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Materiał Informacyjny 

 

 

• DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – ZADAJ PYTANIE EKSPERTOWI, 

• WEŹ UDZIAŁ W NARADZIE SPOŁECZNEJ I IDEATHONIE, 

• PODZIEL SIĘ POMYSŁEM,  

• WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ! 

 

 

START 

27 listopada 2020 r. 
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CZYM JEST GDYŃSKI DIALOG O KLIMACIE? 

„Gdyński Dialog o Klimacie” to szereg działań zapraszających gdynian i gdynianki do 

namysłu nad zmianą klimatu i jej skutkami. W trakcie konsultacji będziemy wypracowywać 

rozwiązania i rekomendacje, zbierać opinie i pomysły, które na trzech poziomach – całego 

miasta, wspólnot lokalnych oraz indywidualnego mieszkańca – pomogą ograniczać 

negatywne zjawiska związane kryzysem klimatycznym i pozwolą się nam lepiej do niego 

przygotować. 

DLACZEGO JEST TO WAŻNY TEMAT?  

Kryzys klimatyczny jest faktem, a z jego negatywnymi skutkami musimy mierzyć się na co 

dzień. W Gdyni od kilku lat realizowane są różnego rodzaju działania adaptujące miasto do 

zmian. Przyjęty uchwałą nr VIII/233/19 Rady Miasta w kwietniu 2019 roku „Plan Adaptacji 

Miasta Gdyni do zmian klimatu do 2030 roku”1 zawiera diagnozę przyczyn tych zmian, 

wskazuje sektory najbardziej narażone na jego skutki oraz katalog działań, które należy 

podjąć, aby zminimalizować zagrożenie dla życia i zdrowia gdynian powodowane przez 

coraz częściej doświadczane negatywne zjawiska, takie jak nagłe powodzie miejskie, 

deszcze nawalne, fale upałów, czy susze.  

Zmiana klimatu jest następstwem tzw. efektu cieplarnianego, powodowanego emisją do 

atmosfery dwutlenku węgla (CO2), pochodzącego ze spalania paliw kopalnych m.in. w 

naszych samochodach, domach czy zakładach produkcyjnych. Ograniczenie emisji 

wymaga zmiany naszych codziennych zachowań. Potwierdzają to twarde dane liczbowe – 

w Gdyni jedynie 6,4% emisji CO2 powodowanych jest przez obiekty użyteczności publicznej i 

transport publiczny, zaś aż 93,4% emisji CO2 pochodzi z transportu indywidualnego, 

mieszkalnictwa, przemysłu i handlu2. 

Do głównych wyzwań, przed jakimi stajemy, należą: zapewnienie dostępu do czystej wody, 

wyzerowanie emisji CO2 z budynków mieszkalnych, biur, fabryk oraz transportu, zazielenienie 

miasta i uczynienie go „deszczolubnym” (miasto-gąbka), ograniczenie ilości 

produkowanych odpadów w naszych domach (poprzez zmianę nawyków zakupowych i 

żywieniowych) oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom, a szczególnie 

dzieciom i seniorom, tj. grupom szczególnie narażonym na negatywne zjawiska.  

Uwzględnienie konsekwencji zmiany klimatu w rozwoju miasta jest niezbędne dla 

zapewnienia bezpiecznego i sprawnego jego funkcjonowania oraz wysokiej jakości życia 

mieszkańców. Jednak planowane i realizowane działania i programy przyniosą maksymalne 

rezultaty tylko wtedy, gdy zaangażowane w nie zostaną nie tylko  struktury Miasta, ale przede 

wszystkim społeczności lokalne i mieszkańcy.  

