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1.
SŁOWO
WSTĘPNE

W grudniu 2019 roku Rada Europy debatowała nad tym, w jakim tempie doprowadzić do niezbęd-
nych dla ochrony klimatu ograniczeń w emisjach CO2. Ogłoszony z początkiem marca 2020 roku 
przez Komisję Europejską projekt nowego Prawa Klimatycznego obliguje kraje UE, w tym Polskę, do 
przyspieszenia walki z emisjami CO2 na równi z innymi krajami, by już za 10 lat dokonać redukcji 
na poziomie 55%, a nie jak dotychczas 40% (w stosunku do poziomów z roku 1990). W praktyce 
oznacza to, że Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem, któremu będzie musiała sprostać. Warto 
zatem przyjrzeć się, jak radzą sobie z tym wyzwaniem inni. W niniejszym raporcie podjęliśmy próbę 
porównania Polski do Szwecji, która w świadomości wielu Polaków funkcjonuje, jako wzorzec po-
stawy pro-ekologicznej. 

Wybór Wrocławia jako miasta referencyjnego nie jest przypadkowy. To metropolia, w której świa-
domie podejmowane są działania, będące odpowiedzią na problem zanieczyszczenia środowiska 
i zmian klimatycznych. We Wrocławiu można dostrzec wiele takich inicjatyw (zwłaszcza na tle in-
nych polskich miast). Jest to na przykład: likwidowanie źródeł smogu, skuteczniejsza segregacja 
i odzysk odpadów do ponownego wykorzystania lub jako źródła energii czy coraz silniejszy zwrot 
w stronę zieleni miejskiej. Władze Wrocławia stawiają także na bardzo potrzebne zmiany infra-
strukturalne. Co roku Fortum inwestuje kilkadziesiąt milionów złotych w rozwój sieci ciepłowniczej. 
To nie tylko pozwala na podniesienie komfortu życia mieszkańców, ale pomaga także ograniczyć 
zjawisko smogu. W ramach programu „Czysta energia dla Wrocławia”, od 2018 roku do końca 2019 
roku udało się zlikwidować ok. 4 tys. indywidualnych palenisk i pieców, które odpowiadają za tzw. 
„niską emisję”. 

Czy jednak zmianie techniczno-infrastrukturalnej miasta towarzyszy zmiana świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców? Czy jesteśmy świadkami transformacji w kierunku nowych postaw i zachowań 
wobec środowiska? Na ile zmienili się wrocławianie i jak dalece to, co udało się nam zaobserwować 
we Wrocławiu, przybliża nas do praktycznej realizacji idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego? Na 
koniec najważniejsze pytanie – czy doświadczenia Wrocławia, ale także Sztokholmu, jako miasta 
referencyjnego w Szwecji – można przenieść na grunt innych polskich miast?

Tego dowiedzą się Państwo z niniejszego Raportu. Zapraszam do lektury.

Piotr Górnik

Dyrektor ds. energetyki cieplnej, Fortum



2.
KILKA UWAG

O BADANIU



2.1.
W KTÓRYM MIEJSCU
JESTEŚMY?

Przed Wrocławiem, tak jak i przed inny-
mi polskimi miastami, stoi kilka poważnych 
wyzwań cywilizacyjnych, które będą miały 
kluczowy wpływ na to, jak będzie się żyło jego 
mieszkańcom. Głównie są one związane z po-
stępującą koncentracją życia w mieście oraz 
zmianami klimatu. Jak poprawić jakość powie-
trza? Jak sprawić, by energia nie drożała i żeby 
jej nie brakowało? Jak dobrze wykorzystywać 
odnawialne źródła energii? Jak skutecznie od-
zyskiwać surowce z odpadów? Jak zmniejszyć 
liczbę samochodów? Jak sprawić, by w mieście 
było dużo zieleni? 

To, w jaki sposób możemy sobie z tymi wyzwa-
niami poradzić, zależy częściowo od położenia 
geograficznego i pogody. Jednak co najmniej 
tak samo (a może nawet znacznie bardziej) 
ważne są zachowania mieszkańców i sposób 
zarządzania miastem. To, czy preferowanym 
źródłem opału jest węgiel, czy inne źródło 
energii? Czy budynki są właściwie ocieplane 
i przyłączane do sieci ciepłowniczej, czy też 
modernizacje tego typu są zaniedbywane? Jaka 
jest świadomość ekologiczna mieszkańców 
i czy idą za nią konkretne postawy?

Bohaterami naszego raportu są Wrocławscy 
– rodzina, która reprezentuje statystycznych 

mieszkańców Wrocławia. Przyglądając się 
ich potrzebom, wyborom i działaniom przy-
glądamy się życiu w stolicy Dolnego Śląska 
w drugiej dekadzie XXI wieku. Nasi bohate-
rowie znają swoje prawa i obowiązki. Wiedzą 
i potrafią przedstawić swoje oczekiwania doty-
czące rozwoju miejsca, w którym żyją, a nawet 
wziąć sprawy w swoje ręce – na przykład za 
sprawą budżetu obywatelskiego. 

Punktem odniesienia dla Wrocławskich jest 
rodzina Sztokholmskich, która, jak Państwo 
dobrze zgadują, mieszka w Sztokholmie. Nie 
tylko reprezentuje ona proekologiczne war-
tości, jakie przyświecają Szwedom, ale staje 
się także pretekstem do wskazania wyzwań, 
którym muszą stawić czoła mieszkańcy tego 
skandynawskiego kraju..

Nie ma jednej skutecznej metody na sukces 
w rozwoju miasta, bo każde jest inne i wy-
jątkowe. Dotyczy to zarówno Wrocławia, jak 
i Sztokholmu. Warto jednak zobaczyć, jak 
z wyzwaniami codzienności i jutra radzą sobie 
mieszkańcy obu metropolii. Obie rodziny sporo 
dzieli, ale posiadają także wiele cech wspól-
nych. A wśród nich chociażby dumę z miejsca, 
z którego pochodzą oraz świadomość, że przy-
szłość miasta zależy od ich decyzji i wyborów. 

4



2.2.
W TYM SZALEŃSTWIE
JEST METODA 
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Metoda desk research

Metodą, którą zastosowaliśmy jest desk 
research, czyli poszukiwanie i  analiza już ist-
niejących, dostępnych danych pochodzących 
z różnych źródeł, jak prasa, Internet, ra-
porty analityczne, zestawienia danych 
statystycznych.

