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Wstęp 
 

Niniejszy dokument stanowi odpowiedź organizacji pozarządowych z terenów przygranicznych 

Polski i Niemiec na postępujące zmiany klimatu. Określa kluczowe problemy, cele, formy współpracy i 

działania jakie sektor NGO może podjąć z lokalnym samorządem na rzecz przeciwdziałania skutkom 

zmian klimatu. Dokument opiera się w swojej strukturze na dwóch osiach przekrojowych, ukazujących 

problemy dwóch wyżej wymienionych obszarów tematycznych.  

Pierwszy to problem główny - związany ze skutkami zmian klimatu i możliwości im 

przeciwdziałania przez współpracujące ze sobą organizacje pozarządowe.  

Drugi obszar skoncentrowany jest wokół samych organizacji pozarządowych pogranicza oraz ich 

problemów, form funkcjonowania i podejmowania współpracy transgranicznej oraz międzysektorowej. 

Kluczem do tej drugiej osi jest zatem cel, jakim jest wzmocnienie tej współpracy i efektów synergii z niej 

płynących, w połączeniu z pozytywnym oddziaływaniem aktorów tej współpracy na przeciwdziałanie 

skutkom zmian klimatu.  

Organizacje pozarządowe i sektor publiczny są dla siebie naturalnymi partnerami m.in. ze 

względu na to, że oba sektory działają bardzo często na rzecz lokalnej społeczności. Ich współdziałanie 

przynosi efekt synergii, dając wymierne korzyści w postaci poprawy jakości życia mieszkańców, pozwala 

na zaspokajanie ich potrzeb i rozwiązywanie problemów społecznych. 

Założeniem niniejszej strategii jest również wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych 

pograniczna i lokalnych samorządów na rzecz lokalnych wspólnot, poprzez systematyczną poprawę 

warunków, w których współpraca jest realizowana. Jak również zwiększenie zakresu, rozwój form i 

podnoszenie standardów współpracy organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych 

przyczyniających się do promocji aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego i 

zaspokajania potrzeb mieszkańców pogranicza. 

Niniejsza strategia nie wyznacza konkretnych terminów dotyczących planowanych do realizacji 

działań. Nie wyznacza również horyzontu czasowego dla osiągnięcia poszczególnych celów. To celowy 

zabieg, gdyż współpraca powinna być formą nastawienia, które cechuje lokalne życie społeczno-

gospodarcze pogranicza polsko-niemieckiego. Dlatego realizacja niniejszej strategii ma mieć charakter 

ciągły i systematyczny, a kluczowa jest akceptacja przez samorządy i organizacje pozarządowe 

kierunków strategii jako istotne oraz warte realizowania z punktu widzenia dobra wspólnego jakim jest 

klimat oraz związana z nim jakość życia mieszkańców. 
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Strategia powstała w wyniku realizacji projektu “Sieć współpracy organizacji pozarządowych 

pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu” na podstawie dialogu i współpracy 

organizacji wchodzących w skład “Sieci współpracy NGO” oraz wsparcia eksperckiego Fundacji na rzecz 

Collegium Polonicum oraz Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych ze Słubic. 
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Diagnoza 

Sektor pozarządowy w województwie lubuskim 

Określenie dokładnej liczby organizacji pozarządowych w województwie lubuskim nie jest 

możliwe ze względu na brak jednej bazy czy rejestru organizacji sektora non profit, który jednoznacznie 

pozwalałby na weryfikację ich liczby.  

Liczba ta zależnie od źródeł różni się dość znacznie. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego 

(GUS) na koniec 2016 r. w województwie lubuskim znajdowało się 2,6 tys. aktywnych organizacji 

pozarządowych1. Z kolei Stowarzyszenie Klon/Jawor na podstawie danych z rejestrów KRS i REGON 

obliczyło, że na koniec 2017 r. w województwie lubuskim mieliśmy 3742 fundacje i stowarzyszenia2.  

Ze względu na tę różnicę w danych różnie kształtuje się również wskaźnik dotyczący liczby 

organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Zależnie od źródeł kształtuje się on 

na poziomie 26 organizacji na 10 tys. mieszkańców (GUS) do 37 organizacji na 10 tys. mieszkańców 

(Klon/Jawor). W obu przypadkach wskaźnik ten jest powyżej średniej krajowej.  

Niezależnie od źródła danych, podobnie jak w pozostałych województwach w Polsce, dominującą 

formą prawną są stowarzyszenia 2,2 tys. (stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne). Drugą formę 

prawną w kolejności stanowią fundacje 0,3 tys. Pozostałe formy prawne (samorząd gospodarczy i 

zawodowy, społeczne podmioty wyznaniowe) stanowią 0,1 tys.3 Jeśli chodzi o strukturę sektora non-

profit to w woj. lubuskim stowarzyszenia stanowią 86% całości sektora i jest to odsetek nieco większy 

od średniej krajowej (80%)4. Fundacje stanowią 10%, odpowiednio w kraju 15%. Pozostałe formy prawne 

stanowią 4% (w skali kraju odpowiednio 5%)5.  

W strukturze stowarzyszeń ponad połowę (52%) stanowią typowe stowarzyszenia i organizacje 

społeczne, 29% to stowarzyszenia sportowe, 13% ochotnicze straże pożarne i 5% koła łowieckie. 

Struktura ta nieznacznie różni się od struktury ogólnopolskiej stowarzyszeń tj. odpowiednio: 49%, 27%, 

20% i 3%6.  

W ramach projektu „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego 

na rzecz ochrony klimatu” przeprowadzono badanie ankietowa na liczbie 47 organizacji pozarządowych 

                                                

 
1 Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/  
2 B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018, Warszawa 2019. 
3 Bank Danych Lokalnych GUS https://bdl.stat.gov.pl/ 
4 M. Adamska, A. Auriga-Borówko, K. Borysiak, M., K. Goś-Wójcicka, K. Jarębska, A. Knapp, E. Makowska-Belta, T. Sekuła, 
Sektor non-profit w 2016 r., Warszawa, Kraków 2018, s. 108.  
5 Ibidem. 
6 Ibidem, s. 113. 
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z terenu województwa lubuskiego. 72,3% ankietowanych organizacji stanowiły stowarzyszenia, 23,4% 

stanowiły fundacje, 4,3% stanowiły odpowiednio związki stowarzyszeń oraz koła gospodyń wiejskich.  

Warto odnotować, że w woj. lubuskim 64% organizacji non-profit ma swoją siedzibę w miastach, 

tylko 36% to organizacje zarejestrowane na wsiach. Dla porównania w Polsce ten odsetek kształtuje się 

61% do 39% na rzecz organizacji zarejestrowanych w miastach7.  

W ramach przebadanych organizacji aż 50% swoją siedzibę miało zarejestrowaną w domu osoby 

prywatnej. 26% korzystało z nieodpłatnego wynajmu (użyczenia). 15% organizacji posiadało własną 

siedzibę a 9% wynajmowało ją odpłatnie.  

Jeśli chodzi o główne dziedziny działalności to największy odsetek organizacji pozarządowych w 

woj. lubuskim zajmuje się szeroko rozumianym sportem, turystyką, rekreacją i hobby – 34% (29% w 

kraju). 12% ratownictwem, 11% kulturą i sztuką, zaś 7% działa w obszarze edukacji, wychowania i badań 

naukowych. W skali kraju to odpowiednio: 17%, 12% i 10%. 

Ciekawie kształtują się dane dotyczące osób pracujących na rzecz organizacji. W 2016 r. w woj. 

lubuskim średnio na rzecz jednej organizacji pracowało społecznie (wolontariacko) 19 osób (średnia 

krajowa 21 osób). Przy czym w połowie organizacji liczba osób pracujących społecznie nie przekraczała 

11 osób (mediana ogólnopolska to 10 osób)8. Spośród objętych badaniem organizacji odpowiedzi na 

temat liczby swoich członków udzieliło 40 z nich. Przeciętna liczba członków badanych organizacji 

wyniosła ponad 55 osób. Po odjęciu najbardziej licznego stowarzyszenia (blisko 1000 osób) wskaźnik ten 

obniża się do poziomu 31 członków. 

Wg danych GUS 59% lubuskich organizacji pozarządowych nie zatrudnia płatnego personelu. 

27% zatrudnia osoby na umowy cywilnoprawne a 15% zatrudnia osoby na umowę o pracę. To dane 

prawie identyczne jak średnia dla całego kraju. W dodatku są one zbieżne z badaniem Stowarzyszenia 

Klon/Jawor, które wskazuje, że 37% organizacji w Polsce zatrudnia stały personel (odpowiednio 19% na 

umowy o pracę i 18% na podstawie innych umów)9. Przeciętny płatny zespół w organizacji non-profit w 

Polsce to 3 osoby. 59% wszystkich zatrudnionych stanowią kobiety10. W województwie lubuskim ten 

wskaźnik jest niższy. Mediana liczby zatrudnionych w organizacjach non-profit wynosi 2 osoby. A udział 

przeciętnego zatrudnienia etatowego w organizacjach non-profit w całym zatrudnieniu w Polsce w 2016 

r. wyniósł 1,4%11.  

                                                

 
7 Ibidem, s. 118. 
8 Ibidem, s. 123. 
9 B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018, op. cit., s. 14. 
10 Ibidem, s. 33. 
11 M. Adamska i in., Sektor non-profit w 2016 r., op. cit., s. 125. 
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W ramach przeprowadzonego badania zapytano również lubuskie organizacje o kwestie 

zatrudnienia. Na 31 udzielonych odpowiedzi 5 organizacji wskazało, że zatrudnia kadrę, co daje 16% 

badanych organizacji. Zatem znacząco poniżej oficjalnych danych dla całego lubuskiego.  

Zatrudnianie osób czy posiadanie stałego płatnego personelu wiąże się w istotny sposób z 

wielkością budżetu organizacji. W Polsce 72% organizacji z rocznym budżetem powyżej 100 tys. zł 

zatrudnia stały personel12. W woj. lubuskim odsetek organizacji non-profit z budżetem powyżej 100 tys. 

zł wynosił w 2016 r. 22%. Roczny budżet 43% organizacji mieścił się w przedziale między 10 a 100 tys. zł. 

Budżetem poniżej 10 tys. zł dysponowało aż 35% wszystkich NGO13. Te wskaźniki nie odbiegają w 

znaczący sposób od danych ogólnopolskich prezentowanych przez GUS jak i tych publikowanych w 

badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor.  

W ramach badania lubuskie organizacje zapytano również o wielkość ich budżetów. Wśród 

organizacji, które udzieliły odpowiedzi 51% miało przychody nie większe niż 10 tys. zł. W drugim 

przedziale (między 10 a 50 tys. zł) znalazło się 27% organizacji. 8% stanowiły organizacje z budżetem 

między 50 a 100 tys. zł. Budżetem rocznym powyżej 100 tys. zł (ale nie większym niż 500 tys. zł) 

dysponowało blisko 11% organizacji. Niespełna 3% odnotowało przychody powyżej 500 tys. zł.  

68% lubuskich NGO podejmuje współpracę z samorządem. Z kolei 59% deklaruje współpracę z 

biznesem. Identyczny wskaźnik (59%) lubuskich organizacji deklaruje współpracę wewnątrz 

sektorową14. 

 

Najważniejsze wyzwania sektora non-profit w woj. lubuskim: 

• trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu; 

• brak osób gotowych do zaangażowania się w działania organizacji oraz starzenie się liderów; 

• biurokracja administracji publicznej i skomplikowane formalności grantodawców; 

• trudności w utrzymaniu personelu i wolontariuszy; 

• rosnące znużenie, wypalenie zawodowe liderów organizacji. 

                                                

 
12 B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018, op. cit., s. 32.  
13 M. Adamska i in., Sektor non-profit w 2016 r., op. cit., s. 126.  
14 K. Duer, K. Dreszer-Smalec, K. Gluth, M. Wojciechowska, E. Wyszomirska, Diagnoza stanu lubuskich organizacji 

pozarządowych, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Słubice 2012, s. 70-72 
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Sektor pozarządowy w Brandenburgii 

W kraju związkowym Brandenburgia istnieje wiele organizacji pozarządowych o bardzo różnych 

kierunkach. Organizacje pozarządowe są oddane dobru wspólnemu, dążą do poprawy świata lub walczą 

z problemami lokalnymi, terytorialnymi lub globalnymi. 

 

Organizacje pozarządowe działają na wielu obszarach i wykonują różnorodne zadania, takie jak: 

• udzielanie pomocy humanitarnej, 

• stawanie w obronie sprawiedliwości społecznej, 

• opowiadają się za przyjaznym dla środowiska i społecznie odpowiedzialnym projektowaniem 

transportu, 

• promowaniem nauki, edukacji, edukacji ekologicznej i edukacji na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, 

• stawaniem w obronie przyrody i środowiska, 

• aktywnie działają na rzecz ochrony klimatu, 

• są zwolennikami energii odnawialnej, 

• udzielają porad środowiskowych, 

• są zwolennikami stopniowego wycofywania energii jądrowej, 

• są zaangażowane w rolnictwo ekologiczne, 

• aktywnie działają na rzecz dobrostanu zwierząt, 

• promują sport i aktywność fizyczną, 

• chronią dobra kulturowe, 

• promują sztukę i kulturę, 

• sprawdzają zgodność z wartościami dopuszczalnymi dla środowiska i przepisami konsumenckimi. 

 

Organizacje pozarządowe zajmują stanowiska w debatach politycznych i legislacyjnych. 

Występują jako aktorzy i wykorzystują szerokie spektrum, aby zająć stanowisko i zwrócić uwagę opinii 

publicznej lub zwiększyć świadomość. Te działania obejmują: 

• kampanie online, 

• kampanie uświadamiające, 

• wykłady publiczne, 

• wydarzenia dyskusyjne, 

• demonstracje, 
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• lobbing, 

• komunikaty prasowe, 

• dokumenty przedstawiające stanowisko, 

• opinie, 

• realizacje projektów, 

• wydarzenia związane z edukacją ekologiczną, 

• składanie pozwów. 

 

Wiele organizacji pozarządowych jest partnerami i doradcami, ale także krytykami administracji 

lokalnej i terytorialnej oraz ich decyzji społecznych i społeczno-politycznych. Stanowią decydujący 

impuls do dyskusji społecznej. 