 
1https://bip.um.gdynia.pl/programy-w-2020-roku,8228/plan-adaptacji-miasta-gdyni-do-zmian-

klimatu-do-roku-2030,541418 

 
2 https://bip.um.gdynia.pl/komunikaty,181/plan-gospodarki-niskoemisyjnej,434355 

 

https://bip.um.gdynia.pl/programy-w-2020-roku,8228/plan-adaptacji-miasta-gdyni-do-zmian-klimatu-do-roku-2030,541418
https://bip.um.gdynia.pl/programy-w-2020-roku,8228/plan-adaptacji-miasta-gdyni-do-zmian-klimatu-do-roku-2030,541418
https://bip.um.gdynia.pl/komunikaty,181/plan-gospodarki-niskoemisyjnej,434355
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Zwiększenia uważności na tematy związane z kryzysem klimatycznym i podjęcia konkretnych 

działań wymaga od nas odpowiedzialność za Planetę, którą ponosimy wobec naszych 

dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń. Niepodjęcie tego wysiłku skutkować będzie 

nieodwracalnymi zmianami na całym świecie. 

 

CO MA WYNIKNĄĆ Z DIALOGU I KTO ZA NIEGO ODPOWIADA? 

Zebrane w trakcie Dialogu informacje, wypracowane rekomendacje i rozwiązania będą 

zaleceniami do planowania działań jednostek odpowiedzialnych za tematykę zmian klimatu 

w Urzędzie Miasta Gdyni. Stanowić też będą wskazania i inspiracje do podejmowania 

konkretnych działań przez instytucje, podmioty prywatne oraz mieszkańców. 

Za przeprowadzenie Dialogu odpowiada Laboratorium Innowacji Społecznych  

we współpracy z Wydziałem Środowiska UM Gdyni oraz innymi jednostkami zajmującymi się 

poszczególnymi obszarami adaptacji do zmian klimatu.  

Raport, zawierający podsumowanie Dialogu, opublikowany zostanie w ciągu 40 dni od 

zakończenia procesu. 

 

JAKIE SĄ ETAPY DIALOGU I KTO MOŻE W NIM WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Cały proces został podzielony na kilka etapów w taki sposób, aby umożliwić udział różnym 

grupom mieszkańców i instytucjom. W trakcie Dialogu, który będzie trwał od 27 listopada 

2020 roku do 31 maja 2021 roku, będzie czas i przestrzeń do wspólnego wypracowania 

rozwiązań, zgłaszania uwag i pomysłów oraz zadania pytań ekspertom. Ważne jest, że każdy 

z etapów się ze sobą łączy i stanowi punkt wyjścia do kolejnego działania, korzystając z 

wcześniej zebranej i opracowanej wiedzy czy materiałów.  

1. Etap diagnostyczny  

• To czas, kiedy będziemy informować szczegółowo o całym procesie, o tym, 

jak można się w niego włączyć, oraz o działaniach prowadzonych przez Miasto 

w zakresie adaptacji do zmian klimatu;  

• Będziemy również zbierać najważniejsze pytania nurtujące mieszkańców i 

mieszkanki Gdyni w poruszanym temacie;  

• Przeprowadzimy także rekrutację uczestników do kolejnego etapu – narady 

społecznej.  

TERMIN: 27 listopada - 31 grudnia 2020 r. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Gdyni 
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2. Etap narady społecznej  

Narada to cykl 3 spotkań, których celem będzie opracowanie rekomendacji i 

pomysłów w zakresie włączania różnych podmiotów w działania przeciwdziałające 

skutkom zmiany klimatu w określonych obszarach. Do udziału w naradzie zaprosimy 

grupę około 30  osób – ekspertów społecznych, będących przedstawicielami 

organizacji i instytucji takich, jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje 

pozarządowe, środowiska naukowe czy rady dzielnic. Grupa ta zostanie wyłoniona w 

otwartym naborze. 

Spotkania będą miały charakter edukacyjno-deliberacyjny, a ich uczestnicy w 

trakcie pracy wspierani będą przez niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli 

Miasta.  

Podczas narad sformułowane zostaną także propozycje tematu(-ów) wymagających 

pogłębienia w kolejnym etapie konsultacji. 

TERMIN: 4 stycznia – 28 lutego 2021 r. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? Narada skierowana jest do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, rad dzielnic, spółdzielni i zarządców wspólnot mieszkaniowych, 

przedsiębiorców, środowiska naukowego i innych podmiotów reprezentujących 

grupy mieszkańców. 