Zakres analizy 
– wykorzystane źródła

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS), artykuły prasowe, pro-
file w social mediach, programy strategiczne 
oraz polityki sektorowe obu miast, diagnozy 
lokalne, dostępne publicznie raporty, projekty 
i przedsięwzięcia społeczne oraz pro-ekolo-
giczne, doświadczenia i raporty krajowe oraz 
zagraniczne, poradniki, uchwały, analizy.

Cele badawcze

Mówiąc najkrócej – chcieliśmy dowiedzieć 
się, czy w ostatnich latach mieszkańcy Wro-
cławia stali się bardziej eko.

Chcieliśmy sprawdzić – w formie roboczych 
pytań – czy Wrocławscy i Sztokholmscy:

• Wiedzą dziś lepiej jak należy postępować 
z odpadami, by nie szkodzić środowisku?

• Potrafią swoją wiedzę zastosować w prak-
tyce, segregując odpady?

• Chętnie korzystają z ciepła sieciowego, 
traktując je nie tylko, jako wybór ekono-
miczny, ale też ekologiczny?

• Doceniają wpływ codziennych wyborów 
konsumenckich na środowisko?

Odpowiedzi na te pytania (a może bardziej 
okazji do zadania kolejnych) szukaliśmy przy-
glądając się rodzinom Wrocławskich i Sztok-
holmskich.





3.
WROCŁAWSCY I SZTOKHOLMSCY 

PRZED LUSTREM
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Poznajcie
rodzinę Wrocławskich:

Adama, Joannę, Olę i Jakuba. A, no i nie zapo-
mnijmy o ich kochanym psie Bąblu. Państwo 
Wrocławscy mieszkają na jednym z wro-
cławskich osiedli wielorodzinnych. Być może 
spotkaliście ich kiedyś na spacerze albo 
w drodze do pracy. Kto wie, być może są na-
wet Waszymi sąsiadami. Państwo Wrocławscy 
zgodzili się opowiedzieć trochę o swoim co-
dziennym życiu... Nie, nie. Nie w tym sensie. 
To nie będzie kolejny plotkarski reportaż. Nic 
z tych rzeczy. Chodzi o codzienne sprawy ta-
kie, jak wyrzucanie śmieci, robienie zakupów, 
spędzanie wolnego czasu czy jazda samocho-

dem. Nieciekawe? No to przypomnijcie sobie, 
jakim problemem bywają śmieci w Waszych 
domach… i w dodatku śmierdzą. A rachunki za 
prąd? A kupno samochodu? Zastanówcie się, 
ile rozmów w Waszych domach odbyliście na 
ten temat? I jak gorące to były dyskusje.

Wrocławscy kilka lat temu, podczas waka-
cji, poznali bardzo sympatyczną rodzinę ze 
Sztokholmu. Zgadnijcie jak się nazywają? No 
pewnie, że Sztokholmscy. Widzę, że też ich 
znacie. Tym lepiej. Państwo Sztokholmscy 
również będą się pojawiać w naszej opowieści. 
Zgodzili się przybliżyć nam dla porównania, 
jak niektóre sprawy wyglądają u rodziny po 
drugiej stronie Bałtyku.

WROCŁAWSCY

3.1.
JACY SĄ
WROCŁAWSCY?



Adam Wrocławski 

Adam ma 41 lat. Jest mężem Joanny i ojcem 
dwójki dzieci. Ma też psa Bąbla. Adam jest 
nieco roztargnionym inżynierem pracującym 
w firmie produkującej sprzęt AGD. Choć 
w swojej pracy nigdy nie przeoczy nawet naj-
mniejszej śrubki, to zdarza mu się szukać 
kluczy do mieszkania, które trzyma w dło-
ni. Zarabia 4.500 zł miesięcznie na rękę, czyli 
w sumie nie najgorzej. Jeździ 6-letnim kom-
bi. Mieszka razem z rodziną w 3 pokojowym 
mieszkaniu o powierzchni 65m2. Adam od 
dziecka jest fanem piłki nożnej, a zwłaszcza 
Śląska Wrocław, na którego mecze czasem 
chodzi z synem. Od jakichś 4 lat bardzo lubi też 
jeździć na rowerze, do czego przekonał go zna-
jomy ze Szwecji. Swoją nową pasją zaraził też 
wszystkich domowników, poza psem Bąblem, 
który jest raczej typem domatora, ale lubi cza-
sami podróżować w rowerowej przyczepce. 
Obecnie Adam zastanawia się nad założeniem 
własnej firmy serwisującej sprzęt AGD. Motto 
życiowe: „Czas robi swoje. A ty człowieku?”

Joanna Wrocławska

Joanna to żona Adama. Ma 38 lat. Jest polonist-
ką z powołania i amatorką sztuki kulinarnej 
z zamiłowania. Pracuje w liceum ogólno-
kształcącym za 2.800 zł miesięcznie na rękę. 
Posługując się pseudonimem prowadzi blo-
ga, na którego wrzuca autorskie przepisy 
kulinarne, a czasami nawet różne inspiracje 
wnętrzarskie. Rozważna i romantyczna - lubi 
wyszukiwać „okazje z drugiej ręki” (używa-
ne meble, ciuchy, książki) i nadawać im nowe 
życie. Towarzyska i wesoła. Motto życiowe:  
„Marzenie jest formą planowania”.

Aleksandra Wrocławska

Ola jest córką Adama i Asi. Ma 14 lat i uczy 
się w szkole podstawowej. Od rodziców do-
staje 200 zł kieszonkowego miesięcznie. 
Zaangażowana społecznie od małego - jest 
wolontariuszką w schronisku dla zwierząt 
a także wydaje gazetkę szkolną. Przejmuje się 
zmianami klimatu i chce im przeciwdziałać. 
Działa w wielu grupach tematycznych zajmu-
jących się ekologią. W przyszłości chciałaby 
zostać weterynarzem. Czasem odnosi wraże-
nie, że tylko Bąbel ją rozumie. Motto życiowe: 
„Gdy zmieniamy nasze myślenie, zmieniamy 
naszą rzeczywistość”.