Trzeci sektor w Brandenburgii charakteryzuje się znaczną liczbą organizacji pozarządowych 

różniących się formą prawną, działalnością i wielkością. Obejmuje on około 18 000 zarejestrowanych 

stowarzyszeń, 350 spółek z o.o. non-profit15 i 212 fundacji16. Podobnie jak w woj. lubuskim w 

Brandenburgii dominującą formą prawną są stowarzyszenia. Na koniec 2012 r. było ich 

zarejestrowanych 18 382, daje to wskaźnik 73,7 stowarzyszeń na 10 000 mieszkańców. Warto 

podkreślić, że liczba ta systematycznie spada od 2007 r. Wówczas odnotowano najwyższą liczbę 

stowarzyszeń w Brandenburgii 18 709.  

Główne obszary działalności stowarzyszeń to: czas wolny 39%, kultura fizyczna i sport 16%, 15% 

stanowią organizacje pomocowe, 14% zajmuje się pracą, gospodarką lub polityką. Stowarzyszenia 

hobbystyczne lub profesjonalnych zainteresowań stanowią 9%, organizacje kulturalne stanowią 5%. 2% 

wszystkich stowarzyszeń zajmuje się środowiskiem i naturą17. Udział głównych obszarów działalności 

stowarzyszeń w Brandenburgii jest bardzo zbliżony do danych z całych Niemiec.   

Drugą najliczniejszą formę prawną sektora pozarządowego w Brandenburgii stanowią spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością i statusie non-profit (niem. gemeinnützigen Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung - gGmbHs). W 2013 r. było ich 351. W Polsce również istnieje możliwość 

ustanawiania spółek z o.o. non-profit, ale nie ma oficjalnych danych o ich liczbie ze względu na to, że nie 

                                                

 
15 E. Priller, M. Alscher, P.J. Droß, F. Paul, C.J. Poldrack, C. Schmeißer, Zur Situation, zu den Leistungen und sozialen Effekten 

von Dritte-Sektor-Organisationen im Land Brandenburg, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin 2013, s. 5. 
16 T. Bialowons, A. Bischoff, K. Kowark, R. Krebstakies, I. Osterloh, T. Ratajszczak, F. Rötzsch, F. Schmidtke, Zahlen, Daten, 

Fakten zum deutschen Stiftungswesen, Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V., Berlin 2017, s. 51.  
17 E. Priller i in., Zur Situation, zu den Leistungen und sozialen Effekten von Dritte-Sektor-Organisationen im Land Brandenburg, 
op. cit., s. 12.  
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jest prowadzony ich osobny rejestr. Zdecydowana większość spółek zajmuje się usługami społecznymi i 

pomocą (41%), edukacją i opieką nad dziećmi (20%), w obszarze ochrony i promocji zdrowia działa 16% 

z nich. Kolejne 7% zajmuje się kulturą i sztuką, 4% zajmuje się badaniami, po 3% stanowią spółki 

zajmujące się środowiskiem i ochroną przyrody, a także mieszkalnictwem18.  

Trzecią formą prawną są fundacje, które w Brandenburgii jak i w całych Niemczech mają długą 

tradycję. Korzenie najstarszych fundacji w Brandenburgii sięgają XIV wieku natomiast w samych 

Niemczech działają do dziś fundacje powołane do życia w XII wieku. Należy podkreślić dużą dysproporcję 

pomiędzy liczbą fundacji w tzw. Wschodnich i Zachodnich Niemczech. Na koniec 2016 r. na wschodzie 

kraju ich liczba wynosiła 1513 (w tym 212 w Brandenburgii), natomiast w części zachodniej było ich aż 

20 29319. Na tę różnicę w znaczący sposób wpłynęły lata funkcjonowania NRD, kiedy wiele fundacji 

zostało zlikwidowanych lub połączonych. Warto zaznaczyć, że ok. 40% obecnych fundacji w Niemczech 

powstało w ciągu ostatnich 15 lat, a Brandenburgia charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników 

wzrostu liczby fundacji w Niemczech.  

Największy odsetek fundacji w Brandenburgii zajmuje się pomocą społeczną i usługami 

społecznymi (29%), kultura i sztuką (27%), edukacją, opieką nad dziećmi i wychowaniem (15%) oraz 

badaniami (11%). Ochroną przyrody i środowiska zajmuje się 6% fundacji, a współpracą 

międzynarodową 3%20. 

Warto podkreślić duże znaczenie organizacji non-profit jako dostarczyciela usług i podmioty 

realizujące istotne zadania publiczne. W 2011 r. trzeci sektor w Brandenburgii prowadził 67% domów 

opieki, 45% ośrodków opieki dziennej, 45% przedszkoli, 30% szpitali i 15% szkół21. 

Najwięcej organizacji w Brandenburg, bo aż 55% działa w miejscowościach od 5 do 20 tys. 

mieszkańców. 34% ma swoją siedzibę na terenach wiejskich.  

Pod względem liczby członków dominują małe organizacje, liczące do 50 osób, które stanowią aż 44% 

(średnia dla całych Niemiec to 27%). Organizacje liczące ponad 500 osób stanowią zaledwie 10% (w 

Niemczech jest ich aż 23%).  

Aż 64% organizacji w Brandenburgii zatrudnia pracowników, to nieco więcej niż przeciętna dla 

kraju (61%). 31% z nich zatrudnia od 1 do 5 pracowników. Od 6 do 20 pracowników zatrudnia 28%. 

Między 21 a 100 pracowników posiada 28% badanych NGO, natomiast powyżej 100 pracowników 

                                                

 
18 Ibidem, s. 15 
19 T. Bialowons i in., Zahlen, Daten, Fakten zum deutschen Stiftungswesen, op. cit., s. 22-24. 
20 E. Priller i in., Zur Situation, zu den Leistungen und sozialen Effekten von Dritte-Sektor-Organisationen im Land Brandenburg, 
op. cit., s. 24. 
21 Ibidem, s. 88-90. 
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zatrudnia 13% organizacji. Dane te nie odbiegają szczególnie od struktury zatrudnienia w NGO w całych 

Niemczech22. W 2007 r. organizacje w Brandenburgii zatrudniały ponad 65 tys. osób (w całych 

Niemczech ponad 2 mln 200 tys. osób)23.  

  Potencjał finansowy organizacje non-profit w Brandenburgii jest nieco większy niż średnia w 

Niemczech. 43% organizacji posiada budżet o wartości nie większej niż 100 tys. euro. Budżetem powyżej 

100 tys. euro, ale poniżej 1 mln euro dysponuje 34% organizacji. Organizacje z budżetem powyżej 1 mln 

euro stanowią 23%24.  

Chęć współpracy wyraża 9 na 10 organizacji z Brandenburgii. Głównie organizacje współpracują 

z innymi podmiotami trzeciego sektora (73%), a także administracją publiczną (federalną i 

samorządową) 70%. Ponad 1/3 (36%) deklaruje współpracę z firmami z sektora prywatnego, co jest 

wyższym wskaźnikiem niż przeciętna w Niemczech (25%)25. 

W ramach projektu „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego 

na rzecz ochrony klimatu” przeprowadzono badanie ankietowa na liczbie 25 organizacji pozarządowych 

z terenu Kraju Związkowego Brandenburgia. 93,75% ankietowanych organizacji stanowiły 

stowarzyszenia. Pozostałe 6,25% stanowiły spółki z o.o. non-profit (gGmbHs). 

Jeśli chodzi o status siedziby organizacji, to inaczej niż w przypadku lubuskich NGO, wśród 

organizacji z Brandenburgii przeważają organizacje z własną lub wynajmowaną nieodpłatnie (użyczaną) 

siedzibą. W obu przypadkach odsetek ten wyniósł 31,25%. Dokładnie 25% organizacji wynajmuje 

odpłatnie swój lokal, zaś zaledwie 12,5% korzysta z siedziby w domu osoby prywatnej. 

Przeciętna liczba członków wśród organizacji objętych badaniem wynosiła niespełna 50 osób. Po 

odjęciu najbardziej licznego stowarzyszenia (stowarzyszenia sportowego) wskaźnik ten spada do 

niespełna 32 członków. W obu przypadkach liczby te są bardzo zbliżone do danych zebranych od 

organizacji z Polski. 

W ramach przeprowadzonego badania zapytano również organizacje z Brandenburgii o kwestie 

zatrudnienia. Odpowiedzi udzieliło zaledwie 6 organizacji. Nie pozwala to na obiektywne wykorzystanie 

tych danych. Ale jako ciekawostkę warto wskazać, że ponad 95% osób zatrudnionych w organizacjach, 

które udzieliły odpowiedzi, stanowiły kobiety. 

 

                                                

 
22 Ibidem, s. 44-45. 
23 Ibidem, s. 88.  
24 Ibidem, s. 46 
25 Ibidem, s. 75. 
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Najważniejsze wyzwania sektora non-profit w Brandenburgii: 

• starzenie się założycieli, członków i pracowników organizacji; 

• zmiana pokoleniowa w organizacjach. Nowi pracownicy i wolontariusze często mają inne 

pomysły i mniej wyraźną więź z organizacjami; 

• problemy kadrowe, szczególnie na obszarach wiejskich, połączone z niskimi pensjami w III 

sektorze; 

• coraz trudniejsze znajdywanie nowych i zaangażowanych osób; 

• niedobór wykwalifikowanych pracowników. 

 

Klimat - zaobserwowane zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego związane ze zmianami klimatu 

(problemy lokalne i regionalne) 

Warunki geograficzne 

 

“Krajobraz pogranicza polsko-brandenburskiego ukształtowany został w okresie lodowcowym 

około 12000 lat temu i ma stosunkowo bogatą rzeźbę terenu przy maksymalnej wysokości wzniesień 

około 180 m n.p.m. W rezultacie prowadzonego osadnictwa i wykorzystania przez ludzi ziemi powstały 

wywołujące poczucie tożsamości krajobrazy kulturowe, np. Ziemia Lubuska, Dolina Odry i Warty. 

Abstrahując od zmian demograficznych, region dysponuje funkcjonalnymi strukturami wiejskimi i 

miejskimi, wzbogacającymi często krajobraz zabytkowymi budowlami. 

Różnorodność krajobrazowa obejmuje obok osiedli półnaturalne wody, łęgi i lasy, wykazujące 

bogactwo gatunków, stoki Doliny Odry i bogatą strukturę półotwartych krajobrazów żyzne pola i lasy. W 

połączeniu z rzeźbą geomorfologiczną kształtują one typowy krajobraz kulturowy. 

Przyroda i krajobraz Euroregionu charakteryzują się istotną różnorodnością i cechami mającymi 

często znaczenie w skali Europy, duża część terenów posiada więc status obszarów chronionych. Oprócz 

dużych obszarów chronionych istnieje wiele innych obszarów chronionych według prawa narodowego 

(np. rezerwaty przyrody, rezerwaty krajobrazu) i obszary Natura 2000 (obszary siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory, Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOOS) i Europejska Dyrektywa Ptasia 

(Special Protected Areas – SPA), Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP), posiadające zwłaszcza w 

bezpośredniej bliskości Odry znaczenie transgraniczne i funkcjonujące w ścisłym związku ze sobą dla 

zachowania biocenoz. I tak Odra z ponad 40 gatunkami ryb wykazuje ogromną różnorodność, a co roku 
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w zimie ponad 150000 nordyckich gęsi zatrzymuje się na odpoczynek w Dolinie Warty, wykorzystując 

również miejsca odpoczynku po stronie niemieckiej. 

Obszary chronione wyznaczone są na łącznie około 35-40% całkowitej powierzchni polsko-

niemieckiego pogranicza. W województwie lubuskim stanowią one 39% powierzchni, co stawia je pod 

tym względem na pierwszym miejscu wśród trzech województw zachodniej Polski. 

W wyniku dużego zasięgu terytorialnego obszarów chronionych występuje z jednej strony ciągły 

potencjał konfliktu między celami użytkowania i ochrony terenów. Z drugiej strony przyroda i krajobraz 

stwarzają jednak szczególne możliwości do rozbudowy ofert edukacyjnych, rekreacyjnych i 

turystycznych”26. 
Omawiany obszar jest zatem cenny przyrodniczo a co za tym idzie szczególnie narażony na 

negatywne skutki zmiany klimatu. Zmiany klimatu, które obserwujemy oraz będziemy obserwować w 

ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, wykraczają daleko poza „ocieplenie”. 

 

 Zmiana struktury opadów, fale upałów i susze 

Zgodnie z analizą Norweskiego Instytutu Meteorologicznego od 1880 roku długość fal upałów w 

Europie wydłużyła się dwukrotnie, a prawdopodobieństwo wystąpienia upalnych dni jest dziś 

trzykrotnie wyższe27. Długotrwałe fale upałów i okresy bezdeszczowe lub z krótkotrwałymi opadami 

nawalnymi skutkują niedoborami wody, które prowadzić mogą do kilku rodzajów suszy: suszy 

hydrologicznej, gdy spada poziom wody w rzekach; suszy rolniczej, objawiającej się niedoborem wody 

w glebie; suszy hydrogeologicznej, gdy spada poziom wody w strukturach wodonośnych 

(https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-

i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417). Od lat 50. XX w. częstotliwość występowania susz w Polsce 

zwiększyła się z jednej na 5 lat do suszy występującej średnio co 2 lata, natomiast od kilku lat 

obserwujemy zjawisko corocznie występującej suszy letnie28, którą można nawet określić mianem suszy 

permanentnej z powodu braku pokrywy śnieżnej i obserwowanych już w okresie zimowym deficytów 

wody, jak miało to miejsce zimą 2018/2019 i 2019/2020. 