3. Etap zbierania uwag i pomysłów  

Na tym etapie zaprosimy gdynian i gdynianki do zgłaszania swoich uwag i pomysłów 

dotyczących wskazanych aspektów adaptacji do zmian klimatu. Dokładny przebieg 

tego etapu zostanie wypracowany w oparciu o rekomendacje uczestników narad 

oraz pracę zespołu ekspertów.  

TERMIN: 1 - 31 marca 2021 r. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Gdyni 

4. Etap wypracowania rozwiązań - IDEATHON 

Ideathon to warsztat projektowy, podczas którego będziemy poszukiwać 

konkretnych, ale też nowatorskich rozwiązań w obszarze postawionego wyzwania 

związanego z angażowaniem mieszańców w działania proklimatyczne. Wyzwanie 

sformułują uczestnicy etapu narad, a ostatecznie wybierze je zespół ekspertów 

wskazany przez Prezydenta Miasta Gdyni.  

TERMIN: 1 - 30 kwietnia 2021 r. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Gdyni, a w szczególności 

młodzież, studenci, osoby zainteresowane tematem czy projektowym 

wypracowywaniem rozwiązań  
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JAK MOGĘ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ? 

MIESZKAŃCY: 

1) Zadaj pytanie ekspertowi  

Nurtują Cię pytania dotyczące zmian klimatu? Prześlij je nam! 

Chcemy wiedzieć, co jest ważne dla mieszkańców i mieszkanek Gdyni, czego chcieliby się 

w tym temacie dowiedzieć, a dotychczas nie mieli takiej okazji.  

Pytania będzie można zgłosić od 27 listopada do 6 grudnia poprzez: 

• Formularz udostępniony na stronie www.gdynia.pl/oklimacie 

• e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl 

• telefon: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30 pod numerem: 58 727 39 

08 

Zgłoszone pytania zostaną opracowane i przekazane ekspertom, których zadaniem będzie 

udzielenie na nie odpowiedzi. 

2) Weź udział w konsultacjach i prześlij swoje pomysły i uwagi 

W okresie od 8 do 22 marca 2021 r., będzie można wypełnić formularz konsultacyjny, który 

zostanie przygotowany po przeprowadzeniu narad (szczegóły poniżej). 

Zgłoszone pomysły pomogą w dopracowaniu miejskich programów w obszarze adaptacji 

do zmian klimatu. Będą też stanowiły inspirację do planowania kolejnych działań, 

szczególnie tych, zakładających włączanie mieszkańców i lokalnych wspólnot. 

Formularz będzie można wypełnić w wersji elektronicznej oraz papierowej. Wypełniony 

formularz papierowy będzie można złożyć w wyznaczonych miejscach lub przesłać pocztą 

na adres LIS z dopiskiem: „Gdyński Dialog o Klimacie”. 

Wszystkie szczegóły będą dostępne na stronie www.gdynia.pl/oklimacie 

3) Weź udział w ideathonie i stwórz nowe rozwiązania dla Gdyni 

W kwietniu zaprosimy wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem optymalnych i 

oryginalnych rozwiązań, które pomogą jeszcze lepiej przygotować Gdynię do minimalizacji 

negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz włączyć w te działania mieszkańców.  

W zależności od sytuacji epidemiologicznej ideathon będzie miał formułę warsztatu on-line 

lub stacjonarnego. Nabór będzie otwarty poprzez specjalny formularz. Uczestnicy warsztatu 

będą mieli możliwość spotkania ekspertów, otrzymają wsparcie mentorów, a autorzy 

najlepszego pomysłu otrzymają nagrodę. Wszystkie szczegóły będą dostępne na stronie 

www.gdynia.pl/oklimacie 

 

http://www.gdynia.pl/oklimacie
mailto:konsultacje@lis.gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/oklimacie
http://www.gdynia.pl/oklimacie
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INCTYTUCJE I ORAGNIZACJE: 

Zgłoś się do narady społecznej 

Pomóż sformułować rekomendacje, pozwalające skutecznie włączać grupy mieszkańców 

oraz instytucje w działania przeciwdziałające zmianie klimatu. Zastanówmy się, co – jako 

wspólnota mieszkańców – możemy zrobić, żeby zminimalizować negatywne zjawiska 

klimatyczne w Gdyni, aby żyło się nam lepiej i zdrowiej! Pomóż lepiej dostosować działania i 

programy Miasta do aktualnych potrzeb. 

