
ADAPTACJA DO ZMIAN 
KLIMATU TO ZAGADNIENIE 
NA KTÓRYM W TYM ROKU 
KONCENTRUJE SIĘ URBAN-
LAB GDYNIA. W RAMACH 
WSPÓŁPRACY MIĘDZY-
SEKTOROWEJ – EKSPER-
TÓW, PRZEDSTAWICIELI 
BIZNESU, URZĘDNIKÓW 
I MIESZKAŃCÓW – POSZU-
KIWANE SĄ SKUTECZNE, 
DŁUGOFALOWE ROZWIĄ-
ZANIA WSPIERAJĄCE ŁA-
GODZENIE ZMIAN KLIMATU 
NA POZIOMIE LOKALNYM. 

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU TO WY-
ZWANIE GLOBALNE. ROZWIĄZANIA DLA 
GDYNI OPRACOWUJE TAKŻE SPECJAL-
NIE POWOŁANY ZESPÓŁ TEMATYCZNY 
URBANLAB. JEDNYM Z ELEMENTÓW, 
KTÓRE MAJĄ WESPRZEĆ TEN PROCES, 
BĘDĄ WYNIKI BADANIA SPOŁECZNE-
GO POSTAW GDYNIAN I GDYNIANEK. 

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy 
mieszkańcy Gdyni. Ankieta składa się z kilku-
nastu pytań, a jest dostępna m.in. na stronie 
internetowej UrbanLab Gdynia. - Jedyną droga 
na poznanie czyjejś opinii jest rozmowa. Aby 
dowiedzieć się, jaki stosunek do kwestii śro-
dowiskowych mają mieszkańcy i mieszkanki 
naszego miasta, postanowiliśmy zaprojektować 

i zrealizować badanie społeczne. Już teraz 
dostępna jest ankieta online, którą wypełnić 
można do 7 grudnia. Zachęcamy gdynianki 
i gdynian do podzielenia się swoją opinią w tej 
ważnej sprawie – wyjaśnia Joanna Krukowska, 
kierowniczka UrbanLab Gdynia. – Zdajemy 
sobie sprawę, że badania ankietowe to nie 
wszystko. Badanie uwzględni również wy-
wiad z grupą mieszkańców oraz tzw. panel 
ekspercki, czyli wywiad grupowy z członki-
niami i członkami Zespołu Tematycznego.  
Wyniki badania będą stanowiły istotny punkt 
odniesienia do planowania kolejnych działań, 
zarówno inwestycyjnych jak i konsultacyjnych. 
Wyniki w formie raportu zostaną opublikowane na  
stronie internetowej www.urbanlab.gdynia.pl 
w drugiej połowie grudnia 2020.

– Od początku tego roku UrbanLab Gdynia podej-
muje się jednego z największych wyzwań ludzkości, 
kryzysowi klimatycznemu. Zespół Tematyczny kon-
centruje swoje prace wokół trzech obszarów dot. 
zmiany klimatu: wody jako zasobu, zwiększenia 
efektywności energetycznej oraz zieleni w mieście 
– wyjaśnia Joanna Krukowska, kierowniczka Urban-
Lab Gdynia. – W tych trzech priorytetowych sferach, 
nierozerwalnym elementem działań jest edukacja 
i działania budujące świadomość społeczną miesz-
kańców i mieszkanek Gdyni w tym złożonym temacie. 
Na początku roku, decyzją Prezydenta Gdyni, 
został 13-osobowy Zespół Tematyczny, złożony 
z przedstawicieli i przedstawicielek różnych wy-
działów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych. Zespół ten pełni funkcję do-
radczą i opiniodawczą w sprawach związanych 
z adaptacją do zmian klimatu w Gdyni. Koncen-
truje się na wypracowywaniu rozwiązań mają-
cych łagodzić i ograniczać skutki występowania 
w Gdyni klęsk żywiołowych, stanowiących efekt 
zmian klimatu. Działania adaptacyjne w tym ob-