                                                

 
26 K. Szydłak, T. Schiwietz (red.), Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA, Gorzów Wlkp.- Frankfurt 
Oder 2013, s. 16-17. 
27 Norwegian Meteorological Institute, Extreme weather events in Europe: preparing for climate change adaptation, Oslo 
2013, s. 31. 
28 U. Somorowska, Changes in drought conditions in Poland over the past 60 years evaluated by the standardized precipitation 

– evapotranspiration index, Acta Geophysica t. 64 (2016), s. 2530–2549. 
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Jednym z narzędzi oceny aktualnych zasobów wodnych, w tym diagnozy ich niedoborów, jest 

analiza klimatycznego bilansu wodnego (KBW), który jest wskaźnikiem umożliwiającym określenie stanu 

uwilgotnienia środowiska przy wykorzystaniu danych meteorologicznych. KBW jest określany jako 

różnica pomiędzy przychodami wody (w postaci opadów) a stratami w procesie parowania 

(ewapotranspiracja). Województwo lubuskie obok województwa wielkopolskiego należy do regionów 

najsilniej doświadczanych przez susze.  

Zgodnie z danymi Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej województwo lubuskie niemal co roku 

boryka się z deficytami wody, znajdując się regularnie w pierwszej trójce województw zmagających się 

z najsilniejszą suszą. Deficyty były szczególnie wysokie w latach 2011, 2015, 2018, 2019, 2020, 

doprowadzając do znacznych strat w rolnictwie29. Skutki suszy dotykają niemal każdego sektora upraw 

rolnych w tym regionie. Nasilający się problem deficytów wody w regionie wynika nie tylko ze zmian 

klimatu, ale i z coraz silniejszej presji antropogenicznej. Powszechny, chaotyczny proces urbanizacji i 

towarzyszące mu uszczelnianie powierzchni zlewni przyczyniają się do zmiany bilansu zasobów 

wodnych. Przyspieszenie spływu wód opadowych zakłóca naturalny obieg wody w przyrodzie, w tym 

ogranicza zasilanie zasobów wód podziemnych. Brak wystarczającej ilości opadów i będąca jego 

konsekwencją susza atmosferyczna powodowała spadek stanów wód w rzekach oraz występowanie 

niżówek hydrologicznych na znacznych odcinkach polskich rzek. W konsekwencji zwiększył się udział 

zasilania cieków z zasobów podziemnych, co prowadziło do obniżenia zwierciadła wód podziemnych i 

występowania niżówki hydrologicznej na znacznych obszarach kraju 

Co ważne, wzrost prawdopodobieństwa występowania fal upałów, suszy i wydłużanie się 

okresów suszy nie oznacza, że zmniejsza się roczna suma opadów. Zmienia się jedynie ich charakter i 

rozkład w ciągu roku. W województwie lubuskim obserwuje się znaczący wzrost sumy opadów 

zimowych oraz spadek opadów letni, istotny dla regionu ujścia Warty30. Jest to trend obserwowany w 

większej części Polski. Na dodatek obserwuje się wyraźny wzrost częstotliwości występowania 

krótkotrwałych opadów o dużej intensywności przy jednocześnie coraz rzadziej występujących 

umiarkowanych, długotrwałych opadach deszczu31.  

Spadek sumy opadów w okresie letnim przy jednocześnie występujących wysokich 

temperaturach powietrza przekładających się na duże parowanie, znacznie zwiększa zagrożenie suszą. 

                                                

 
29 System Monitoringu Suszy Rolniczej, http://www.susza.iung.pulawy.pl/ 
30 M. Szwed, Variability of precipitation in Poland under climate change, Theoretical and Applied Climatology t. 135 (2019), 
s. 1003–1015. 
31 I. Pińskwar, A. Choryński, D. Graczyk, Z. W. Kundzewicz, Observed changes in extreme precipitation in Poland: 1991–2015 

versus 1961–1990, Theoretical and Applied Ecology t. 135 (2019), s. 773–787. 
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Dodatkowo, intensywne, nawalne deszcze zamiast nawadniać glebę, mogą przyczyniać się do jej erozji i 

wypłukiwania cennych składników, jednocześnie zwiększając ryzyko powodzi, bowiem wysuszona gleba 

nie wchłania wody, a ta spływa po jej powierzchni do cieków wodnych. Tereny przygraniczne 

Brandenburgii i województwa lubuskiego jak również części tych terenów leżące wzdłuż rzek mogą 

wskutek zmian klimatu częściej ucierpieć z powodu powodzi po intensywnych, nawalnych deszczach. 

Prawidłowo zaplanowana retencja może zmniejszyć dotkliwe skutki i straty materialne spowodowane 

powodziami. 

Skutkiem długotrwałych susz i fal upałów jest wzrost zagrożenia pożarowego, a co za tym idzie 

większa liczba pożarów. Lasy Brandenburgii z roku na rok borykają się z coraz bardziej ekstremalnie 

wysokim zagrożeniem pożarowym32. Wyższemu ryzyku wystąpienia pożarów sprzyja także fakt, że 

dominują tutaj lasy iglaste, których olejki eteryczne są związkami łatwopalnymi. 

 

Utrata lokalnej różnorodności biologicznej, zmniejszanie się lub zanik 
lokalnych populacji gatunków roślin i zwierząt nieodpornych na niedobory 
wody, długotrwałe susze i fale upałów 

Choć w zapisach geologicznych znaleziono wiele dowodów na zdolności adaptowania się 

organizmów żywych do zmieniających się warunków środowiskowych spowodowanych zmianami 

klimatu, a zapisy kopalne i analizy genetyczne wykazały, że większość gatunków musiała przetrwać cykle 

zlodowaceń33, aktualnie obserwowane zmiany warunków klimatycznych mogą nieść ze sobą znacznie 

poważniejsze konsekwencje dla różnorodności biologicznej na naszej planecie. Najbardziej znaną analizą 

dotyczącą predykcji ryzyka wyginięcia gatunków roślin i zwierząt w przyszłości wskutek zmian klimatu 

jest opracowanie zespołu Thuiller W. i in34. Przewiduje ono, że do 2050 roku bezpowrotnie zniknie 18% 

gatunków roślin i 35% gatunków zwierząt, żyjących na naszej planecie. Praca wywołała szeroką dyskusję, 

a grono sceptyków zarzucało jej zbytni pesymizm. Konsekwencje dzisiejszych zmian klimatu dla 

różnorodności biologicznej mogą być jednak niezwykle poważne z kilku powodów: 

                                                

 
32 Niemcy: ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Też przy granicy z Polską, https://www.dw.com/pl/niemcy-
ekstremalnie-wysokie-zagro%C5%BCenie-po%C5%BCarowe-w-lasach-te%C5%BC-przy-granicy-z-polsk%C4%85/a-48456701  
33 D. B. Botkin, H. Saxe, M. B. Araújo, R. Betts, R. H. W. Bradshaw, T. Cedhagen, P. Chesson, T. P. Dawson, J. R. Etterson, D. P. 
Faith, S. Ferrier, A. Guisan, A. Skjoldborg Hansen, D. W. Hilbert, C. Loehle, C. Margules, M. New, M. J. Sobel, D. R. B. Stockwell, 
Forecasting the Effects of Global Warming on Biodiversity, BioScience, t.57, 2007, s. 227–236. 
34 W. Thuiller, M. B. Araújo, R. G. Pearson, R. J. Whittajer, L. Brotons, S. Lavorel, Uncertainty in predictions of extinction risk, 
Nature 430, 34 (2004), s. 145-148. 
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1) eksploatowane przez człowieka ekosystemy są osłabione, a ich równowaga jest zachwiana z 

powodu silnej presji antropogenicznej i rabunkowego wykorzystywania zasobów naturalnych – 

kumulacja negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze może wpłynąć bardziej 

destrukcyjnie na stan ekosystemów, niż gdyby każdy z oddziałujących czynników występował 

pojedynczo35, 

2) zmiany klimatu mierzone wzrostem średniej globalnej temperatury zachodzą znacznie szybciej 

niż miało to miejsce dotychczas – dopełnienie się najbardziej optymistycznego scenariusza zmian 

klimatycznych zakładającego ocieplenie o 2°C, zgodnie z predykcją przywróciłoby warunki 

panujące na Ziemi 3 mln lat temu36, 

3) z powodu szybkiego tempa zmian klimatu, występujące na Ziemi gatunki roślin i zwierząt mogą 

nie być w stanie adaptować się do zmian z powodu braku czasu – ewolucja bądź zmiany zasięgów 

występowania to procesy długotrwałe37. 

 

W związku z powyższym znacznej zmianie może ulec skład zespołów gatunków zasiedlających 

lokalne ekosystemy. Województwo lubuskie charakteryzuje się lesistością na poziomie blisko 50%. 

Dominują tutaj lasy iglaste, stanowiące 88,2% wszystkich drzewostanów. Tworzone są przede wszystkim 

przez sosnę zwyczajną Pinus sylvestris (87,5%). W dalszej kolejności gatunkami lasotwórczymi są świerk 

pospolity Picea abies (0,6%), dąb Quercus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon Acer (łącznie 5,1%), 

brzoza Betula, grab pospolity Carpinus betulus (łącznie 3,5%) i inne38.  

Podobnie, drzewostany Brandenburgii tworzone są przede wszystkim przez sosnę zwyczajną. 

Zgodnie z prognozami Polskiej Akademii Nauk w ciągu najbliższych 50 lat warunki klimatyczne panujące 

w kraju staną się niezdatne do życia dla sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, modrzewia 

europejskiego i brzozy brodawkowatej, co spowoduje zanik populacji tych gatunków w naszym kraju i 

całkowitą zmianę składu drzewostanów w regionie39. Zmianę, do której leśnicy przygotowują się już dziś, 

w miejsce drzewostanów sosnowych i świerkowych sadząc gatunki drzew, które nie ucierpią z powodu 

                                                

 
35 B. W. Brook, N. S. Sodhi, C.J.A.Bradshaw, Synergies among extinction drivers under global change, Trends in Ecology & 
Evolution t. 23 (2008), s. 453–460. 
36 J. Hansen, M. Sato, P. Kharecha, D. Beerling, R. Berner, V. Masson-Delmotte, M. Pagani, M. Raymo, D. L. Royer, J. C. Zachos, 
Target atmospheric CO: where should humanity aim? The Open Atmospheric Science Journal t. 2 (2008), s. 217–231. 
37 C. Parmesan, Ecological and Evolutionary Responses to Recent Climate Change. Annual Review of Ecology, Evolution and 
Systematics t. 37 (2006), s. 637–669. 
38 A. Niemiec, Lasy Regionu, 2014, https://zielonagora.zielonagora.lasy.gov.pl/lasy-regionu 
39 J. Duszyński, A. Grzywacz, A. M. Jagodziński, P. Kojs, K. Kujawa, R. Zabielski, Ponury scenariusz dla polskich lasów: czeka nas 

drastyczna zmiana przyrody, 2019, https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/nauki-biologiczne-i-rolnicze/2761-
ponury-scenariusz-dla-polskich-lasow-czeka-nas-drastyczna-zmiana-przyrody? 



 

 

17 

 

zmieniających się warunków klimatycznych i środowiskowych, tj. dęby, buki, lipy i klony40. Jednakże, 

dąbrowy krotoszyńskie oraz drzewostany dębowe występujące na Dolnym Śląsku zamierają z powodu 

niedoboru wody, podobnie z Polski północno-zachodniej docierają informacje o zamieraniu buczyn 

prawdopodobnie z powodu dotkliwych susz41.  

To rodzi obawy o stan drzewostanów w regionie i może wiązać się ze zmniejszeniem się lesistości 

województwa w perspektywie kilkudziesięciu lat. Wraz z zanikiem ww. gatunków drzew prognozuje się 

także zmniejszenie liczebności lub całkowity zanik gatunków grzybów oraz zwierząt, których 

występowanie lub cykl rozwojowy wiąże się ściśle z tymi taksonami. Jednocześnie, zmiany klimatyczne 

skutkujące przesuwaniem się zasięgów występowania niektórych gatunków drzew w kierunku 

północnym, mogą wiązać się także z pojawianiem się nowych gatunków zwierząt, w tym szkodników 

gospodarczych związanych z tymi taksonami. Z jednej strony proces ten może stanowić w miarę 

naturalne zastępowanie jednych gatunków innymi zarówno w skali lokalnej jak i krajowej, z drugiej 

strony może dodatkowo osłabiać lokalne drzewostany z powodu nieznajomości biologii i metod radzenia 

sobie z gradacjami nowych gatunków owadów powodujących szkody w lasach42. Sytuacja ta będzie 

stanowiła wyzwanie dla Lasów Państwowych. 

            Zmiany klimatyczne skutkują zmianami środowiskowymi, a transformacje bądź utrata siedlisk 

lęgowych bezpośrednio wpływają na stan liczebny występujących gatunków zwierząt. W przypadku 

ptaków szacuje się, że granice zasięgów większości europejskich populacji lęgowych przesuną się o ok. 

1000 km w kierunku północno-wschodnim do końca XXI w., co skutkować będzie silną przebudową 

składu gatunkowego rodzimej fauny. Dla wielu gatunków tempo zmian warunków środowiskowych 

będzie zbyt duże, uniemożliwiając adaptację i doprowadzając na skraj wymarcia. Prognozuje się, że z 

tego powodu ok. 25% gatunków ptaków występujących w Europie będzie narażonych na wyginięcie, 

zasięg występowania większości gatunków skurczy się o 20 – 50%, a bogactwo gatunkowe ptaków 

lęgowych Europy zmniejszy się o 9 – 40%43. Prognozy wykazują, że z powodu zmian klimatycznych 

ucierpią głównie gatunki związane z chłodniejszymi warunkami klimatycznymi i bardziej na północ 

przesuniętymi zasięgiem występowania. 

            Jednym z cenniejszych obszarów w województwie lubuskim jest Park Narodowy Ujście Warty. 