Jakub Wrocławski

Brat Oli. Ma 6 lat i jest przedszkolakiem. 
Lubi “składać” i “rozkładać” przedmioty. 
Z klocków potrafi stworzyć niesamowite kon-
strukcje, co często sprawia, że do pomocy 
przyłącza się jego tata. Chodzi na treningi pił-
karskie, bo rodzicom zależy, by odciągnąć go 
od tabletu, przy którym przesiaduje czasem 
zbyt długo. Szybko wciąga się w gry logicz-
ne, zagadki i łamigłówki. Motto życiowe: „Czy 
mogę pograć w jakąś grę?”

Bąbel

Bąbel to przysadzisty buldog angielski 
o przenikliwym spojrzeniu i flegmatycznym 
charakterze. Posiada liczną rodzinę arysto-
kratyczną na Wyspach Brytyjskich, swymi 
korzeniami sięgającą wczesnej epoki 
wiktoriańskiej. Cechują go nienaganne ma-
niery i towarzyskie usposobienie. Od długich 
spacerów woli jednak zacisze domowych pie-
leszy. Z przyjemnością podróżuje natomiast 
w przyczepce do roweru swojego Pana, gdyż 
jak przyznaje, boi się wdepnąć w nieposprzą-
tane psie kupy. Wielbiciel transmisji brydża 
sportowego oraz jajek na bekonie. Motto ży-
ciowe: “God Save the Queen & Victory is in 
the kitchen”.

W 2016 roku powstała we Wrocła-
wiu pierwsza w Polsce Biblioteka 
Ubrań6.

W 2017 roku we Wrocławiu było 877 
pojazdów na 1.000 mieszkańców5.

W 2018 roku średni wiek wrocła-
wian to 42,9 lat4.

W 2018 roku powierzchnia prze-
ciętnego mieszkania we Wrocławiu 
wynosiła 69,3 m2 7.

W 2019 roku przeciętne wynagro-
dzenie brutto w przemyśle wyniosło 
we Wrocławiu 6.275,01 zł2.

9
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Henrik Sztokholmski

Lagom. Tym jednym słowem możnaby określić 
Henrika. Znaczy to tyle, co „w sam raz” i jest 
szwedzką sztuką równowagi. Henrik ma 42 lata 
i jest mężem Anity. Mają dwójkę dzieci oraz 
kotkę Lunę. Henrik jest kierownikiem w za-
rządzie dróg miejskich w Sztokholmie. Z tego 
tytułu osiąga pensję, która w polskich warun-
kach jest porównywalna z wynagrodzeniem 

prezydenta miasta – 10.080 zł na rękę. Jak 
sam twierdzi, na rowerze jeździ od urodzenia. 
Przeważnie na ryby. Z samochodu korzysta na 
tyle rzadko, że nie pamięta jego marki. Miesz-
ka wraz z rodziną w 75 metrowym mieszkaniu 
w bloku w Hammarby Sjöstad – tak, bardzo 
trudna nazwa... Motto: „Kiedy mówi się o tro-
llach, stoją one w przedsionku. szw. När man 
talar om trollen så står de i farstuní”.

SZTOKHOLMSCY

3.2.
JACY SĄ
SZTOKHOLMSCY?



Anita Sztokholmska

Ma 42 lata. Jest żoną Henrika, z którym pozna-
ła się na… rybach. Jest informatyczką w jednej 
z dużych firm komputerowych, gdzie zarabia 
ok. 11 tysięcy złotych na rękę miesięcznie. Ma-
niaczka nowych technologii, którymi zaraża 
zwłaszcza dzieci. Po pracy przy komputerze, 
nic jej tak nie relaksuje, jak sauna. Wielka zwo-
lenniczka recyklingu i „Zero Waste”, które są 
częstymi tematami rozmów z Joanną Wro-
cławską. Motto życiowe: „Wszystko zasługuje 
na drugą szansę, nawet śmieci”.

Erik Sztokholmski

Syn Anity i Henrika. Ma 15 lat i jest uczniem 
liceum. Od rodziców otrzymuje kieszonkowe, 
lecz nie ujawnia w jakiej wysokości. Jak twier-
dzi, sytuacja gospodarcza w Polsce i Szwecji jest 
na tyle różna, że mogłoby to zaszkodzić opo-
wiadanej tu historii. Jego pasją jest ekonomia. 
Zna imiona i nazwiska wszystkich noblistów 
z tej dziedziny oraz ich ważniejsze dzieła. 
Wielbiciel Stiega Larssona oraz gry w monopol. 
Motto życiowe: „Ekonomia głupcze!”

Linda Sztokholmska

Siostra Erika. Ma 8 lat i uczy się w szkole pod-
stawowej. Nie podziela zainteresowań brata, 
choć lubi go jako osobę. Ostatnio pochłonął ją 
świat Doliny Muminków. Twierdzi, że lepiej by 
się nam wszystkim żyło, gdybyśmy brali z nich 
przykład. Uwielbia zabawy z Luną oraz ciastka 
cynamonowe. Motto życiowe: „Buka tak na-
prawdę jest miła”.

Luna

Kot to najpopularniejsze zwierzę domowe 
w Szwecji10, a Luna to energiczna kotka rasy 
norweskiej. Choć lubi wygrzewać się przy kalo-
ryferze, to nie przeszkadza jej nawet siarczysty 
mróz. Niewiele wiadomo o jej krewnych, prze-
szłości i zarobkach. Jest bardzo inteligentna 
i dba o porządek na swoim drapaku. Bywa 
złośliwa, ale tylko wtedy, gdy ktoś zasłuży. 
Uwielbia wyjścia na ryby z Henrikiem i Anitą 
oraz filmy z Brucem Lee. Motto życiowe: „Nin-
ja bez opaski jest jak kot bez ogona”.

W 2018 roku średnia pensja kobiety 
pracującej w firmie komputerowej 
to 38.100 SEK brutto, czyli około 
16.600 zł8.

W 2020 roku średni wiek miesz-
kańca Sztokholmu to 39 lat9.

11
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3.3.
W JAKIM
MIEJSCU ŻYJĄ?

