamiczny

 Nieprofesjonalny (przestarzały)

Jest ciekawy. Zwraca uwagę na
przykład na zabetonowywanie
miasta. To jest problem ogromny.
[Wspólnoty Mieszkaniowe]

Przygotowałbym to bardziej
regionalnie, czyli dana dzielnica.
Wiadomo, że Targówek ma inne
problemy niż Bielany czy inna
dzielnica. [Spółdzielnie
Mieszkaniowe]

71* W czasie wywiadów prezentowany był zarówno zwiastun filmu, jak i jego losowo wybrane fragmenty. Zwiastun filmu został oceniony znacznie 
gorzej niż fragmenty filmu. Zdaniem badanych zwiastun jest zbyt ogólny i nie przedstawia żadnych nowych, potencjalnie ciekawych informacji.



Ogłoszenia o konsultacjach społecznych
Średnio połowa respondentów zetknęła się z ogłoszeniami wcześniej – głównie 
przedstawiciele Spółdzielni, Wspólnot i Jednostek Miejskich

Jako główne ograniczenie tej formy respondenci wskazywali wąską
grupę odbiorców – mieszkańców zaangażowanych społecznie. Ich
zdaniem pomysł nie trafia do ogółu, ogłoszenia są mało
angażujące.

 Czytelność 

 Wyraźnie wskazany inicjator 

przedsięwzięcia (Urząd Miasta)

 Grafika (przejrzysta)

 Logo zapadające w pamięć

PROPOZYCJE ZMIAN:

 Konkretne propozycje do realizacji (np. „Robimy ogród
deszczowy na waszym podwórku”) – następnie dyskusja
i głosowanie na jedną z nich

 Umieszczanie ogłoszeń – lokalnie: przy sklepach,
na klatkach schodowych, w komunikacji miejskiej

 Możliwość przesyłania pomysłów elektronicznie

 Podkreślanie uniwersalnego charakteru korzyści

 Uświadamianie mieszkańcom osobistego udziału
w dokonywanych zmianach

 Bezpośredni komunikat np. „Masz jakąś inicjatywę –
podziel się”

 Nowa formuła spotkania: urzędnicy obecni
na spotkaniach wspólnot – wejście w świat mieszkańców

 Pikniki, festyny – alternatywna przestrzeń do dyskusji
na tematy społeczne, obecność przedstawicieli miasta

 Zbyt ogólna formuła (nie jest 

jasne, jak spotkanie będzie 

przebiegało)

 „Konsultacja” – słowo kojarzone 

z czymś ogólnym, stratą czasu, 

nudnym wykładem

 Motyw „straszenia” zmianami 

klimatu

„Przyjdź i podziel się swoją 
opinią”, no i co, tracić czas... 
[Wspólnoty Mieszkaniowe]

Pojawia się to logo, które już
gdzieś tam się zapamiętuje.
[Wspólnoty Mieszkaniowe]

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
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Wiadomo, o co chodzi.
[Spółdzielnie Mieszkaniowe]



Mapa klimatyczna (wersja online i papierowa)

Mała styczność z materiałami

Mapa w swojej wieloaspektowej formie została odebrana przez
większość jako niejasna w interpretacji – wymagająca od odbiorcy
specjalistycznej wiedzy. Skuteczny odbiór zapewniłoby
uproszczenie formy – udoskonalenie grafiki (piktogramy)
oraz zastosowanie krótkich, łatwych w odbiorze haseł.

 Bieżąca aktualizacja danych –

w wersji elektronicznej

 Funkcja uświadamiająca 

zachodzące zmiany 

(ograniczeniem jest przekonanie 

o braku wpływu na dynamikę 

procesów – zdanie grupy 

Rodziców)

PROPOZYCJE ZMIAN:

 Krótka, przejrzysta legenda

 Wersja papierowa – zawężona do kluczowych zagadnień
i przedstawiona w przystępnej graficznie formie;
dostępna w instytucjach publicznych, np. urzędach,
szkołach

 Wersja elektroniczna – powinna być wyświetlana
na ekranach w komunikacji miejskiej Wymagająca zaangażowania –

„wczytania się”

 Mało intuicyjna i nieczytelna

 Niezrozumiała dla mieszkańców 

(grupa odbiorców zawężona do 

specjalistów lub osób 

zainteresowanych tematem)

Myślę, że nie każdy będzie się znał 
na czytaniu tych map i wiedział, 
co które kolory oznaczają. 
[Rodzice]

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
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Wystawa mobilna, artykuł w gazecie, folder
Mała styczność z materiałami – dwie osoby spotkały się z podobną wystawą, kilka osób 
widziało folder w urzędzie, nikt nie czytał artykułu

Tradycyjne, papierowe formy przekazu wydają się mało atrakcyjne
dla respondentów. Materiał umieszczony w przestrzeni publicznej
powinien przyciągać wizualnie i nie angażować czasowo – być
ekonomiczny w odbiorze i dotykać tematów bezpośrednio
związanych z życiem mieszkańców.