Jest to obszar, którego podstawę istnienia stanowi naturalny cykl hydrologiczny z regularnymi zalewami 

                                                

 
40 Ibidem. 
41 K. Fronczak, Pustyni nie będzie, Echa Leśne 4/2019, s. 54-57. 
42 Ibidem. 
43 P. Chylarecki, Wpływ globalnych zmian klimatu na populacje ptaków w Polsce, WWF, 
http://www.zsgarwolin.pl/images/pliki/klimat_ptaki.pdf 
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terasów rzecznych Warty. Te szczególne warunki tworzą unikalne miejsca lęgowe dla licznych gatunków 

ptaków, płazów oraz innych zwierząt, a także stanowią niezwykle ważny przystanek na trasie wiosennej 

migracji. Brak pokrywy śnieżnej w okresie zimowym powoduje, że stan rzek wiosną utrzymuje się na 

bardzo niskich poziomach. Utrzymywanie i pogłębianie takiego stanu w kolejnych latach może znacząco 

wpłynąć na przyrodę Parku Narodowego Ujście Warty. Zmiana warunków hydrologicznych na tym 

terenie wskutek zmian klimatu może w dłuższym horyzoncie czasowym doprowadzić do całkowitej 

przebudowy składu gatunkowego flory Ujścia Warty i do zaniku wielu stanowisk cennych gatunków 

roślin. Zmiany te pociągną za sobą zmiany faunistyczne, w tym prawdopodobnie zanik populacji 

niektórych gatunków ptaków. Dla ochrony populacji lęgowych ptaków utworzono także obszary Natura 

2000, m. in.: Dolina Dolnej Odry, Ostoja Witnicko-Dębniańska, Puszcza Barlinecka, Dolina Dolnej Noteci. 

Obszary Dolina Dolnej Odry czy Ujście Warty utrzymują liczne populacje ptaków siewkowych, m. in. 

kszyka (Gallinago gallinago), kulika wielkiego (Numenius arquata), rycyka (Limosa limosa) oraz 

podróżniczka (Luscinia svecica)44. W przypadku tych gatunków prognozuje się negatywny wpływ zmian 

klimatycznych i drastyczne zmniejszanie się ich liczebności bądź całkowity zanik populacji lęgowych na 

niektórych obszarach45. Zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie także dla ptaków 

migrujących na długie dystanse i zimujących w strefie Sahelu46.  

Oznacza to, że populacja lęgowa bociana białego (Ciconia ciconia) może się zmniejszyć. 

Zagrożenia dla ptaków migrujących wynikają głównie ze zmieniających się warunków na zimowiskach 

oraz z rozwijaniem się fenologii lęgów z sezonem wegetacyjnym i cyklem rozwojowym zwierząt, 

stanowiących główne źródło pokarmu np. dla piskląt. Dlatego też okazało się, że zmiany klimatyczne 

mogą mieć negatywny wpływ także na populację myszołowa (Buteo buteo). Znacznie trudniej 

przewidzieć jak negatywne konsekwencje będą miały zmiany klimatu dla bezkręgowców, które stanowią 

grupę znacznie mniej poznaną, niemniej prognozuje się, że zmiany negatywnie odbiją się na populacjach 

związanych z torfowiskami czy borami szpilkowymi47. Zmiany klimatyczne nasilają zmniejszanie się 

populacji pszczół (nie tylko pszczoły miodnej, ale i trzmieli oraz dzikich pszczół), bowiem wzrost 

zawartości dwutlenku węgla w atmosferze najprawdopodobniej zmniejsza zawartość białek w pyłku 

                                                

 
44 T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec, P. Chylarecki (red), Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2010. 
45 J. Wiech, M. Żmichorski, Papugi, modliszki i kleszcze. Jak zmiana klimatu wpływa na polską faunę?, Energetyka24, 2020, 
https://www.energetyka24.com/papugi-modliszki-i-kleszcze-jak-zmiana-klimatu-wplywa-na-polska-faune-wywiad 
46 Ibidem. 
47 Ibidem.  



 

 

19 

 

kwiatów, czyniąc go mniej wartościowym źródłem pokarmu48. Ponieważ negatywne oddziaływania 

kumulują się, a spadek liczebności populacji zapylaczy w kraju obserwuje się już obecnie, można 

spodziewać się pogłębiania tych niekorzystnych trendów. Spadek liczebności zapylaczy może przyczynić 

się do zmniejszenia plonów roślin uprawnych oraz spowodować straty w pszczelarstwie w 

województwie lubuskim. 

Na terenie województwa lubuskiego znajduje się niezwykle ważne miejsce zimowania nietoperzy 

rezerwat przyrody Nietoperek i jednocześnie obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Nietoperek 

położonym w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Jest to ważne miejsce zimowania głównie nocka 

dużego Myotis myotis, nocka rudego Myotis daubentonii, nocka Natterera Myotis nattereri i mopka 

zachodniego Barbastella barbastella49. Od 2010 roku w rejonie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego 

obserwowano zimowanie nawet 11 gatunków nietoperzy50. W tym roku stwierdzono rekordową liczbę 

zimujących nietoperzy - ok. 39 tys. osobników należących do 9 gatunków, co miało związek głównie ze 

zwiększaniem się liczebności nocka dużego51. To zjawisko jest jednym z przejawów zmian klimatu. 

Obserwuje się wzrost temperatur także w podziemiach, co sprzyja gatunkom ciepłolubnym, takim jak 

nocek duży, ale jednocześnie rodzi obawy o przyszłość gatunków zimnolubnych, takich jak mopek 

zachodni, gacek brunatny Plecotus auritus i kompleksu gatunków: nocek wąsatek Myotis mystacinus, 

rudy i Brandta Myotis brandtii52. Spadek liczebności mopka zachodniego w obszarze Natura2000 

Nietoperek już jest obserwowany. Naukowcy nie wykluczają, że spadek liczebności gatunków 

zimnolubnych może wynikać po prostu z ich wymierania. 

 

Zmiany klimatu mogą być niezwykle groźne dla płazów, które aktualnie są najbardziej zagrożoną 

grupą zwierząt. Wyniki badań wykazały wpływ wzrostu temperatury globu na skracanie się życia 

zwierząt zmiennocieplnych jakimi są płazy i gady. Postępujący wzrost temperatury może zwiększać 

                                                

 
48 L. H. Ziska, J. S. Pettis, J. Edwards, J. E. Hancock, M. B. Tomecek, A. Clark, J. S. Dukes, I. Loladze, H. W. Polley, Rising 

atmospheric CO2 is reducing the protein concentration of a floral pollen source essential for North American bees, Proceedings 
of the Royal Society B: Biological Sciences, 2016, 283: 20160414 
49 Wyniki liczenia nietoperzy w Nietoperku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., 2019, 
http://gorzow.rdos.gov.pl/wyniki-liczenia-nietoperzy-4 
50 Liczenie nietoperzy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., 2020, http://gorzow.rdos.gov.pl/liczenie-
nietoperzy-6 
51 M. Rynkiewicz, Lubuskie: Rekordowa liczba nietoperzy zimuje w podziemiach MRU, Nauka w Polsce, 2020, 
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80252%2Clubuskie-rekordowa-liczba-nietoperzy-zimuje-w-
podziemiach-mru.html 
52 Nietoperze jak barometr zmian klimatu, Głos Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2020, 
http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/50814/nietoperze_jak_barometr_zmian_klimatu.html 
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prawdopodobieństwo wyginięcia tych organizmów nie tylko regionalnie, ale i globalnie53. Nieznane są 

konsekwencje zniknięcia tak ważnego ogniwa z ekosystemów. 

  

Zdrowie mieszkańców 

            Zmiany klimatu nie pozostaną bez wpływu na zdrowie mieszkańców regionu. Wzrost 

częstotliwości występowania długotrwałych fal upałów oraz wzrost temperatur niesie ryzyko 

występowania udarów cieplnych oraz większe prawdopodobieństwo zgonów osób starszych oraz 

zmagających się z chorobami układu krążenia czy przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Tego 

typu zjawiska miały już miejsce w Europie, np. w 2003 r. silne fale upałów doprowadziły do śmierci ponad 

70 tys. mieszkańców Europy54. Zgodnie z prognozami PAN do 2100 roku w Polsce liczba zgonów 

spowodowanych tzw. „stresem ciepła” wzrośnie o 137 – 277% w zależności od scenariusza zmian 

klimatycznych55. Będzie to wymagało przygotowania ze strony władz regionu oraz podjęcie działań 

prewencyjnych, mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia choroby lub utraty życia z powodu 

niekorzystnych warunków pogodowych. 

            Nie jest jasne, jak zmieni się prawdopodobieństwo zetknięcia z kleszczami i stan populacji 

kleszczy, szczególnie kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus) w regionie. Z jednej strony przewiduje się 

spadek liczebności kleszczy w Polsce północno-zachodniej, z drugiej strony przewiduje się ekspansję 

kleszczy w Europie wskutek zmian klimatycznych. Jednocześnie, susze mają negatywny wpływ na cykl 

rozwojowy kleszczy, które poszukują terenów wilgotnych. Wynika stąd, że zmiany klimatyczne do 

pewnego stopnia mogą sprzyjać ekspansji kleszczy umożliwiając im przetrwanie okresu zimowego, 

jednak susze i zbyt wysokie temperatury zwiększają śmiertelność tych zwierząt56. Mimo pewnej dozy 

niepewności dotyczącej zmian stanu populacji kleszczy, badania wyraźnie wskazują pozytywny wpływ 

zmian klimatu na rozprzestrzenianie się chorób odkleszczowych takich jak borelioza czy odkleszczowe 

                                                

 
53 Cieplejszy klimat to krótsze życie wielu zwierząt, Nauka w Polsce, 2020, 
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80767%2Ccieplejszy-klimat-krotsze-zycie-wielu-zwierzat.html 
54 J. Robine, S. L. K.Cheung, S. Le Roy, H. Van Oyen, C. Griffiths, J. Michel, F. R. Herrmannd, Death toll exceeded 70 000 in 

Europe during the summer of 2003, Comptes Rendus Biologies t. 331, 2008, s. 171–178. 
55 K. Błażejczyk, J. Baranowski, A. Błażejczyk, Wpływ klimatu na stan zdrowia w Polsce: stan aktualny oraz prognoza do 2100 

roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Wydawnictwo Akademickie 
SEDNO, Warszawa 2015, s. 147. 
56 M. Boeckmann, T. A. Joyner, Old health risks in new places? An ecological niche model for I. ricinus tick distribution in 

Europe under a changing climate, Health & Place t. 30, 2014, s. 70-77. 
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zapalenie mózgu57. Ponieważ jednak wszystkie prognozy dotyczące wpływu zmian klimatycznych na 

organizmy żywe obarczone są pewną dozą niepewności, należy liczyć się również ze wzrostem częstości 

zachorowań na choroby odkleszczowe, nawet jeśli nie wskutek większej liczby kleszczy, to z powodu 

szerszego rozprzestrzeniania się tych chorób w populacji pajęczaków.  

Aktualne dane wykazują, że populacja kleszczy w Polsce rozrasta się, zmieniają się pory ich 

aktywności – obserwuje się aktywne osobniki w miesiącach zimowych, zwiększa się także odsetek 

osobników zakażonych patogenami58. W Polsce, pod koniec XXI wieku, liczba zachorowań na boreliozę 

może zwiększyć się prawie o 70%59. 

            Wyższe temperatury stwarzają ryzyko epidemiologiczne. W przyszłości województwo lubuskie, 

podobnie jak reszta kraju, borykać się może z nowymi bądź sporadycznie dotychczas stwierdzonymi 

chorobami. Rodzi to obawy o wydolność służby zdrowia, która stanie przed nowym wyzwaniem i 

koniecznością udzielania pomocy prawdopodobnie większej niż dotychczas liczbie ludzi, co wynika także 

z faktu, że w Polsce rośnie udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności – osób, które charakteryzują 

się mniejszą odpornością i często już borykają się ze schorzeniami z racji osiągniętego wieku. Wzrost 

średnich globalnych temperatur pociąga za sobą wzrost średnich temperatur wód, co sprzyjać będzie 

rozwojowi patogenów chorobotwórczych. Od lat 50. o 24% zwiększył się w Bałtyku obszar wybrzeża 

zagrożony wystąpieniem epidemii chorób wywołanych przez bakterie z rodziny Vibrio (należy tu m. in. 

przecinkowiec cholery). Wzrasta liczba zachorowań na salmonellozę60.  

Zmiany klimatyczne mogą także doprowadzić do pojawienia się w regionie chorób, które 

dotychczas nie występowały, np. malarii. Obserwuje się rozszerzanie zasięgu komarów, które przenoszą 

tę chorobę – aktualnie stwierdzana jest już w regionie Morza Śródziemnego. Rozszerza się także zasięg 

występowania owadów, przenoszących dengę. Prognozuje się, że choroba ta może dotrzeć do Polski do 

2050 roku61. Nowe choroby i zwiększająca się liczba osób potrzebujących pomocy w regionie będzie 

wyzwaniem dla służby zdrowia. 

                                                

 
57 A. Wójcik-Fatla, V. Zając, A. Sawczyn, J. Sroka, E. Cisak, J. Dutkiewicz, Infections and mixed infections with the selected 

species of Borrelia burgdorferi sensu lato complex in Ixodes ricinus ticks collected in eastern Poland: a significant increase in 

the course of 5 years, Experimental and Applied Acarology t. 68, 2016, s. 197-212. 
58 M. Hajdul-Marwicz, Kleszcze, patogeny i klimat, Nauka o klimacie dla sceptycznych, 2018, 
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/kleszcze-patogeny-i-klimat-300 
59 K. Błażejczyk, J. Baranowski, A. Błażejczyk, Wpływ klimatu na stan zdrowia w Polsce: stan aktualny oraz prognoza do 2100 

roku, op. cit., s. 198-199. 
60 Ibidem, s. 51-52. 
61 Y. Proestos, G. K. Christophides, K. Ergüler, M. Tanarhte, J. Waldock, J. Lelieveld, Present and future projections of habitat 

suitability of the Asian tiger mosquito, a vector of viral pathogens, from global climate simulation, Philosophical transactions 
of the Royal Society B 370: 20130554 (2015). 
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Ekstremalne zjawiska pogodowe 

            Zmiany klimatu wiążą się ze wzrostem częstości występowania zjawisk ekstremalnych takich jak 

burze, nawałnice, szkwały, którym towarzyszy gwałtowny, porywisty wiatr, trąby powietrzne szczególnie 

w pasie z południowego zachodu na północny wschód, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, 

wyładowania atmosferyczne, przymrozki wiosenne. Jako region leżący w znacznej części pomiędzy 

dużymi rzekami: Odrą, Wartą, Notecią, Nysą i Bobrem obszary sąsiadujące z terenami zalewowymi są 

szczególnie narażone na powodzie. Wzrost częstotliwości występowania gwałtownych, nawalnych 

opadów atmosferycznych sprzyjać będzie występowaniu powodzi, ponieważ wysuszona gleba nie 

będzie przyjmować wody, a przesuszone obszary podmokłe będą charakteryzować się obniżoną 

zdolnością do akumulacji wody. 