Wrocław i Sztokholm w linii prostej są od siebie 
oddalone o ok. 900 km. Z czego ok. 400 km to 
droga lądowa a 500 km – morska. Trasę tą można 
podobno pokonać pieszo w 117 godzin, nadkła-
dając nieco ponad sto kilometrów, aby ominąć 
Gotlandię.

Położenie i klimat

Mimo sporej odległości pomiędzy Wrocławiem 
i Sztokholmem oraz odmiennego położenia, 
klimat w obydwu miastach jest dość zbliżony. 
Nawet różnica w średniej miesięcznej liczbie go-
dzin światła dziennego spowodowana tym, że 
Sztokholm jest o wiele bardziej “północnym” 
miastem od Wrocławia, nie jest wcale tak zna-
cząca. Choć Wrocławianie mogą zimą cieszyć się 
dziennym światłem nieco dłużej niż mieszkańcy 
Sztokholmu, to jednak ta różnica jest zniwelowa-
na w lecie i raczej nie ma wielkiego wpływu np. na 
średnioroczne rachunki za prąd. Różnice wynoszą 
bowiem jedynie ok. 2 h, zatem można przypusz-
czać, że „zimowe” straty na świetle elektrycznym 
Sztokholmu zostają „odrobione” latem.

Społeczeństwo

Wrocław to jeden z głównych ośrodków miejskich 
w Polsce i stolica województwa dolnośląskie-
go. Wrocław kilkukrotnie odradzał się, jak feniks 
z popiołów z tzw. „powodzi tysiąclecia”, które na 
przestrzeni zaledwie 107 lat nawiedziły go trzy-
krotnie (w 1903, 1997 i 2010 r.) czy poważnych 
zniszczeń wojennych. Jest też miastem ostatniej 
polskiej noblistki - Olgi Tokarczuk, która swą na-
grodę odebrała, a jakże by inaczej, w Sztokholmie. 
Populacja Wrocławia liczy 641 tys., a gęstość za-
ludniania wynosi 2.188 osób na km2.

Sztokholm to główny ośrodek polityczny, kul-
turalny i gospodarczy Szwecji. Stolica, siedziba 
rodziny królewskiej, rządu i parlamentu. Miasto 
Nagrody Nobla, Ingrid Bergman i – jak poda-

ją niektórzy – miejsce, gdzie swój początek ma 
„smörgåsbord”, czyli… „szwedzki stół”. W Sztok-
holmie żyje obecnie 1/10 populacji całej Szwecji 
czyli, ok. 962 tys. ludzi. Gęstość zaludnienia jest 
ponad dwukrotnie wyższa niż we Wrocławiu 
i wynosi 4.501 osób na km2.

Miasto i region cechuje długa tradycja inżynierska, 
wykorzystywana w rozwiązywaniu problemów 
ochrony środowiska. Mimo dynamicznego roz-
woju, z roku na rok udaje się zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych. Zaś postawienie na gospo-
darkę o obiegu zamkniętym, w której praktycznie 
nic się nie marnuje, sprawiło, że w kwietniu 2020 
r. zamknięto ostatnią w Sztokholmie i zarazem 
w Szwecji elektrownię węglową.

Zieleń

Zarówno Wrocław jak i Sztokholm to bardzo zie-
lone miasta.

Powierzchnia Wrocławia wynosi ok. 293 km2 
z czego 3% stanowią wody. Według danych lot-
niczych ok. 50% miasta pokrywają różnorodne 
formy przestrzenne zieleni (tereny nadrzeczne, 
parki, lasy, tereny rolnicze), co czyni Wrocław 
jednym z najbardziej zielonych miast Polski. 
W granicach Wrocławia znajdują się obsza-
ry przyrody prawnie chronionej, w tym obszary 
Natura 2000, park krajobrazowy i użytki ekolo-
giczne, które stanowią 12% powierzchni miasta.

Powierzchnia Sztokholmu jest o ok. ¼ mniejsza 
niż powierzchnia Wrocławia i wynosi ok. 211 km2 
z czego 13% stanowi woda, która jest tak czysta, że 
mieszkańcy mogą bez obaw jeść złowione nawet 
w centrum miasta ryby.  W sumie w Sztokholmie 
znajduje się około 1.000 parków, które stanowią 
około 30% powierzchni miasta. Po uwzględnie-
niu rezerwatów przyrody, odsetek ten wzrasta 
do 40%. 90% mieszkańców Sztokholmu mieszka 
w odległości nie większej niż 300 metrów od ja-
kiegoś terenu zielonego.  



4.
WROCŁAWSCY I SZTOKHOLMSCY 

W CODZIENNYM ŻYCIU



Joanna Wrocławska ma często poczucie, że 
kupuje więcej niż potrzebuje – tak samo uwa-
ża aż 38% Polaków11– ale coraz bardziej stara 
się zwracać uwagę na pochodzenie produk-
tów. Tak jak prawie połowa mieszkańców 
Polski, chętnie sięga po produkty z ekologicz-
nym opakowaniem oraz te wyprodukowane 
w okolicy miejsca zamieszkania. Zwraca też 
uwagę na oznaczenia związane z ekologią 
i środowiskiem (choć podobnie zachowuje się 
ledwie 6% z nas)12.

Adam Wrocławski chętnie korzysta z przed-
miotów z drugiej ręki i, tak jak niemal połowa 
mieszkańców naszego kraju, naprawia to, co 
mu się popsuje11.

Ola Wrocławska, podobnie jak 32% Polaków, 
uczestniczy w różnych akcjach i kampaniach 
proekologicznych12. Tak jak 37% Polaków 
wierzy też, że zmiana jej codziennych zacho-

wań i nawyków pozytywnie wpływa na ochro-
nę środowiska11.

Kuba Wrocławski jest jeszcze za mały, żeby 
sam robić zakupy, ale zawsze przypomina 
rodzicom i siostrze, by zabierali na nie torbę 
wielokrotnego użytku.

4.1.
ZAKUPY
Z GŁOWĄ

Wrocławscy lubią chodzić na zakupy, ale też wyszukiwać „okazji” 
w Internecie, gdzie częściej kupują rzeczy używane. Mają przeko-
nanie, że ich wybory konsumenckie wpływają na stan środowiska 
naturalnego.
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#EdukacjaEkologiczna

#Społeczeństwo

6% - tylu Polaków zawsze zwraca 
uwagę na oznaczenia związane z eko-
logią i środowiskiem na kupowanych 
produktach12

2011 - 5%         2012 - 6%         2013 - 6%

2014 - 5%       2015 - 6%
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Z toreb ekologicznych (wielokrotnego 
użytku) korzysta jedynie 15% miesz-
kańców Wrocławia (2015)13. Większość 
wrocławian w dalszym ciągu preferu-
je jednorazowe torby foliowe, które  
wyrzuca zaraz po użyciu.