szarze koncentrują się tym samym m.in. wokół 
ograniczania emisji do atmosfery tzw. gazów 
cieplarnianych, czy działań związanych z gospo-
darką wód opadowych oraz  zielenią w mieście.  
W efekcie prac Zespołu Tematycznego uruchomione 
zostało m.in. badanie postaw społecznych miesz-
kańców i mieszkanek Gdyni wobec adaptacji do 
zmian klimatu. Do udziału zaproszeni są wszyscy 
mieszkańcy. Ankieta jest anonimowa, a jej wypeł-
nienie trwa kilkanaście minut. Przygotowywane są 
również ekspertyzy poświęcone aktualnie prowa-
dzonym działaniom samorządu w zakresie ochrony 
środowiska, które mają wskazać rekomendacje na 
przyszłość. Do udziału w pracy UrbanLabu w tym 
obszarze zaproszeni są także mieszkańcy. Od po-
czątku roku trwa cykl wydarzeń edukacyjnych 
i dyskusyjnych w UrbanCafé poświęcony zmianie 
klimatu oraz ochronie środowiska. Adaptacji do 
zmian klimatu poświęcone są także tegoroczne 
działania dwóch komponentów Inkubatora Miej-
skiego UrbanLab: Programu Kompetencji Miejskich 
oraz Pomysłu na Miasto.
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URBANLAB GDYNIA REALIZOWANY JEST ZE ŚRODKÓW I PRZY ZAANGAŻOWANIU MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ PRZY WSPARCIU INSTYTUTU ROZWOJU MIAST I REGIONÓW.
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17 – TYLE IDEI ZOSTA- 
ŁO ZGŁOSZONYCH DO 
DRUGIEJ EDYCJI NABORU 
MIKROINNOWACJI PO-
MYSŁ NA MIASTO. TYM 
RAZEM SZUKANO ROZ-
WIĄZAŃ UKIERUNKOWA-
NYCH NA ŁAGODZENIE 
ZMIAN KLIMATU I ADA-
PTACJĘ DO TYCH ZMIAN.
Pomysł na Miasto jest sposobem rozwijania 
i wdrażania pomysłów mieszkanek i mieszkańców, 
którzy dzięki swojemu zaangażowaniu mogą mieć 
realny wpływ na poprawę jakości życia w Gdyni. 
Efektem jest także niesienie społecznej zmiany, 
którą aranżują sami mieszkańcy. Dzięki temu 
gdynianki i gdynianie mają szansę na przedsta-
wienie swoich potrzeb oraz wypracowanie efek-
tywnych form współpracy z samorządem. Nabór 
jest bowiem realizowany przez zespół UrbanLab 
Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych). 

– Zgłoszenia, które można było do nas prze-
syłać do 19 października, zostały przedłożone 
powołanej komisji, która teraz ocenia je według 
kryteriów, zawartych w regulaminie – mówi 
Magdalena Żółkiewicz, koordynatorka Pomysłu 
na Miasto z UrbanLab Gdynia. – Zgłoszone przez 
mieszkanki i mieszkańców pomysły są konsulto-
wane z poszczególnymi wydziałami m.in. pod ką-
tem możliwości realizacji. UrbanLab jest progra-
mem, który działa na poziomie całego miasta, na 
co dzień współpracujemy z różnymi wydziałami 
i jednostkami miejskimi i tak też jest tym razem.  
Do przetestowania w Gdyni zostaną skierowane 
co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencja-
le, a łączna kwota, która zostanie przeznaczona 
na ich wdrażanie to 90 tys. zł. Inne dobrze roku-
jące pomysły, które mają szansę na adaptację 
w mieście, i które nie będą testowane w ramach 
działań UrbanLabu, po opracowaniu zostaną udo-
stępnione w otwartym katalogu dla innych miast 
zainteresowanych potencjalnym zastosowaniem 
w praktyce. Z pomysłów będzie można skorzy-
stać nieodpłatnie pod warunkiem przygotowania 
raportu z testowania i ewaluacji procesu.

ZACHĘCAMY TAKŻE DO WY-
SŁUCHANIA PODCASTÓW 
O KLIMACIE NA STRONIE
HTTPS://URBANLABGDYNIA.PODBEAN.COM/

M I A S T A 
Ś W I A D O M E
O MIASTACH ŚWIADOMYCH, A TAKŻE 
O CZEKAJĄCYCH JE WYZWANIACH 
I DZIAŁANIACH DYSKUTOWAĆ 
BĘDĄ PRELEGENCI ORAZ  GOŚCIE 
KONFERENCJI ONLINE „MIASTA 
ŚWIADOME – GLOBALNE WYZWA-
NIA, LOKALNE ROZWIĄZANIA”.

Spotkania online, które odbędą się w dniach 1-2 
grudnia poświęcone będą tematom związanym 
ze zmianami klimatycznymi oraz wyzwaniami, 
jakie nakładają one na miasta. Nie zabrak-
nie też paneli dyskusyjnych, wykładów oraz 
warsztatów poświęconych globalnym proble-
mom starzenia się społeczeństw, architektury 
wyboru czy aktywizmu. Udział w konferencji 
jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają tłu-
maczenie na polski język migowy. Transmisję 
będzie można zobaczyć m.in. za pośrednic-
twem strony internetowej urbanlab.gdynia.
pl oraz profilu Facebook UrbanLab Gdynia. 
- Pandemia pokazała, jak bardzo potrzebne 
jest nam interdyscyplinarne podejście do bu-
dowania miast, rozwiązywania problemów 
i kreowania innowacji. W UrbanLab Gdynia 
inicjujemy unikalną w skali kraju współpracę 
specjalistów. Wszystko po to, żeby żyło nam 
się miastach lepiej, szczególnie w obliczu cze-
kających nas wyzwań związanych z adaptacją 
do zmian klimatu  – mówi Magdalena Dębna, 
koordynatorka konferencji z UrbanLab Gdynia. 
Na konferencji wystąpią samorządowcy, ale 
także aktywiści i reprezentanci środowisk aka-
demickich. W tym gronie będą m.in. prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek, publicysta i autor 
książek związanych z tematyką miejską Filip 
Springer, a także założycielka barcelońskiej 
organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke.