 

Koszty zmian klimatu 

Zmiany warunków klimatycznych będą wiązały się z kosztami gospodarczymi, ale także ze 

wzrostem kosztów życia. Sektorem gospodarki, który jest szczególnie narażony na straty z powodu 

zmian klimatycznych jest rolnictwo. Krajobraz rolniczy w zachodniej Polsce charakteryzuje się 

homogeniczną strukturą – miedze i zadrzewienia śródpolne występują rzadko, a uprawy mają postać 

rozległych monokultur. To czyni agrocenozy podatnymi na niekorzystne zjawiska. Zmiana rozkładu 

opadów w ciągu roku z punktu widzenia gospodarki rolnej jest wysoce niekorzystna, bowiem w okresie 

najbardziej newralgicznym dla upraw, tj. wiosną, opadów będzie brakowało. Opady nawalne, 

krótkotrwałe nie zapewnią nawodnienia uprawom, lecz mogą spowodować nawet dodatkowe straty 

wypłukując nasiona (na wczesnym etapie sezonu wegetacyjnego), doprowadzając do wykładania się 

upraw zbóż czy zalewając uprawy roślinne. Nawadnianie wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów 

prowadzenia gospodarki rolnej, co będzie musiało odbić się na ostatecznych cenach produktów 

trafiających w ręce konsumentów. Jednocześnie brak nakładów na dostarczanie wody choćby w 

niewielkim stopniu, spowoduje spadek odporności roślin i w konsekwencji atak chorób lub szkodników, 

co wymusi prawdopodobnie dodatkowe opryski – wiążąc się z kolejnymi kosztami i z podaniem 

dodatkowych dawek środków chemicznych, oddziałujących negatywnie nie tylko na nasze zdrowie, ale 

także na szereg gatunków bezkręgowców w tym pszczołę miodną i dzikich zapylaczy. 

Niekorzystna sytuacja hydrogeologiczna wynikająca z niskiego położenia zwierciadła wód 

podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym prowadziła niejednokrotnie do problemów w 

zaopatrzeniu w wodę na terenach niezwodociągowanych, na których ludność korzysta wyłącznie z 

indywidualnych płytkich ujęć wód podziemnych (np. studnie kopane). Występujące w okresie letnim 
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niedobory wody spowodowały także znaczne straty w rolnictwie i leśnictwie. W tym roku susza rolnicza 

wystąpiła na obszarze całej Polski, w niemal 83% gmin, na powierzchni ponad 63% gruntów ornych. 

Suszę notowano we wszystkich województwach, a w 10 z nich występowała we wszystkich gminach. 

Wartość powstałych strat była znacząca, tylko na pomoc dla poszkodowanych rolników i hodowców ryb 

rząd przeznaczył prawie 800 mln złotych. 

Analiza PESTEL i SWOT 
 

Dla pełnej oceny środowiska makroekonomicznego dokonano analizy PESTEL. Analiza ta polega 

na opisie wpływów na dowolną organizację, obszaru politycznego, ekonomicznego, społecznego, 

technologicznego, środowiskowego i prawnego, w których organizacja ta funkcjonuje. Analiza ta jest 

pomocna przy przygotowaniu planów strategicznych rozwoju, co zmusza niejednokrotnie do przyjrzenia 

się swojej instytucji pod kątem zachodzących w niej procesów62. 

Zgodnie z metodologią przeanalizowano 6 obszary wpływów (polityczny, ekonomiczny, 

społeczny i technologiczny) odnosząc się sytuacji całego kraju, województwa oraz funkcjonowania 

obszarów transgranicznych w ramach Unii Europejskiej. 

 

 

obszar polityczny obszar ekonomiczny obszar społeczny 

- funkcjonowanie omawianego 
środowiska w strukturach UE, 
strefy Schengen, EWT; 

- niepewny kierunek dotyczący 
integracji europejskiej jaki 
przyjmie Polska; 

- niedoszacowanie kluczowych 
problemów związanych ze 
środowiskiem i zmianami 
klimatu przez rządy; 

- “Europejski Zielony Ład” - plan 
działania na rzecz 
zrównoważonej gospodarki 
UE poprzez przekształcenie 
wyzwań związanych z 
klimatem i środowiskiem w 
nowe możliwości we 
wszystkich obszarach polityki, 
a także zadbanie o to, by 

- budżet UE w nowej 
perspektywie ukierunkowany 
na działania ograniczające 
negatywne skutki zmian 
klimatu; 

- dostępność środków zarówno 
zwrotnych jak i bezzwrotnych 
na działania związane z 
przeciwdziałaniem skutkom 
zmian klimatu, ze źródeł 
zarówno krajowych, unijnych 
jak i prywatnych oraz innych, 
międzynarodowych; 

- jak dotąd pomimo dostępności 
środków finansowych na 
realizację działań 
prośrodowiskowych 
utrudnione możliwości 
podejmowania działań przez 
organizacje pozarządowe 
(trudne warunki wejścia oraz 
realizacji projektów); 

- rosnąca świadomość 
społeczeństw dot. skutków 
zmian klimatu. Z badania 
Eurobarometr 
przeprowadzonego w 2019 
roku przez Komisję Europejską 
wynika, że Europejczycy są 
bardzo zaniepokojeni zmianą 
klimatu i popierają działania na 
poziomie całej UE, które mają 

                                                

 
62 D. Rebech, M. Wójtowicz-Kowalska, Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL, FIDES Biuletyn 
Bibliotek Kościelnych 22/2016, Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, Warszawa 2015, s. 277. 
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transformacja była 
sprawiedliwa i sprzyjała 
włączeniu społecznemu. 

ją ograniczyć. 93 proc. 
respondentów podjęło co 
najmniej jedno konkretne 
działanie w walce ze zmianą 
klimatu, na przykład 
ograniczając ilość odpadów i 
poddając je recyklingowi (75 
proc.) lub w miarę możliwości 
rzadziej korzystając z 
przedmiotów jednorazowego 
użytku (62 proc.). 70% 
respondentów zgadza się co do 
tego, że przystosowanie się do 
negatywnych skutków zmiany 
klimatu może przynieść 
obywatelom UE korzyści. 

- wciąż niezbyt powszechne 
zjawisko współpracy polskich i 
niemieckich organizacji 
pozarządowych; 

obszar technologiczny obszar środowiskowy obszar prawny 

- rozwijająca się wiedza w 
zakresie projektowania 
“zielono-niebieskiego”; 

- trend w produkcji urządzeń, 
maszyn, sprzętów związany z 
ograniczeniem poboru energii 
oraz emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń; 

- w Polsce wciąż wysoki udział 
paliw stałych, 
zanieczyszczających powietrze 
szczególnie w trakcie sezonu 
grzewczego.  

- negatywny bilans wodny woj. 
lubuskiego; 

- coraz częstsze susze; 
 

- regulacje dot. współpracy 
transgranicznej; 

- spójny system prawny 
obszarów transgranicznych; 

- funkcjonowanie w strefie 
Schengen ułatwiające 
komunikację,  

 
 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT pozwala przeanalizować funkcjonowanie struktury w czterech płaszczyznach - 

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Przypisując wagi punktowe do poszczególnych 

elementów analizy można uzyskać wskazówki dotyczące wiodącego ukierunkowania strategii 

funkcjonowania tak, aby w jak najlepszy sposób odpowiedziała na wyniki owej analizy. 

 

LP 

S - mocne strony O - szanse 

razem 35 
siła oddziaływania (1-3) * poziom 
istotności (1-3) = waga punktowa razem 30 

siła oddziaływania (1-3) * poziom 
istotności (1-3) = waga punktowa 
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1 

3 3 9 
wsparcie finansowe dla procesu 
powstawania sieci NGO 3 3 9 

nowa perspektywa finansowa UE 
niosąca ze sobą spore nakłady w 
obszarze tematycznym sieci 

2 

2 2 4 
liczba podmiotów zaangażowanych 
w powstawanie sieci 3 3 9 

wysokie zaangażowanie członków w 
rozbudowę sieci i kreowanie jej 
działań 

3 

2 3 6 

jasna rola lidera sieci oraz jego 
odpowiedzialność i motywacja do 
jej stworzenia 1 2 2 

rosnąca świadomość społeczna 
dotycząca negatywnych skutków 
zmian klimatu i sposobów radzenia 
sobie z nimi 

4 

1 2 2 

świadomość istnienia problemu 
związanego z negatywnymi 
skutkami zmiany klimatu 2 3 6 formalizacja struktur sieci 

5 

3 3 9 

istnienie EWT jako narzędzia 
wspierającego współpracę 
międzynarodową 2 2 4 

efekt synergii organizacji 
pozarządowych działających w 
ramach sieci 

6 

1 3 3 
kreatywność organizacji 
pozarządowych     

7 

1 2 2 

różnorodność tematyczna 
organizacji wchodzących na 
pierwszym etapie do sieci     

LP 

W - słabe strony T - zagrożenia 

razem 34 
siła oddziaływania (1-3) * poziom 
istotności (1-3) = waga punktowa razem 35 

siła oddziaływania (1-3) * poziom 
istotności (1-3) = waga punktowa 

1 

2 2 4 
póki co - nieformalny charakter 
ruchu 3 3 9 

cykl życia produktów projektowych 
(którym jest przecież sieć) 

2 

2 2 4 
stosunkowo niewielka ilość 
członków 3 3 9 

zakończenie okresów finansowania 
(dla procesów sieciowania czy też 
działań misyjnych) 

3 

2 1 2 

niedoszacowany skład sieci / 
nierówna reprezentacja po obu 
stronach Odry/Nysy 3 3 9 wypalenie lidera sieci 
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4 

3 3 9 
kondycja finansowa lubuskich 
organizacji pozarządowych 2 2 4 

niewielka ilość członków sieci 
faktycznie zaangażowanych w jej 
rozwój 

5 

3 3 9 

uzależnienie działań 
(organizacji/sieci) od dostępności 
konkursów grantowych i sukcesów 
w tych konkursach 2 2 4 

brak wsparcia/współpracy ze strony 
samorządów i instytucji publicznych 

6 

1 2 2 

różnorodność tematyczna 
organizacji wchodzących na 
pierwszym etapie do sieci     

7 

2 2 4 
bariera językowa i kultury pracy 
NGO     

Źródło: Opracowanie własne na podstawie diagnozy. 

Oprócz wyszczególnienia elementów analizy SWOT dokonano oceny siły oddziaływania każdego 

z nich oraz skali tego oddziaływania. Oba te czynniki oceniano w skali od 1 do 3, a iloraz tak przyznanych 

punktów stanowi wskaźnik znaczenia danego elementu.  

 

Analiza oddziaływań, powiązań i kierunków strategicznych 

Analiza siły oddziaływania poszczególnych elementów analizy SWOT w zestawieniu ze skalą tego 

oddziaływania pozwala na określenie optymalnego modelu strategii rozwoju koalicji w kontekście 

możliwości wykorzystania silnych stron i szans w celu eliminacji zagrożeń czy wykorzystania szans. 

Poniższy wykres przedstawia optymalny model strategii dla badanego obszaru. Obszar o największej 

powierzchni pomiędzy osiami x i y a wierzchołkiem niebieskiego rombu wskazuje na określony rodzaj 

strategii. Rozważane warianty strategii to: 

Agresywna (pole SO) - wykorzystanie szans w oparciu o silne strony 

Konkurencyjna (pole 

WO) - 

wykorzystanie szans w oparciu o niwelację 

słabych stron 
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Konserwatywna (pole 

ST) - 

wykorzystanie mocnych stron dla uniknięcia 

zagrożeń 

Defensywna (pole WT) - wzmocnienie słabości, aby uniknąć zagrożeń 

 

Wykres: Optymalny model strategii na podstawie analizy SWOT 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy SWOT. 

Największe pole na powyższym wykresie posiada obszar S-T (suma punktów = 70) oraz O-T (suma 

punktów = 69). Są to pola wskazujące na potrzebę przyjęcia strategii o charakterze defensywnym. 

Zauważyć jednak należy, że pozostałe pola są tylko nieco mniej doszacowane (SW = 65, WO = 64). 

Oznacza to, że na tym etapie funkcjonowania sieci trudno określić jednoznacznie wariant sposobu 

działalności, jaki powinien zostać przyjęty choć wyłania się skłonność do wariantów defensywnych. 

Polegają one na wykorzystaniu mocnych stron i/lub wzmocnieniu słabości w celu uniknięcia zagrożeń. 

Charakterystyka rodzaju strategii wynikającego z analizy SWOT (S-T) opisywana jest w literaturze w 

następujący sposób: 

Strategia konserwatywna: podmiot działa w niekorzystnym dla niego otoczeniu zewnętrznym, 

ale posiada silnie powiązany z zagrożeniami zewnętrznymi zespół mocnych stron wewnątrz organizacji, 

jest więc w stanie zdecydowanie odpowiedzieć na zagrożenia. W istniejącym otoczeniu organizacja nie 

jest się w stanie intensywnie rozwijać, gdyż zespół mocnych stron nie koresponduje z szansami 
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otoczenia, niemniej jednak jest w stanie skutecznie przezwyciężać zagrożenia w oczekiwaniu na 

poprawę warunków zewnętrznych. Strategia defensywna: Słabe strony są silnie powiązane z 

zewnętrznymi zagrożeniami, istnieje duże ryzyko upadku podmiotu. Strategia defensywna jest strategią 

nastawioną na przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku63. 

 

Cele strategiczne 
 

Na podstawie diagnozy, analizy PESTEL i SWOT opracowano założenia dotyczące celów 

strategicznych funkcjonowania sieci. W kolejnych rozdziałach zaprezentowane zostaną zatem główne 

cele istnienia sieci, jej misja, formy współpracy i propozycje działań jakie sektor NGO może podjąć z 

lokalnym samorządem na rzecz ochrony klimatu. 