Na szczęście to się zmienia! Obec-
nie ponad połowa Polaków (53%) 
twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy zabrała torbę wielokrot-
nego użytku na zakupy. Co trzecia 
osoba deklaruje, że odmówiła wzię-
cia w sklepie niepotrzebnej torebki 
foliowej11.



Rodzina Sztokholmskich, podobnie jak 67% procent Szwedów, jest skłonna zapłacić więcej za 
szwedzkie produkty. Produkty krajowe, a jeszcze lepiej regionalne, to mniejsze obciążenie dla śro-
dowiska. Choć o gustach podobno się nie dyskutuje, to przeprowadzone w Szwecji badania wykazały, 
że konsumenci uważają, iż żywność produkowana regionalnie nie tylko ma mniejszy, negatyw-
ny wpływ na środowisko i wzmacnia lokalną gospodarkę, ale też ma wyższą jakość i lepszy smak 
w porównaniu z importowanymi odmianami. 

Takie podejście do zakupów sprawiło, że mimo, że sektor żywności ekologicznej jest stosunkowo 
niewielki, to między 2014 a 2016 r. jego udział w rynku wzrósł z 6% do niemal 9%. Tendencja ta w róż-
nym zakresie jest też obserwowana w innych krajach zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Podczas zakupów, Sztokholmscy muszą jednak być bardzo ostrożni, ponieważ szwedzkie super-
markety oferują szeroki wachlarz produktów. Konsumenci mogą być przytłoczeni ich liczbą, co 
utrudnia dokonywanie „właściwego” wyboru14.  Żeby nie kupować rzeczy zbędnych, dobrym po-
mysłem wydaje się być więc maksyma „pomyśl dwa razy”, przyświecająca rządowemu planowi 
zwiększenia „zrównoważonej” konsumpcji, który powstał w 2005 r.  i był kontynuowany w wielu 
innych działaniach15. Zakładał on m.in. zmniejszenie podatków dla usług polegających na naprawie 
starych przedmiotów16,17. 

Co kupujemy z drugiej ręki?11

Szwecję
Rzut oka
na
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26% 27% 

43% 43% 

58% 

rowery meble ubrania książki samochody



Ile płacą za odbiór odpadów,
czy mogą wybrać odbiorcę?

Wrocławscy właśnie wypełnili nową deklarację 
odpadową. Zgodnie z przepisami obowiązu-
jącymi we Wrocławiu, podobnie jak w innych 
miejscach Polski, mieszkańcy płacą za odbiór 
odpadów określone kwoty, które obliczają 
sami zgodnie z przelicznikami obowiązujący-
mi w danej gminie18. Rodzina Adama i Joanny 
mieszka w 65 metrowym mieszkaniu w blo-
ku i składa się z 4 osób (oraz Bąbla, ale jego 
to akurat nie dotyczy). Wrocławscy zdecydo-
wali się na wybór mieszkania na osiedlu, gdzie 
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 
Dzięki temu, ich miesięczna opłata jest niższa 
i wynosi 55 złotych i 25 groszy, czyli 663 zł 
rocznie. Gdyby segregacji nie prowadzono, 
opłata ta byłaby o 27,30 zł miesięcznie wyższa, 
czyli niemal 330 zł rocznie19.

Czy koszty związane z odpadami
rosną i jak często są odbierane?

We Wrocławiu opłata za wywóz odpadów jest 
stała już od 3 lat i będzie obowiązywać jeszcze 
przynajmniej przez jakiś czas. Władze zmienią ją 
dopiero po wygaśnięciu umów z firmami, które 
obecnie realizują odbiór śmieci w poszczegól-
nych sektorach miasta. Firmy obsługujące 
Wrocław działają sprawnie. W zależności od 
danego sektora miasta i rodzaju odpadów, od-

bierają  je w większości przypadków 1-2 razy 
w tygodniu.

#Odpady

#Recykling

#Pieniądze

„– Kochanie, czy możesz wynieść śmieci? – Oczywiście!”. Taką roz-
mowę można usłyszeć w wielu domach każdego dnia. Podobnie jest 
u Wrocławskich. Nie ważne jednak, kto pyta i kto wyrzuca. Ważne jest 
gdzie to robi, czy odpady są posegregowane i ile się za to płaci.

4.2.
CODZIENNE
PORZĄDKI

Zasady naliczania opłat za gospo-
darowanie odpadami od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych:

mieszkania
w blokach
i kamienicach

domki
jednorodzinne
i budynki
do 4 mieszkań

zbiórka:       selektywna        nieselektywna

do 27 m2

na osobę
(opłata za m2)

powyżej 27 m2

na osobę
(opłata za

mieszkańca)

0,95 zł

22,00 zł

1,42 zł

33,00 zł

zbiórka:       selektywna        nieselektywna

do 27 m2

na osobę
(opłata za m2)

powyżej 27 m2

na osobę
(opłata za

mieszkańca)

0,85 zł

19,00 zł

1,25 zł

28,50 zł
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Ile odpadów
produkują?

Odpady, które z mieszkania Wrocławskich 
wynosi „na raz” Adam, ważą około 3-4 kg. 
Statystyczny wrocławianin „produkuje” ta-
kich odpadów 476 kg rocznie - 2/3 z tego to 
odpady zmieszane, 1/5 to surowce (np. metal 
czy szkło). Pozostałą część stanowią odpady 
zielone, wielkogabarytowe, leki oraz inne od-

pady. Rodzina Wrocławskich rocznie wytwarza 
więc niemal 2 tony odpadów (1904 kg!)20.

Choć przeciętna ilość odpadów wytwarza-
na przez jednego mieszkańca Wrocławia jest 
całkiem spora (jedna z wyższych w Polsce) 
i z roku na rok stopniowo rośnie (w porównaniu 
z rokiem 2014 wzrosła o ok. 50 kg), to jednak 
znacząco i systematycznie zmniejsza się pro-
centowy udział odpadów zmieszanych. Głównie 
na rzecz łatwych do odzyskania surowców20.