 Tematyka zmian klimatu warta 

zgłębienia i poruszenia 

w prasie (zdaniem grupy Rodziców)

PROPOZYCJE ZMIAN:

 Podział treści wystawy mobilnej na mniejsze fragmenty

 Lokalizacja wystawy przy najpopularniejszych węzłach
komunikacyjnych (bulwary nad Wisłą, ul. Marszałkowska,
Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, dworce, przystanki
komunikacyjne)

 Reklama wystawy w mediach

 Artykuły w gazetach lokalnych

 Uwzględnienie tematyki i problemów dotyczących
konkretnych rejonów miasta/dzielnic

 Zmiana formy na krótki film, komunikat na ekranach
w komunikacji miejskiej

 Treści wydają się być zbyt 

szczegółowe (wystawa, folder)

 Niedostostosowane formy do 

dzisiejszych, cyfrowych realiów

 Wąska grupa adresatów 

(zainteresowanych tematyką)

 Foldery papierowe – zwiększanie 

ilości makulatury

Uważam, że z takiego folderu
skorzysta osoba, która faktycznie
jest zainteresowana ekologią, ktoś,
kto ma to troszeczkę dalej, nie
będzie chciał poświęcić swojego
czasu. [Rodzice]

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
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Wnioski i rekomendacje
Zmiany klimatu to realny problem

 Badani mieszkańcy Warszawy w codziennym życiu obserwują wiele

zjawisk, które związane są ze zmianami klimatu. Szczególnie

zauważalne jest zanikanie pór roku (wiosna, jesień), ekstrema

pogodowe (upały, silne burze, wichury), a także zjawiska

postrzegane jako anomalie (np. wysokie temperatury powietrza

w październiku). Zjawiskiem zauważanym w kontekście zmian

klimatu jest też coraz większe zanieczyszczenie powietrza.

 W związku z opisanymi wyżej zjawiskami (dokuczliwymi

w codziennym funkcjonowaniu) respondenci nie negują,

że zmiany klimatu to ważny dla miasta i jego mieszkańców

problem*.

 Choć pojęcie adaptacji do zmian klimatu nie zawsze jest jasne, to

różnorodne działania miasta postrzegane są przez badanych jako

odpowiedź na zachodzące zmiany (np. hybrydowe autobusy,

budowa obwodnicy, alerty pogodowe, ale też kurtyny wodne czy

odkryte baseny). Pojawiają się jednak opinie, że działań tych

powinno być więcej.

 Respondenci wymienili wiele działań, które ich zdaniem powinny

zostać wdrożone w ramach adaptacji do zmian klimatu.

Najważniejsze potrzeby dotyczą ochrony istniejących terenów

zieleni oraz nowych nasadzeń, lepszej gospodarki wodą opadową

oraz zapewnienia cyrkulacji powietrza w mieście (kliny

napowietrzające), a także ograniczenia zanieczyszczania powietrza

przez ruch samochodowy w centrum miasta.

 W kontekście omawianych konceptów uznanie zdobyły przede

wszystkim te pomysły, które są łatwe do wdrożenia

i bardziej dostępne finansowo (np. ogrody deszczowe,

społecznościowe), a także przynoszą szybki efekt (np. poidełka lub

kurtyny wodne w upalne dni). Pozytywnie odbierane są także

pomysły związane ze zwiększaniem terenów zieleni w mieście.

 Ze strony przedstawicieli Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych,

jak i przedstawicieli Jednostek Miejskich pojawiły się postulaty

dotyczące ułatwienia wdrażania rozwiązań będących odpowiedzią

na zmiany klimatu (uproszczenie procedur, ułatwienie komunikacji

i współpracy pomiędzy SM, WM i JM). Wsparcie merytoryczne

potrzebne jest zarówno przedstawicielom Jednostek – ze strony

ekspertów – jak i przedstawicielom Wspólnot i Spółdzielni – ze

strony miasta.

*Jest to wyraźna zmiana w porównaniu z opiniami wyrażonymi podczas poprzedniej edycji 
badania (2016 r.).
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Rekomendacje dot. komunikacji 
Lokalne działania osadzone w szerszym kontekście oraz krótkie, łatwe w odbiorze materiały

 Choć zmiany klimatu to dla badanych mieszkańców coraz bardziej

realny i angażujący emocjonalnie problem, to jednak nie szukają

oni aktywnie informacji związanych z tym tematem. Styczność

z omawianymi materiałami informacyjnymi także była bardzo mała.

 Barierą, jeśli chodzi o poszukiwanie informacji, jest przekonanie

części badanych, że nie mają oni realnego wpływu na zachodzące

zjawiska. Tylko niektórzy respondenci spontanicznie zwrócili uwagę

na fakt, że ich codzienne działania mogą mieć znaczenie dla

adaptacji do zmian klimatu (np. oszczędzanie wody, energii).

 W komunikacji z mieszkańcami warto więc zwracać uwagę nie tylko

na globalne zjawiska związane ze zmianami klimatu, ale przede

wszystkim osadzać obserwowane na co dzień zjawiska

(np. ekstrema pogodowe) w szerszym kontekście i zwracać uwagę

na to, jak sami mieszkańcy mogą uczestniczyć w adaptacji miasta

do zmian klimatu.

 Tradycyjne papierowe formy przekazu wydają się mało atrakcyjne

dla respondentów. Materiały edukacyjno-informacyjne powinny

przyciągać wizualnie i nie angażować czasowo – być łatwe

w odbiorze i dotykać tematów bezpośrednio związanych z życiem

mieszkańców/lokalnych zagadnień. Pozytywnie odbierane są

np. krótkie filmiki wyświetlane na ekranach w komunikacji miejskiej.

 Dobrym sposobem na zaangażowanie mieszkańców jest też

organizowanie wydarzeń dot. adaptacji do zmian klimatu zarówno

w wymiarze lokalnym (włączanie mieszkańców w działania w okolicy

ich miejsca zamieszkania – wydarzenia te powinny być

organizowane we współpracy z przedstawicielami Wspólnot

i Spółdzielni Mieszkaniowych), jak i w postaci większych akcji

edukacyjnych – festynów czy pikników. Należy jednak szczególnie

podkreślać edukacyjny charakter takich akcji (mieszkańcy chętnie

angażują się np. w akcję wymiany odpadów surowcowych

na sadzonki, ale nie do końca zauważają wymiar edukacyjny akcji,

nie osadzają jej w szerszym kontekście).
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