 

 

Cele strategiczne, zostały opracowane na bazie “drzew problemów”, które dotyczą trzech 

głównych obszarów: Obszar 1 to przyroda i wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność. Kluczowym 

problemem w tym obszarze jest oczywiście postępująca utrata tej bioróżnorodności, czego 

następstwem jest wymieranie gatunków. Bezpośrednią przyczyną wymierania gatunków jest ginięcie 

siedlisk (w tym bardzo istotnych na obszarze Ujścia Warty) podmokłych łąk - po obu stronach granicy 

istnieją parki narodowe chroniące tego typu siedliska). To z kolei jest wynikiem negatywnych zmian 

klimatu w skali makro jak i nieświadomych działań człowieka w skali mikro - związanych z podejmowanie 

niewłaściwych decyzji dotyczących m.in. gospodarowania terenami zielonymi czy nadmiernym zużyciem 

wody, energii i produkcją odpadów.  

 

Obszar 2 to wpływ zmian klimatu na człowieka zarówno w wymiarze zdrowotnym jak i 

ekonomicznym. Kluczowym problemem tutaj jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka 

                                                

 
63 Na podstawie: http://encyklopedia.naukowy.pl/Analiza_SWOT  

Nadrzędnym celem niniejszej strategii jest zwiększanie zakresu, rozwój form i 

podnoszenie standardów współpracy i promocji organizacji pozarządowych 

pogranicza polsko-niemieckiego oraz lokalnych samorządów na rzecz ochrony 

klimatu oraz wspierania aktywności obywatelskiej. 
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oraz zagrożenie zniszczenia jego mienia. Tutaj przyczynami takiego stanu rzeczy są przede wszystkim 

nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe. Powodują one występowanie niebezpiecznych zjawisk 

powodujących bezpośrednie zagrożenie (wichury typu downburst, trąby powietrzne, gradobicia, 

powodzie błyskawiczne, upały, długotrwałe susze). Źródłami są natomiast ponownie: w skali makro 

zmiany klimatu, a w skali mikro - nieświadome poczynania człowieka, które potęgują skutki 

występowania tych zjawisk (jak np. ograniczanie naturalnej retencji poprzez uszczelnianie powierzchni, 

które sprzyjają powstawaniu powodzi błyskawicznych i pogłębianiu suszy). 

 

Obszar 3 dotyczy natomiast kwestii związanych z funkcjonowaniem samej sieci. Jego zadaniem 

jest rozwijanie potencjału zawiązanej współpracy i wzmacnianie struktur i więzi łączących aktorów tej 

współpracy. 

 

Drzewo problemów: 

Obszar 1 
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Obszar 2 

 

Obszar 3 
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Po analizie problemów, ich przyczyn oraz skutków, przekształcając przyczyny w proponowane 

działania a skutki w cele szczegółowe sporządzono następujące “Drzewa celów”: 

Drzewo celów Obszar 1 

 

Drzewo celów Obszar 2 
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Drzewo celów Obszar 3 

 
 

 

Podsumowując cele strategiczne określone zostały następująco: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cel 1. Ochrona bioróżnorodności 

Cel 2. Zmniejszenie zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz zniszczenia mienia 

Cel 3. Wzmocnienie struktur sieci i współpracy w jej ramach 
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Działania powiązane z celami strategicznymi 
 

Cel 1. Ochrona bioróżnorodności 

 

Podejmowane działania w ramach celu można podzielić na trzy grupy: 

 

1. Działania edukacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju/klimatu: 

• stworzenie i wdrożenie kompleksowych programów edukacji ekologicznej, 

• organizacja warsztatów, szkoleń i spotkań z zakresu ochrony klimatu, 

• warsztaty dot. przerabiania rzeczy, nadawania im drugiego życia, 

• warsztaty z odnawiania starych mebli, 

• zachęcanie do zmiany stylu życia na styl szanujący przyrodę. 

 

2. Kampanie społeczne i działania praktyczne: 

• podejmowanie akcji klimatycznych np. sadzenie lasu, sprzątanie świata, 

• włączanie się w ogólnopolskie i ogólnoświatowe akcje chroniące klimat i naszą planetę, 

• zakładanie łąk kwietnych, 

• zakładanie zielonych ogródków (zielonych przystanków, miejsc zielonych), 

• nasadzenia drzew/roślin, 

• informowanie o dotacjach na działania proekologiczne np. wymiany ogrzewania; kiermasze 

wymiany odzieży, 

• prelekcje z wystawami produktów regionalnych, 

• wspólne działania na rzecz promocji walorów gmin i powiatów pogranicza polsko-niemieckiego, 

• współpraca z mieszkańcami i NGO przy tworzeniu nowych szlaków turystycznych, 

• promowanie stosowania odnawialnych źródeł energii, 

• wizyty studyjne - prezentacja dobrych praktyk proklimatycznych. 

  

3. Konkursy dla dzieci i młodzieży: 

• konkursy tematyczne dla szkół, 

• konkurs na ogrody warzywne przy szkole, 

• rodzinne turnieje ekologiczne. 
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Cel 2. Zmniejszenie zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz zniszczenia mienia  

Zestaw działań, które mogą podejmować organizacje pozarządowe w zakresie przeciwdziałania 

skutkom zmian klimatu doprowadzających do zmniejszenia zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz 

zniszczenia mienia. Działania mitygacyjne i adaptacyjne: 

 

• wprowadzenie małej retencji wodnej i zagospodarowaniem wód opadowych, 

• renaturalizacja cieków i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji, 

• zakładanie zielonych ścian, dachów, 

• tworzeniem terenów zielonych, wprowadzanie elementów zazieleniających obszary 

zabudowane, w tym rewitalizacja terenów zdegradowanych - zielone podwórka, parki 

kieszonkowe, nasadzenia odpowiednich nieinwazyjnych roślin pod względem wymagań 

wodnych i miejsc nasadzeń, sadzenie drzew owocowych, usunięcie gatunków roślin trujących, 

szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami, inwentaryzacja 

gatunków cennych przyrodniczo, prace pielęgnacyjno-ratownicze drzew, konstrukcje i podłoża 

magazynujące wodę wokół drzew, skrzynki korzeniowe, geokompozyt absorbujący wodę, 

• ograniczenie produkcji odpadów i ich ponowne wykorzystanie, promowanie recyklingu, 

• budowanie powierzchni ekoedukacyjnych, 

• instalacja małej architektury bezpośrednio związanej z działaniami adaptacyjnymi i/lub 

mitygacyjnymi, 

• oszczędzanie energii oraz oszczędzanie wody pitnej m.in. poprzez wykorzystanie i promowanie 

energii słonecznej, wiatrowej do oświetlenia kampusu szkolnego, energooszczędne oświetlenie, 

wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania, wykorzystanie zebranej wody deszczowej do 

nawadniania zielonych dachów i ścian, 

• wspieranie bioróżnorodności m.in. poprzez tworzenie ekoogrodków, budowanie domków dla 

owadów. 

 

Cel 3. Wzmocnienie struktur sieci i współpracy w jej ramach 

 

1. Działania wzmacniające sieć/organizacje pozarządowe należące do sieci: 

• stworzenie strony internetowej sieci wraz z bazą danych o członkach sieci oraz materiałami 

informacyjnymi, 
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• stałe podnoszenie liczby organizacji członkowskich będących w sieci, 

• wydawanie informatorów/broszur poświęconych sieci oraz organizacjom członkowskim, 

• promowanie działalności sieci w mediach lokalnych, 

• pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działalność NGO, 

• pomoc/nauka pisania i rozliczania projektów, 

• szkolenia tematyczne dla organizacji pozarządowych, 

• pomoc w mierzeniu się ze zmianami formalno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania NGO, 

• integrowanie przedstawicieli III sektora, 

• udział w przygotowywaniu/konsultowaniu kluczowych dla samorządów dokumentów 

strategicznych. 

 

2. Działania rozwijające współpracę przygraniczną  

• zachęcanie do współpracy jak największej liczby NGO po stronie polskiej i niemieckiej, 

• organizacja spotkań, konferencji, warsztatów, wydarzeń, 

• wspólne projekty i inicjatywy, 

• współpraca na rzecz rozwoju i pielęgnowania współpracy transgranicznej z udziałem władz 

samorządowych, mieszkańców pogranicza oraz przedstawicieli zarządzających lasami, 

• podejmowanie działań na rzecz ochrony klimatu. 

 

Kodeks zasad współpracy - zasady (standardy) 

współpracy 
 

Standard to wzorzec, model64. Standardy to normy określające podstawowe wymagania 

stawiane czemuś65. Standaryzacja to nic innego jak narzucenie pewnych reguł i zasad działania, służące 

podniesieniu jakości tych działań. Jej zadaniem jest ułatwienie funkcjonowania różnych instytucji, w tym 

także organizacji pozarządowych. Dyskusja66 o standardach (zasadach) działania organizacji 

                                                

 
64 W. Doroszewsk (red.), Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/standard;5500605.html [dostęp: 
23.03.2020 r.] 
65 Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/standardy;3061827.html [dostęp: 23.03.2020 r.] 
66 M. Chlipała, 2.2. Inicjatywa lokalna w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego., [w:] Wpływ 

przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną [online], red. P.J. Suwaj i J. Zimmermann, LEX 
2013, https://sip.lex.pl/#/monograph/369265162/255411. 
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pozarządowych w Polsce toczy się co jakiś czas od początku lat 90. Ważnymi kamieniami milowymi w tej 

dyskusji było przyjęcie w 1996 r. Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych67 podczas I 

Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz przyjęcie w 2010 r. zmodyfikowanej i znacznie 

rozbudowanej Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych – przyjętej najpierw przez Ogólnopolską 

Federację Organizacji Pozarządowych i przedstawiona podczas VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 

Pozarządowych.  

Samoregulacja sektora pozarządowego jest istotna. Często od tego jak widzą III sektor sponsorzy, 

jak widzi administracja i jak widzi opinia publiczna zależy być albo nie być organizacji pozarządowych. 

Standaryzacja jest również przejawem profesjonalizacji III sektora. Zestaw praktycznych, użytecznych 

reguł, które akceptuje większe grono podmiotów pozwala organizacjom korzystać z największego i 

podstawowego kapitału organizacji pozarządowych, jakim jest zaufanie publiczne. Jak podkreśla Jan 

Jakub Wygnański rządzi się ono specyficznymi prawami, a jedno z nich sprawia, że „za nadużycia 

nielicznych odpowiadają wszyscy”68. Standardy mają charakter samoregulacji, a więc są tworzone po to, 

by wypełnić brak wymogów prawnych lub je uzupełnić bądź wzmocnić. Ma to na celu przede wszystkim 

zapewnienie jakości świadczonych usług czy prowadzonych działań. 

Oprócz normotwórczej roli zasad (standardów) oraz ich wpływu na jakość funkcjonowania oraz 

świadczonych usług przez organizacje pozarządowe warto za Tomaszem Schimankiem podkreślić także 

szereg towarzyszących im dodatkowych funkcji: 

• informacyjną: standardy pełnią rolę informacji dla odbiorców działań organizacji, partnerów i 

darczyńców, którzy za ich sprawą wiedzą czego mogą się spodziewać po organizacji i jej 

działaniach, 

• regulacyjną: standardy oraz proces standaryzacji może być sposobem regulowania określonego 

rodzaju działalności, włącznie z eliminowaniem z rynku – na przykład poprzez certyfikację – 

podmiotów, które nie spełniają tych norm; bardzo ciekawym przykładem zastosowania tej 

funkcji są brytyjskie compacts czyli porozumienia zawierane na przykład przez 

świadczeniodawców usług społecznych niezależnie od tego, czy należą do sektora publicznego, 

gospodarczego czy społecznego; najważniejszą częścią tych porozumień są wspólnie 

wypracowane minimalne wymagania świadczenia usług, które zobowiązani są przestrzegać 

wszyscy świadczeniodawcy, 

                                                

 
67 Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, OFOP, https://ofop.eu/node/155 [dostęp: 23.03.2020 r.] 
68 J. J. Wygnański, Kilka uwag o samoregulacji organizacji non-profit, [w:] Etyka w organizacjach pozarządowych. Standardy 
w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych, red. M. Kozieł, P. Frączak, M. Dadel, OFOP, Warszawa 2015. 
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• kontrolną: standardy są podstawą do (samo)kontrolowania zgodności z nimi prowadzonych 

działań, a w znaczeniu szerszym – narzędziem kontroli społecznej nad działalnością organizacji 

pozarządowych, co w sytuacji, w której prawo określa jedynie fundamentalne wymogi prawne, 

ma bardzo istotne znaczenie, 

• ewaluacyjną: poziom i sposób realizacji standardów mogą być podstawą do oceny skuteczności, 

jakości czy użyteczności prowadzonych działań, 

• edukacyjną: (samo)kontrola i (samo)ocena wypełniania standardów może być dobrą lekcją dla 

organizacji, umożliwiającą identyfikację jej deficytów i określenie sposobów ich wypełnienia, a 

więc doskonalenia własnych działań, 

• identyfikacyjną: standardy służyć mogą także identyfikacji pewnych środowisk czy grup 

organizacji, wyróżnienia ich spośród pozostałych; przykładem może być będący w toku proces 

tworzenia reguł fundacji korporacyjnych zainicjowany przez Forum Darczyńców w Polsce, 

którego jednym z celów jest zbudowanie własnej tożsamości, identyfikacja fundacji tworzonych 

i finansowanych przez biznes, 

• integrującą: standardy często są także wykorzystywane jako sposób integracji grup czy 

środowisk organizacji działających w tym samym obszarze – przykładem mogą być standardy 

działania stowarzyszeń abstynenckich, 

• ochronną: dzięki standardom z jednej strony prawa odbiorców działań organizacji są lepiej 

zabezpieczone, ale z drugiej chronione są także osoby te działania realizujące; przykładem mogą 

być normy świadczenia porad prawnych i obywatelskich, przyjęte na przykład przez Studenckie 

Poradnie Prawne czy Biura Porad Obywatelskich; dzięki nim osoba korzystająca z porady wie 

dokładnie, czego może żądać od doradcy, ale także doradca, na przykład w sytuacji, w której 

osoba korzystająca nie jest zadowolona z efektu porady, może udowodnić, że zrobił dokładnie 

to, do czego był zobowiązany standardami; mają one także stwarzać poczucie większego 

bezpieczeństwa dla darczyńców, przekazujących środki organizacjom je stosującym, 

• wizerunkową: standardy i standaryzacja wskazują, że organizacje, które w niej uczestniczą, poważnie i 

rzetelnie traktują siebie, swoich partnerów, a przede wszystkim społeczeństwo, a także to, że chcą 

doskonalić swoje działania; mogą być więc one istotnym narzędziem budowania zaufania publicznego do 

organizacji; dzięki zaufaniu każda organizacja buduje swój kapitał społeczny, sieć sympatyków, 

darczyńców, wolontariuszy; z drugiej strony standardy mogą być mechanizmem obronnym przed 



 

 

38 

 

nieuczciwością i nierzetelnością niektórych organizacji oraz uogólnianiem negatywnych ocen 

sformułowanych na bazie wyjątków na całe środowisko69. 