A ile odpadów rocznie wytwarza mieszkaniec Sztokholmu? Erik wyjaśnił Adamowi, że obecnie jest 
to ok. 500 kg rocznie na mieszkańca, czyli o kilkanaście kilogramów więcej, niż we Wrocławiu. Ale 
plany zmniejszenia tej liczby są ambitne. W 2026 roku miastu zależy na osiągnięciu poziomu 424 kg 
na osobę rocznie21.

Erik dodał też, że przeciętna szwedzka rodzina mieszkająca w bloku płaci za odpady ok. 1316 koron, 
czyli ok. 550 zł rocznie. Porównując te koszty do Polski (663 zł rocznie) wychodzi na to, że w „droż-
szej” Szwecji za odpady płaci się zdecydowanie mniej21!

Szwecję
Rzut oka
na

Szwecja                   Polska

663 zł
rocznie

550 zł
rocznie
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Ilość odpadów w kilogramach na jednego mieszkańca
Wrocławia w 2018 r20.

319,4

34,621,8
2,80,05

leki inne wielko-
gabarytowe

zielone surowce zmieszane

97,2
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Rodzina Wrocławskich bardzo starannie prowadzi selekcję swoich 
domowych odpadów. Taka postawa bardzo ułatwia odzysk, w tym 
także recykling22. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce i co można 
na tym zyskać.

#Odpady

#Recykling

4.3.
ZYSKOWNY
ODZYSK

Co się dzieje
z odpadami?

Rodzina Wrocławskich dobrze rozpoznaje to 
charakterystyczne jednostajne pikanie. Jest 
to dźwięk cofającej ciężarówki, która odbiera 
odpady spod ich bloku. Według tego pikania 
można regulować zegarki, a z dużym prawdo-
podobieństwem określić także dzień tygodnia. 
Generalnie na osiedlach, które segregują 
odpady, ustawionych jest 5 rodzajów pojem-
ników: żółte – na tworzywa sztuczne i metale, 
zielone – na szkło, niebieskie – na papier, brą-
zowe – na odpady zielone i czarne – na odpady 
zmieszane.  W zależności od miejsca zamiesz-
kania, 1-2 razy w miesiącu odbierane są też tzw. 
odpady wielkogabarytowe, czyli np. meble23.

Czy odpady są
ponownie wykorzystywane?

Selektywna zbiórka odpadów sprzyja recy-
klingowi i Wrocław może pochwalić się coraz 
lepszymi wskaźnikami. Choć sporo jest jesz-
cze do zrobienia, to, jak na razie, znacząco 
przewyższają one wymagane normy24. Plastik, 
papier, szkło i metale są odzyskiwane na po-
ziomie ok. 35%. W porównaniu z rokiem 2012, 
a to ponad 3 razy więcej! Z kolei odzyskiwanie 
odpadów rozbiórkowych już od 2013 r. utrzy-
muje się na równym poziomie niemal 100%20.

A co się dzieje
z innymi odpadami?

Można dostarczyć je bezpłatnie, własnym 
transportem do jednego z dwóch Punktów Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych23:

• zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

• odpady budowlane i rozbiórkowe

• zużyte opony

• odzież i tekstylia

• opakowania po lekach – można je również 
zostawiać w wyznaczonych aptekach

• zużyte baterie – można je też zostawić 
w niektórych sklepach

• meble i inne odpady wielkogabarytowe – 
jeśli chcemy je oddać poza wyznaczonym 
terminem zbiórki.

Co na tym
zyskujemy?

Ponowne wykorzystanie odpadów i zmie-
rzanie w stronę tzw. gospodarki obiegu 
zamkniętego (GOZ), bardzo sprzyja 
środowisku! To jednak także ogromna 
oszczędność surowców oraz energii. Dzię-
ki ponownemu wykorzystaniu odpadów 
zaoszczędzamy również przestrzeń, która 
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w innym wypadku musiałaby zostać wyko-
rzystana na składowiska. Pamiętajmy też, 
że recykling to także część gospodarki i nowe 
miejsca pracy.

Ile odpadów „przepada”
i co się z nimi dzieje?

Jeszcze w 2007 roku ok. 98,6% odpadów 
„przepadało”, czyli – mówiąc krótko – spod 
bloku trafiały na składowiska. Odzyskiwa-
no wówczas zaledwie 1,4% odpadów. Postęp, 
który dokonał Wrocław, jest gigantyczny. 
W 2016 roku składowano już jedynie nie-
spełna 20%25. Dziś selekcja odbywa się na 3 
etapach. W pierwszy zaangażowana jest sama 
rodzina Wrocławskich (i oczywiście pozostali 
mieszkańcy Wrocławia), gdyż to oni dokonują 
wstępnej segregacji śmieci. Drugi to selekcja 
odpadów na poziomie gminnym. Trzeci nato-
miast ma miejsce w instalacjach regionalnych. 
Część z odpadów, z których nie można odzy-
skać surowców, nie jest składowana, tylko 
przerabiana na paliwa alternatywne: RDF20 
lub biopaliwa25.

A więc energia
z odzysku?

Jeszcze nie do końca. Niestety, ani Wro-
cław, ani województwo dolnośląskie nie 
posiadają elektrociepłowni, która umożliwi-
łaby wykorzystanie paliw alternatywnych do 
wytwarzania energii. Obecnie, paliwa alter-
natywne pozyskiwane z odpadów najczęściej 
są przekazywane do cementowni lub hut26. Nie 
jest to jednak rozwiązanie idealne, co było jed-
nym z powodów nieotrzymania przez Wrocław 
tytułu Zielonej Stolicy Europy w 2020 r.20,27. 
Aby poprawić tę sytuację i jeszcze efektywniej 
wykorzystywać odpady, m.in. do tworzenia 
energii, potrzeba współpracy samorządów 
z firmami prywatnymi. Po przykład takiego 
rozwiązania nie trzeba sięgać do Sztokholmu, 
tylko znacznie bliżej – do sąsiedniego woje-
wództwa Śląskiego.  