Kogo poszukujemy? 

Przedstawicieli instytucji i organizacji reprezentujących lub zrzeszających mieszkańców, które 

mają lub mogą mieć bezpośredni wpływ na działania i zachowania mieszkańców.  

Nabór do udziału w naradach jest otwarty i kierowany do przedstawicieli spółdzielni, 

organizacji pozarządowych, rad dzielnic, uczelni, przedsiębiorców.  

Spośród zgłoszonych uczestników zostanie wyłonionych około 30 osób, reprezentujących  

różnorodne instytucje i podmioty.  

Jak się zgłosić? 

Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz udostępniony od 7 do 20 grudnia 2020 roku 

na stronie www.gdynia.pl/oklimacie 

Zgłoszenie będzie można też przesłać na adres: e-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl lub 

przekazać telefonicznie pod numerem 58 727 39 08 od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.30-16.30  

Jak będą wyglądały spotkania w ramach narady? 

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zostaną wprowadzeni do tematów narady przez 

ekspertów, zapoznają się z materiałami prezentującymi działania w obszarze adaptacji do 

zmiany klimatu w Gdyni. Następnie, wspierani przez ekspertów, wspólnie wypracują 

zalecenia możliwe do wdrożenia w lokalnym środowisku. Punktem wyjścia do prac narady 

będą rezultaty diagnozy oraz opracowania działań podejmowanych przez Miasto Gdynia, 

a także przygotowane przez ekspertów materiały. 

Czego oczekujemy? 

• udziału w 3 spotkaniach on-line. Każde ze spotkań będzie trwać około 3-4 godzin i 

będzie się odbywać w styczniu (1 spotkanie – 21 stycznia) i lutym (2 spotkania – 4 i 18 

lutego). Dla osób, które nie dysponują sprzętem możemy zapewnić tablety oraz 

przeszkolenie z komunikatora, którego będziemy używać podczas narad. Niezbędne 

jest zadeklarowanie udziału we wszystkich trzech spotkaniach; 

• gotowości do dzielenia się swoim doświadczeniem, pomysłami i do intensywnej pracy 

w grupie nad wypracowaniem rekomendacji.  

http://www.gdynia.pl/oklimacie
mailto:konsultacje@lis.gdynia.pl
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Co zapewniamy? 

• wsparcie techniczne i przygotowanie do spotkań; 

• materiały edukacyjno-informacyjne oraz promocyjne;  

• wsparcie ekspertów oraz moderatorów. 

 

 

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

Wszystkie bieżące informacje dotyczące Gdyńskiego Dialogu o Klimacie znajdziesz na 

stronie: 

www.gdynia.pl/oklimacie 

Masz pytania lub pomysły? 

Zadzwoń do nas 058 727 39 08 (od pon. do pt. w godzinach 8.30-16.30) 

lub  

napisz  na adres: konsulatcje@gdynia.pl 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE DATY 

1. Etap diagnostyczny: 27 listopada - 31 grudnia 2020 r. 

• pytanie do eksperta - 27 listopada - 6 grudnia  

• nabór do narady społecznej - 7 - 20 grudnia 

2. Etap narady społecznej: 4 stycznia - 28 lutego 2021 r. 

• ogłoszenie składu narady  - do 6 stycznia 

• pierwsze spotkanie - edukacyjne – 21 stycznia   

• drugie spotkanie - wypracowywanie rozwiązań  - 4 lutego 

• trzecie spotkanie - sformułowanie rekomendacji - 18 lutego 

3. Etap zbierania uwag i pomysłów: 1 - 31 marca 2021 r. 

• zgłaszanie uwag i pomysłów: 8 - 22 marca  

4. Etap wypracowywania rozwiązań: 1 - 30 kwietnia  

5. Etap podsumowujący: 1 - 31 maja 2021 r. 

 

http://www.gdynia.pl/oklimacie
mailto:konsulatcje@gdynia.pl