 

Można zatem wymienić szereg korzyści wynikających z wysiłku jakim jest przeprowadzenia procesu 

standaryzacji jak i wdrożenia standardów przez organizacje pozarządowe. Karolina Mróz i Iwona 

Nowak70 podkreślają możliwe do osiągnięcia korzyści społeczne oraz korzyści dla samorządu i 

organizacji: 

 

Korzyści społeczne: 

• pewność, że potrzeby społeczne będą zaspakajane coraz lepiej, 

• lokalna społeczność zyskuje punkt odniesienia, dzięki któremu wie, na co może liczyć przy 

korzystaniu z poszczególnych usług, 

• uwiarygodniają organizacje pozarządowe w oczach instytucji je finansujących i budują zaufanie 

społeczeństwa do ich działań, 

• tworzenie standardów, szczególnie opartych na porozumieniu poszczególnych aktorów, pozwoli 

zapewnić trwałą jakość i uniezależnić ją od wykonawcy czy konkretnych osób; w przypadku usług 

społecznych trwałość jest szczególnie istotna, 

• jako zabezpieczenie przed nieuczciwymi praktykami niektórych podmiotów komercyjnych, które 

stosują ceny dumpingowe kosztem jakości. 

 

Korzyści dla samorządu i organizacji: 

• dają narzędzia ewaluacji satysfakcji beneficjentów lub członków, na rzecz których działa 

organizacja, 

• konkretne wytyczne - minimalny i optymalny standard, którego można oczekiwać od 

realizatorów usług społecznych/zadań publicznych do: oceny ofert, realnej wyceny 

zadania/usługi - dokonania wyboru najlepszej oferty. 

 

                                                

 
69 T. Schimanek, Wspólne, jawne, potrzebne, NGO.pl 2015, https://publicystyka.ngo.pl/wspolne-jawne-potrzebne, [dostęp: 
23.03.2020 r.] 
70 K. Mróz, K. Nowak, Raport – Standaryzacja wrocławskich NGO (etap I), s. 92. 
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Standardy nie są ustalane raz na zawsze, są dynamiczne i podlegają zmianom zachodzącym w 

środowisku, których dotyczą. Zmiany powinny wynikać z weryfikacji sytuacji tego środowiska - jego 

potrzeb i możliwości, w tym zasobów finansowych. 

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka. Swoboda 

działalności i angażowania się obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji. 

Dlatego działalność organizacji pozarządowych działających w imię wartości lub społecznie użytecznych 

celów, powinny być normowane nie tylko przez przepisy prawa, ale także przez swoisty kodeks 

etyczny71.  

 

Standardy Działania Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych pogranicza 
polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu 

W ramach tworzonej sieci wypracowano pięć standardów. 

• Standard 1 – zarządzanie finansami w organizacjach;  

• Standard 2 – zarządzanie zasobami ludzkimi;  

• Standard 3 – zgodności prawnej działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe; 

• Standard 4 – współpracy w Sieci Wsparcia Organizacji Pozarządowych pogranicza polsko-

niemieckiego na rzecz ochrony klimatu; 

• Standard 5 – partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu aktów prawa miejscowego 

oraz aktów prawa centralnego dotyczących organizacji pozarządowych. 

 

1. Standard zarządzania finansami:  

Profesjonalna organizacja dla prawidłowego funkcjonowania i skutecznego wypełniania przyjętej misji 

potrzebuje środków Finansowych.  

 

a) Organizacja powinna posiadać zróżnicowane źródła dochodów, na przykład: składki członkowskie, 

środki na zadania zlecane (przez samorządy, w tym samorządowe ośrodki pomocy społecznej, urzędy 

pracy, centra pomocy rodzinie i inne jednostki), nawiązki sądowe, pokrycie kosztów administracyjnych, 

sponsoring, wpływy za korzystanie ze znaków towarowych, dotacje celowe, darowizny, zbiórki 

publiczne, przychody z działalności statutowej, gospodarczej i inne.  

                                                

 
71 Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, Federalista nr 3, OFOP 2010, s. 9-11. 
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standard minimalny: posiadanie co najmniej 3 różnych źródeł dochodów w okresie 2 lat, przy czym każde 

z nich powinno wynosić co najmniej 5% całości.  

standard rekomendowany; posiadanie w ostatnim roku rozliczeniowym więcej niż 3 źródeł dochodu, przy 

czym żadne z nich nie przekracza 50% dochodów, a przynajmniej każde z 3 wynoszą powyżej 15% całości. 

 

b) Zasady zarządzania posiadanymi i uzyskanymi środkami finansowymi, w tym: inwestowanie, 

budowanie kapitału żelaznego, rozdział na poszczególne rodzaje działalności itp. ustalony jest:  

standard minimalny: uchwałą zarządu  

standard rekomendowany: regulaminem wewnętrznym  

 

c) Organizacja posiada rachunek bankowy i za jego pomocą realizuje główne przepływy pieniężne 

(standard minimum), lub przez rachunek (rachunki) bankowe realizuje wszystkie operacje, czyli prowadzi 

rozliczenia bezgotówkowe (standard rekomendowany)  

 

d) Miejsce i sposób przechowywania dokumentacji są wiadome dla co najmniej 3 osób, tak aby zapewnić 

wgląd do dokumentacji w przypadkach losowych (choroba, lub nagłe zdarzenia dotyczącego osób 

bezpośrednio prowadzących dokumentację). Standardem rekomendowanym jest posiadanie 

elektronicznego obiegu dokumentów niefinansowych ze zróżnicowanym poziomem dostępu dla 

poszczególnych stanowisk w organizacji.  

 

e) Wydatki oraz przychody są planowane (również w zakresie kwotowym), a następnie przedstawiane 

podczas cyklicznego zgromadzenia członków organizacji lub innego gremium zarządczego (stosownie do 

modelu organizacji). Równocześnie w ten sposób jest przedstawiane porównanie wydatków i 

przychodów planowanych i zrealizowanych wraz z wyjaśnieniem różnic. Standardem rekomendowanym 

jest umieszczanie sprawozdania na stronach internetowych w sposób ogólnodostępny.  

 

f) Organizacja posiada własną procedurę zdobywania środków zewnętrznych (standard 

rekomendowany). 

 

2. Standard zarządzania zasobami ludzkimi  

Profesjonalna organizacja dla prawidłowego funkcjonowania i skutecznego wypełniania misji potrzebuje 

zaangażowanych członków, profesjonalne władze, zmotywowanych wolontariuszy/pracowników.  
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a) Rozdział zadań – struktura pracy. W organizacji pożądana jest aktywność wszystkich członków; a także 

następuje rozdział zadań pomiędzy członków stowarzyszenia (lub zarząd i pracowników - stosownie do 

modelu organizacji). Jednocześnie organizacja dąży do wyodrębnienia grup wyspecjalizowanych w 

realizacji zadań określonego rodzaju.  

Rozliczenie z realizacji zadania następuje przez sprawozdanie składane przez osobę odpowiedzialną za 

wykonanie zadania przed zarządem organizacji. Sprawozdanie posiada formę pisemną (stosownie do 

wielkości zadania), może też być oceniane. Jeżeli w organizacji istnieje zwyczajowa lub określona 

wewnętrznym regulaminem pisemna forma raportowania po zakończeniu zadania, to dodatkowe 

sprawozdanie jest zbędne.  

 

b) Skuteczność aktywności członków i rozdziału zadań mierzona jest w następujący sposób:  

Liczba osób obecnych na cyklicznym rocznym spotkaniu w stosunku do wszystkich osób organizacji 

zobowiązanych do partycypacji w spotkaniu lub w analogiczny sposób stosownie do modelu organizacji  

Liczba osób uczestniczących w projektach i zadaniach realizowanych przez organizację w stosunku do 

wszystkich członków lub pracowników organizacji  

Liczba osób koordynujących i prowadzących w projektach i zadaniach realizowanych przez organizację 

w stosunku do wszystkich członków lub pracowników organizacji  

Liczba wyodrębnionych grup lub komórek w organizacji (nie licząc wymaganymi prawnie zarządem, 

księgowością i komisją rewizyjną lub organami analogicznymi) przeznaczonych do wykonywania zadań 

organizacji 

 

c) System motywowania. Organizacja posiada system motywowania i wsparcia, znany członkom i 

pracownikom organizacji.  

standard minimalny:  

• Dokument wskazujący zachowania i działania pożądane przez organizację oraz system ich 

premiowania (przykłady nagród i wyróżnień: pochwała na forum ogólnym lub odznaka 

honorowa, darmowe szkolenie, reprezentowanie organizacji w prestiżowych uroczystościach, 

pamiątkowe albumy i upominki, nagrody rzeczowe i pieniężne) standard rekomendowany  

• Dokument opisujący sposób przyjmowania członka lub pracownika organizacji, drogę jego 

szkolenia, i przysposabiania do podejmowania kolejnych zadań w powiązaniu z systemem nagród. 

 

d) Polityka szkoleniowa. Organizacja posiada określoną politykę szkoleniową, której celem jest 

podwyższanie kwalifikacji członków organizacji, szczególnie zdolności zarządczych, umiejętności 
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komunikacji interpersonalnej oraz wiedzy merytorycznej z zakresu działalności organizacji (standard 

minimalny). Polityka szkoleniowa jest włączona w system motywowania (standard rekomendowany).  

 

e) Obsługa organizacji i klientów. Organizacja dla realizowania celów statutowych oraz kontaktów z 

obywatelami prowadzi punkt informacji dla lokalnej społeczności.  

standard minimalny: obsługa wolontarystyczna punktu informacyjnego co najmniej 3 godziny w 

miesiącu, określone miejsce, poczta elektroniczna sprawdzana jest co najmniej raz na tydzień.  

standard rekomendowany: biuro czynne w typowych godzinach pracy, położone w pobliżu budynków 

użyteczności publicznej, dostosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz wyposażonego w 

telefon, skaner, strony internetowe, poczta elektroniczna odbierana codziennie w dni robocze, osoby 

zatrudnione w dwóch pełnych wymiarach czasowych. 

 

3. Standard zgodności działań i dokumentacji z obowiązującym prawem oraz przyjętymi regułami 

wewnętrznymi  

Profesjonalna organizacja działa zgodnie z prawem i statutem oraz w poszanowaniu zasad legalizacji i 

transparentności działań.  

 

a) Organizacja posiada wewnętrzny system weryfikacji poprawności formalno-prawnej (standard 

minimalny). System wewnętrzny zakłada pracę komórki (zespołu, np. w ramach komisji rewizyjnej, rady 

fundacji) lub osoby sprawdzającej czy podjęte działania, wytworzone dokumenty oraz rozliczenia 

finansowe są poprawne prawnie lub zgodne z unormowaniami wewnętrznymi. Zgodność ww. dotyczy:  

• prawa polskiego i niemieckiego (stosujemy odpowiednio) 

• statutu organizacji  

• programu wieloletniego (w standardzie rekomendowanym).  

 

b) Każda organizacja posiada program polityki rachunkowości, opracowany w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami prawa, regulujący m.in. takie zagadnienia jak: - procedury obiegu dokumentów;  

standard minimalny: określony pisemnie sposób postępowania z dokumentami zapewniający solidność 

i relatywną szybkość obiegu dokumentów wystarczające do wypełnienia wymogów prawnych.  

standard rekomendowany: elektroniczny obieg dokumentów ze zróżnicowanym poziomem dostępu dla 

poszczególnych stanowisk w organizacji.  

• zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, 

zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej  
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• sprawozdawczość finansowa, składająca się z:  

 bilansu,  

 rachunku wyników,  

 informacji dodatkowej  

 jeśli konieczne: zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów 

pieniężnych 

 innych składników, jeśli są wymagane przepisami prawnymi  

 

c) Organizacja oprócz statutu posiada zbiór procedur pomocnych w działalności (standard 

rekomendowany).  

 

4. Standard współpracy w Sieci Wsparcia Organizacji Pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego 

na rzecz ochrony klimatu 

Profesjonalna organizacja w celu dalszego rozwoju powinna nawiązać współpracę z siecią.  

 

a) Znajomość i przestrzeganie misji Sieci przez organizacje członkowskie  

Misją Sieci jest wzajemne wspieranie się organizacji pozarządowych z pogranicza polsko-niemieckiego, 

jako niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego.  

Podstawową formą działalności Sieci jest inicjowanie, organizacja i wspieranie inicjatyw partnerskich na 

różnych polach działalności społecznej, kulturalnej i ekologicznej. 

Sieć tworzona jest przez organizacje pozarządowe, które decyzją swoich Zarządów przystępują do Sieci 

składając deklarację współpracy.  

Organizacja Członkowska po przystąpieniu do Sieci w żadnym stopniu nie traci swojej autonomii.  

W swojej działalności Organizacje Partnerskie tworzące Sieć kierują się Kartą Zasad Organizacji 

Pozarządowych przyjętą podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie i 

przyjętymi standardami.  

 

b) Zgodność działań organizacji członkowskich z celami Sieci  

Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych, których 

jednym z celów działalności jest rozwój społeczności lokalnych  

Sieć realizuje cele poprzez:  

 zorganizowanie sprawnego systemu obiegu informacji i wymiany doświadczeń  
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 konsultowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z zakresem działania członków 

Sieci  

 organizowanie działalności doradczej  

 prowadzenie programów na rzecz aktywności obywatelskiej, w tym wolontariatu  

 reprezentowanie interesów członków sieci wobec administracji publicznej  

 

c) Udział w strukturze sieci  

 

d) Zaangażowanie w działania promocyjne Sieci  

• Partnerzy aktywnie promują Sieć i zapraszają do udziału w niej inne organizacje. 