W 2018 r. firma Fortum uruchomiła tam, 
a konkretnie w Zabrzu, nowoczesną elek-
trociepłownię, która współspala RDF28. 
Instalacja ta dostarcza prąd i ciepło do po-
nad 70 tys. gospodarstw domowych Zabrza 
i Bytomia29,30.

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w latach 2012-2020

wymagany
poziom recyklingu

osiągnięty
poziom recyklinguŹródło: 20
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Jeśli chodzi o odzysk, to Sztokholmscy są jednak ciągle kilka kroków przed Wrocławskimi. 
W Szwecji już przed 2016 r. udało się osiągnąć większość wskaźników zaplanowanych na rok 2020, 
a średni poziom recyklingu w kategorii odpadów z opakowań wynosi 69%! Jest to więc poziom ok. 
dwukrotnie wyższy niż we Wrocławiu31.

Jak z właściwą dla siebie równowagą i spokojem wyjaśnia Henrik Sztokholmski, te wskaźniki to nie 
tylko efekt wysiłków mieszkańców, ale w dużej mierze przełożenie odpowiedzialności za recykling 
na producentów towarów. Niezależnie od rodzaju materiału, z jakiego wykonane jest opakowanie 
– papier, plastik, metal, drewno czy szkło – producenci są za nie odpowiedzialni. Dotyczy to także 
papieru gazetowego. To producenci od 2002 r. są zobowiązani do stworzenia systemów zbiórki i re-
cyklingu opakowań oraz papieru gazetowego i przekazywania statystyk na ten temat do Szwedzkiej 
Agencji Ochrony Środowiska. No dobrze, ale zapyta ktoś – „A gdzie tutaj wymierna korzyść np. dla 
Sztokholmskich?”.

Oto 2 przykłady:

1. Szwedzka firma odzieżowa H&M, która ma swą główną siedzibę w Sztokholmie, wprowadziła 
zniżkę dla klientów, którzy przyniosą swoje stare ubrania. Warto też podkreślić, że od 2013 r. 
ten program obowiązuje we wszystkich sklepach tej marki na całym świecie33 – także w Polsce.

2. Dzięki zaawansowanym technologiom przemiany odpadów w energię (waste to energy), Szwe-
dzi mają relatywnie tańszą energię34,35. Importują nawet odpady z innych krajów, traktując je 
jako tanie paliwo. Wrocław natomiast podobnej instalacji nie posiada25. Takie korzystne dla śro-
dowiska zachowanie, wynikające z pragmatyzmu i zdyscyplinowania, jest nie tylko źródłem 
oszczędności. Jest obecnie także elementem szwedzkiej tożsamości. Zarówno Sztokholmscy jak 
i inni Szwedzi są z tego po prostu dumni i chwalą się tym36!

Szwecję
Rzut oka
na

tworzywa sztuczne

recykling
93%

plan 70%

szkło

recykling
47%

plan 30%

papier

recykling 
82%

plan 65%

Źródło: 32
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W stronę „zero”,
a może „mniej niż zero”?

Korzystanie z własnych toreb zamiast tzw. 
jednorazówek, kupowanie napojów w szkla-
nych butelkach i niemarnowanie jedzenia, to 
najprostsze sposoby na to, by wytwarzać mniej 
odpadów. Rodzina Wrocławskich robi już 
tak od dawna. Joanna Wrocławska jednak, co 
i raz przekonuje swoich domowników do róż-
nych nowości. Jest w tym coś z ekologicznego 
romantyzmu, ale jednak przede wszystkim 
z rozwagi. Bezgotówkowa wymiana ubrań, 
wirtualna szafa, w której za niewielką kwotę 
można wypożyczyć potrzebny strój i korzy-
stanie z pchlich targów, to świetna zabawa, 
ale także konkretna korzyść dla portfela każ-
dej rodziny6,37–39. 

Jak ponownie
korzystamy z odpadów?

Samorząd Wrocławia wspiera takie inicjatywy 
np. poprzez akcję #WrocławNieMarnuje, która 
promuje gospodarkę obiegową opartą na na-
prawianiu, odnawianiu i recyklingu wszelkich 
produktów z których korzystamy. Na stronach 
miejskich można znaleźć też interaktywną 
mapę inicjatyw „Zero Waste”, na której za-
znaczone zostały tzw. lodówki społeczne, 
pchle targi czy rzemieślnicy mogący nadać 
domowym sprzętom „drugie życie”42.

Lodówka społeczna – jest to np. prze-
szklona witryna chłodnicza stojąca 
w ogólnodostępnym miejscu pu-
blicznym. Każdy może włożyć do niej 
jedzenie, którego w danym momencie 
ma za dużo. Dzięki temu, jedzenie się 
nie zmarnuje, a może uratować kogoś 
w potrzebie.

Jak ograniczyć produkcję odpadów? Joanna Wrocławska ma na to 
jedną odpowiedź: „Zero Waste!”. We Wrocławiu ilość odpadów 
z roku na rok systematycznie rośnie. Jednak pomysłów by tej sytu-
acji skutecznie przeciwdziałać jest mnóstwo. Są one bardzo chętnie 
wspierane przez samorząd i niektóre firmy prywatne. No bo przecież 
#WrocławNieMarnuje!

#Odpady

#Ekologia

Według szacunków Federacji Polskich 
Banków Żywności, 4 osobowa pol-
ska rodzina rocznie wyrzuca żywność 
o wartości ok. 2,5 tys. zł40  i wadze ok. 
1 tony (235 kg na osobę)41.