 

e) Przestrzeganie zasad współpracy wewnątrz Sieci  

Organizacje członkowskie zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad współpracy:  

• przestrzegania i realizacji standardów Sieci  

• odpowiedzialności, wiarygodności, rzetelności w działaniach  

• informowania o aktualnych działaniach w ramach Sieci  

• apolityczności  

• promocji Sieci  

 

Organizacje członkowskie współpracują ze sobą w następujących obszarach:  

 tworzenie i realizacja wspólnych projektów finansowanych ze środków UE jak też innych 

źródeł (szczegółowe zasady współpracy każdorazowo określa umowa wiążąca Członków 

realizujących dane przedsięwzięcie)  

 pomoc w realizacji działań np. pomoc doradcza, informacyjna, udostępnianie lokalu, sprzętu 

itp. w wymiarze możliwym do realizacji przez organizację członkowską udzielającą wsparcia  

 wzajemne informowanie się o planowanych przedsięwzięciach, inicjatywach, możliwościach 

pozyskiwania funduszy, organizowanych szkoleniach i konferencjach itp.  

 wymiana doświadczeń – poznanie dobrych praktyk.  

 

• Przy współpracy Członkowie są zobowiązani do zachowania najwyższej staranności oraz dbałości 

o najwyższą jakość usług.  
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• Organizacje Członkowskie Sieci zobowiązują się do aktywnego włączenia się w działania 

integrujące środowisko pozarządowe poprzez:  

 Inicjowanie spotkań i działań organizacji zainteresowanych określonym tematem          

 Informowanie o ważnych działaniach lokalnego sektora pozarządowego 

 Wzajemna promocja działań organizacji z terenu powiatu, województwa, regionu 

 Mediacja między organizacjami 

 Prowadzenie wspólnej bazy danych Organizacji działających na terenie pogranicza polsko-

niemieckiego.  

 

f) Adresaci usług Sieci  

• Organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, oddziały stowarzyszeń, fundacje, kluby sportowe - 

zainteresowane tematyką Sieci.  

• Samorządy lokalne wszystkich szczebli 

• Sołectwa 

• Instytucje samorządowe: szkoły, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne 

• Organizacje nieformalne, Kościoły, związki wyznaniowe. 

 

5. Standard partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu aktów prawa miejscowego oraz 

aktów prawa centralnego dotyczących organizacji pozarządowych  

 

Profesjonalna organizacja jest zaangażowana w proces tworzenia polityk lokalnych i regionalnych, 

inicjuje proces dialogu z władzami lokalnymi oraz inicjuje powstawanie partnerstw branżowych.  

a) większe zaangażowanie w tworzenie polityk lokalnych, regionalnych i krajowych  

standard minimum – występowanie przez organizację z wnioskami do projektu budżetu gminy / powiatu, 

aktywny udział w tworzeniu Programów Współpracy.  

standard rekomendowany – przygotowywanie, przedkładanie lub konsultowanie przez organizację 

projektów uchwał, a także projektów zmian w obszarach będących przedmiotem działalności 

organizacji. 

 

b) większe zaangażowanie na rzecz tworzenia reprezentacji organizacji pozarządowych  

standard minimum - inicjowanie tworzenia oraz udział w partnerstwach branżowych organizacji 

pozarządowych działających na poziomie gminy będącego przedstawicielstwem NGO w kontaktach z 

administracją publiczną. Współtworzenie lokalnego programu współpracy NGO celem pokazania 
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organowi gminy liczebność organizacji na danym terenie, ich siłę, wskazując swoje potrzeby, możliwości, 

zasoby oraz potencjał.  

standard rekomendowany - udział w powstawaniu i działaniu Gminnych/Powiatowych/Wojewódzkich 

Rad działalności pożytku publicznego.  

 

c) Podejmowania działań w kierunku podnoszenia wiedzy i umiejętności członków i pracowników 

organizacji z dziedzin budowania partnerstw i komunikacji z samorządem. 

  

d) Nawiązywania kontaktów z organizacjami spoza Sieci, które wzorcowo współpracują z samorządem i 

czerpania z ich doświadczeń.  

 

Zasady współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym 

Oprócz zasad (standardów) dotyczących sfery samoregulacji sektora pozarządowego warto 

podkreślić znaczenie zasad (standardów) dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z szeroko 

rozumianą administracją publiczną, w tym z samorządami. Uznano je na tyle ważne, że polski 

ustawodawca wprowadził te zasady do kluczowego dokumentu dla organizacji pozarządowych w Polsce 

tj. do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie72. Ustawa 

określa, że współpraca organów administracji publicznej - w określonej w ustawie sferze zadań 

publicznych - z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności73.  

Jednocześnie ustawodawca nie określił definicji pojęć użytych w ustawie. Tym samym owe zasady 

nabierają charakteru klauzul generalnych (clausula generalis), zwrotów niedookreślonych o charakterze 

wartościującym, świadomie dający swobodę decyzyjną i odsyłający do norm pozaprawnych.  

Zasada pomocniczości występująca także w preambule Konstytucji RP, zwana również zasadą 

subsydiarności oznacza, że lokalne problemy powinny być rozwiązywane u samego źródła. Jeśli sami 

obywatele (rodzina, sąsiedztwo, wspólnota lokalna) mają potencjał do poradzenia sobie z nimi, to 

lokalna władza powinna pozostawić im pole do działania. Z zasady każda władza jest służebna wobec 

                                                

 
72 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). 
73 Art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1057). 
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obywateli i nie powinna ingerować w życie społeczne, o ile nie jest to uzasadnione określonymi 

warunkami i okolicznościami. Zasada pomocniczości zakłada, że problemy publiczne są rozwiązywane 

na tym szczeblu, na którym powstają. Tworzy to najlepsze warunki do efektywnego działania74.  

Zasada suwerenności mówi o tym, że partnerzy współpracy zachowują niezależność we wzajemnych 

relacjach75. Strony współpracy szanują swoją zdolność do samodzielnego formułowania i podejmowania 

decyzji w odniesieniu do form współpracy i sposobów ich realizacji76. 

Zasada partnerstwa zakłada współdziałanie suwerennych partnerów na rzecz celów, które są 

kluczowe dla rozwoju lokalnej społeczności i dobrostanu obywateli. Podejmują oni wspólne wysiłki w 

przekonaniu, że dzięki łączeniu zasobów i kompetencji osiągną lepsze rezultaty. Partnerstwo zakłada, że 

wszystkie strony współpracują ze sobą w oparciu o zasady współudziału, współdecydowania i 

współodpowiedzialności77. W myśl tej zasady organizacje pozarządowe powinny uczestniczyć również 

w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązanie stanowi przedmiot realizacji zadań 

publicznych przez właściwy organ administracji publicznej. Zatem realizacja tej zasady w praktyce 

oznacza szerokie, aktywne i przejrzyste włączenie organizacji społecznych w uczestnictwo w różnych 

formach współpracy78. 

Zasada efektywności wymaga od partnerów współpracy stałego podnoszenia potencjału do 

sprawnego realizowania zadań publicznych. Powinny być one wykonywane w oparciu o reguły 

gospodarności (oszczędnie), tworzenia maksymalnej wartości za określone nakłady (value for money) i 

szanowania publicznych zasobów79. 

Zasada uczciwej konkurencji zakłada, że wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty mają 

szansę rywalizować o możliwość wykonywania zadań publicznych80. W oparciu o zasadę uczciwej 

konkurencji można znaleźć najbardziej efektywnego realizatora zadań publicznych. Oznacza ona także 

zakaz podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub 

naruszają interes innej organizacji pozarządowej lub osoby fizycznej, tj. adresata działań w sferze zadań 

                                                

 
74 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych 
SPLOT, Warszawa 2012, s. 19.  
75 Ibidem, s. 21. 
76 A. Pacut, M. Pokora, Zasady, pola i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, [w:] 
Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w 
Polsce, red. S. Mazur, A. Pacut, M. Pokora, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie, Kraków 2015, s. 37. 
77 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, op. cit., s. 21.  
78 A. Pacut, M. Pokora, Zasady, pola i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, op. cit., s. 
37. 
79 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, op. cit., s. 22. 
80 Ibidem, s. 23. 
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publicznych. Wskazuje ona, iż współpraca powinna bazować na obiektywnych i równych dla wszystkich 

warunkach oraz w sposób niepozostawiający wątpliwości co do bezstronności podejmowanych decyzji i 

realizowanych działań.  

Można wskazać na dwa aspekty zasady uczciwej konkurencji. Według pierwszego ujęcia zasadę 

należy rozumieć jako dyrektywę skierowaną do podmiotów konkurujących ze sobą, które powinny 

przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą 

wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Z kolei według drugiego ujęcia zasada 

oznacza zakaz zakłócania konkurencji przez organy władzy publicznej (polegający na tym, że przedmiotu 

zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję). Obydwa 

wymiary tej zasady znajdują zastosowanie w zakresie procedur zlecania realizacji zadań publicznych81. 

Zasada jawności zakłada, że partnerzy współpracy wzajemnie udostępniają sobie pełną i prawdziwą 

informację na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia budowana wysokiej 

jakości partnerstwa. Wynika to z potrzeby budowania wzajemnego zaufania82. W odniesieniu do 

dokumentów oznacza ona, poza jawnością formalną, również transparentność, czyli rodzi konieczność 

sformułowania ich w sposób jednoznaczny i zrozumiały83. 

Jednym z naturalnych partnerów do współpracy ze sfery administracji publicznej dla przedstawicieli 

sektora pozarządowego są samorządy. Można wyróżnić trzy podstawowe formy współpracy, które mogą 

być realizowane we współpracy obu sektorów: 

 

• realizacja przez organizacje pozarządowe zadań zleconych przez samorząd na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i innych ustaw, 

• realizacja zadania/projektu w formule partnerskiej współpracy międzysektorowej, 

• pozafinansowa współpraca polegająca np. na wzajemnym informowaniu się czy konsultowaniu 

realizowanych działań. 

 

Warto tutaj podkreślić, że skuteczne w realizowaniu celów publicznych może być współpraca 

międzysektorowa realizowana w poprzez partnerstwa projektowe. Taka forma współpracy może być 

                                                

 
81 A. Pacut, M. Pokora, Zasady, pola i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, op. cit., s. 
37. 
82 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, op. cit., s. 24.  
83 A. Pacut, M. Pokora, Zasady, pola i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, op. cit., s. 
38. 
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tworzona na rzecz pojedynczego i ściśle zdefiniowanego projektu, często finansowanego ze źródeł 

zewnętrznych. Forma partnerstwa jest wręcz często priorytetowa czy oczekiwana w programach 

finansowanych przez zewnętrzne fundusze np. fundusze europejskie. Mimo często odmiennej kultury 

pracy wynikających z cech charakterystycznych dla każdego z sektorów, pozwala ona na osiąganie 

efektów synergii, skuteczniejsze rozwiązywanie problemów lub zaspokajanie potrzeb, niż realizacja 

zadań tylko przez jeden sektor. 

Ramy finansowe 
 

Do realizacji zaplanowanych w ramach strategii działań potrzebne są zasoby finansowe. Ze 

względu na źródło ich pochodzenia mogą być one dzielone na źródła publiczne i prywatne. Planowane 

w ramach sieci działania często są zbieżne z dostępnymi lub planowanymi publicznymi źródłami 

finansowania zarówno na poziomie europejskim jak i państw narodowych.  

 

Źródła publiczne 

W ramach źródeł publicznych największą rolę w finansowaniu działań III sektora odgrywają 

dotacje i granty. Ze względu na transgraniczny charakter sieci, istotnym źródłem finansowania działań 

powinien być Program Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia - Polska na lata 2021-2027. Obecnie 

trwa okres prac koncepcyjnych nad kształtem programu w nowej perspektywie unijnej. Niewątpliwie 

sieć oraz organizacje ją tworzące powinny stać się istotnymi partnerami na etapie planowania celów w 

ramach tworzonego programu.  

Innym europejskim źródłem finansowania działań powinny być również programy operacyjne na 

poziomie centralnym i regionalnym. Obecnie nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądał przebieg linii 

demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi programami oraz nie ma jeszcze projektów umów 

partnerstwa, które UE podpisuje z każdym krajem realizującym działania finansowane ze środków 

europejskich.  

Ze źródeł centralnych na poziomie Polski warto wspomnieć o możliwości realizowania działań w 

ramach sieci (głównie po stronie polskiej) finansowanych w programów zarządzanych przez Narodowy 

Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2021-2030 i Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030.  

Nie można oczywiście pominąć środków branżowych będących w dyspozycji odpowiednio 

Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Podobnie jak środków i programów będących w gestii Kraju Związkowego Brandenburgia. Mniejsze pod 

względem wymogów finansowych działania, mogą być finansowane ze środków będących w dyspozycji 

samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  

 

Źródła prywatne 

Po stronie źródeł prywatnych oprócz finansowanych m.in. z fundacji korporacyjnych dotacji i 

grantów, warto również pamiętać o stale rosnącym znaczeniu finansowania społecznościowego tzw. 

crowdfundingu. Coraz więcej narzędzi internetowych pozwala w łatwy sposób finansować działania 

społeczne w tym realizowane przez organizacje pozarządowe (np. zbiórki pieniędzy za pośrednictwem 

portali społecznościowych Facebook lub Instagram). Szacuje się, że światowa wartość rynku 

crowdfundingu wzrośnie w latach 2018-2025 z poziomu 10,2 miliardów dolarów do 28,8 miliardów 

dolarów84. Są nawet szacunki mówiące o kwocie 300 miliardów dolarów w 2025 r85. W połączeniu z 

rosnącą świadomością społeczną w zakresie ochrony klimatu, kampanie crowdfundingowe w niedalekiej 

przyszłości mogą stać się znacznym źródłem finansowania działań organizacji non-profit. 

Innym istotnym źródłem finansowania działań może być społecznie odpowiedzialna współpraca 

z biznesem (CSR). Szczególnie z tym działającym na terenie funkcjonowania sieci. Biznes lokalnym i 

regionalny z każdym rokiem coraz większą wagę przywiązują do swojego oddziaływania na otoczenia, z 

którym sąsiaduje. 
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