4.4.
ZERO
WASTE
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Właśnie od „Zero Waste” rozpoczęła się znajomość Wrocławskich i Sztokholmskich, kiedy to w tej 
samej chwili Anita i Joanna udzieliły menadżerowi ich wakacyjnego hotelu srogiej reprymendy za 
codzienną wymianę ręczników i sprzątanie niewykorzystanych mydełek w pokojach. Codzienne 
zachowania domowników obu rodzin, jeśli chodzi o radzenie sobie z odpadami, są także podobne. 
Sztokholmowi jest jednak nieco bliżej do tego, by stać się  miastem „Zero Waste”. O ile 20% odpa-
dów Wrocławskich trafia na składowiska, o tyle u Sztokholmskich jest to już mniej niż jeden procent, 
a ostatnie składowisko w ramach miasta zostało zamknięte ponad 20 lat temu!30 To efekt wieloletniej 
strategii miasta, które stawia na recykling, ale także na „energię z odpadów”. To czego nie można 
użyć ponownie ani odzyskać, trafia do elektrociepłowni, skąd wraca do mieszkańców Sztokholmu 
w postaci tańszej energii44. Od ponad 10 lat w Sztokholmie, podobnie jak w całej Szwecji, segregacja 
śmieci i recykling to już nie kwestia indywidualnego wyboru tylko są prawnie wymagane. Odpady 
zmieszane są po prostu zakazane. Mieszkańcy mają obowiązek by segregować twardy i miękki pla-
stik, drewno, metal, substancje niebezpieczne takie jak farby, itd. W całym mieście są rozlokowane 
stacje recyklingowe, do których mieszkańcy przynoszą śmieci. Choć nie jest to rozwiązanie idealne, 
to działa. Recykling metalu i plastiku są na dobrym poziomie, podobnie jak recykling substancji nie-
bezpiecznych, które w innym wypadku zanieczyszczałyby wodę30.

W 2019 r. 91% energii wytwarzanej przez Stockholm Exergi pochodziło ze źródeł odnawialnych 
lub z recyklingu. Sztokholmska firma Exergi odzyskała energię z około 485.000 ton odpadów 
z gospodarstw domowych i 393.000 ton odpadów przemysłowych! Stockholm Exergi jest lokalnym 
przedsiębiorstwem energetycznym Sztokholmu, należącym do miasta Sztokholm i firmy Fortum. 
Zapewnia ogrzewanie dla ponad 800.000 mieszkańców oraz chłodzenie dla ponad 400 szpitali, cen-
trów danych i innych obiektów.

Jak odnawiamy
to, co już mamy?

Nowych inspiracji dostarczają również fir-
my prywatne i organizacje pozarządowe. 
Dobrym przykładem jest „Festiwal OdNowa”43 
organizowany przez firmę Fortum oraz stowa-
rzyszenie Miasto 2077. Wrocławscy uczestniczą 
w nim już od pierwszej edycji. W trakcie festi-
walu można nauczyć się jak wykorzystać stare 
ubrania, zrobić ozdoby i dekoracje, a fachowcy 
pomogą naprawić tapicerkę czy drobny sprzęt 
elektroniczny. To właśnie podczas festiwalu, 
Adamowi przyszedł do głowy pomysł, żeby za-
łożyć własną firmę naprawiającą sprzęt AGD.

Szwecję
Rzut oka
na
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Plastik jest tani, lekki i elastyczny, a przez to 
powszechnie stosowany. Niestety przy całej 
gamie zalet jest również pod wieloma wzglę-
dami szkodliwy. Zarówno dla zdrowia, jak 
i środowiska. Plastikowe butelki po napo-
jach to zmora także Państwa Wrocławskich. 
Niestety, większość producentów nie oferuje 
alternatyw dla plastiku.

Joanna Wrocławska wychodzi jednak z zało-
żenia, że jeśli wroga nie można się pozbyć, to 
trzeba sobie z nim radzić w inny sposób. Czuwa 
nad tym, by każdy z domowników pamiętał 
o starannej selekcji plastiku, a przed wyrzu-
ceniem zawsze odkręcał i zgniatał butelkę.

„W plastiku jest przyszłość”. Joanna Wrocławska doskonale pamię-
ta ten proroczy cytat z filmu „Absolwent”. Choć od chwili, kiedy po 
raz pierwszy padł on na kryształowym ekranie, minęło już ponad pół 
wieku, a plastik stał się w tym czasie bardzo kłopotliwy, to nadal trzy-
ma się mocno. A jak sobie z nim radzą Wrocławscy i Sztokholmscy?

Jakie czynniki zachęciłyby Pana/Panią do zwrotu butelek po napojach?

(pytanie wielokrotnego wyboru)

możliwość 
zwrotu butelki 

w każdym 
sklepie/

punkcie - bez 
względu na 

miejsce zakupu

bliska 
odległość 
od punk-
tu zbiórki 

butelek

wytworze-
nie mody na 
oddawanie 

butelek

żaden 
czynnik nie 
jest w stanie 
skłonić mnie 

do zwrotu 
butelek

znaczne 
zwiększenie 
wysokości 

kaucji

nie wiem,
trudno 

powiedzieć

inne
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Kłopotliwość plastiku dotyczy z pewnością wszystkich krajów, w tym także Szwecji. Sztokholmscy 
jednak bardzo zdziwili się, że we Wrocławiu skorzystanie z butelkomatów będzie pilotażową inicja-
tywą. W Szwecji system depozytu działa w przypadku puszek od połowy lat ’80 XX w., a w przypadku 
butelek plastikowych od połowy lat ’90 XX w. Każdego roku Szwedzi dzięki temu systemowi odzy-
skują ok. 2 miliardy puszek i butelek!

Przy okazji odzyskują też kilka miliardów koron, gdyż kaucja za puszki i butelki PET do 1 litra wynosi 
1 SEK (ok. 50 groszy), a 2 SEK (ok. 1 złoty)48 za butelki powyżej 1 litra. W rodzinie Sztokholmskich 
nad całym procesem zwrotu puszek i butelek od najmłodszych lat czuwa niestrudzenie Erik. Biorąc 
jednak pod uwagę, że przeciętnie jedna osoba produkuje rocznie ok. 200 opakowań, jest to całkiem 
opłacalne zajęcie.

Na tym przykładzie wyraźnie widać, że o ile we Wrocławiu butelkomat jest pewnego rodzaju nowin-
ką, o tyle w Sztokholmie i całej Szwecji, to zaawansowany system wymiany towarów na pieniądze. 
Być może warto żeby nie tylko Wrocław poszedł w tym kierunku?

Źródło: 49

Szwecję
Rzut oka
na

Dzięki temu, z roku na rok coraz więcej pla-
stiku udaje się odzyskać. Joanna, podobnie 
jak niemal 35% mieszkańców Polski, jest za 
wprowadzeniem kaucji za butelki plastikowe 
i szklane45. Wspólnie z wieloma wrocławiana-
mi popiera też pomysł ustawienia w mieście 
butelkomatów, które mogłyby być pozytywną 
zachętą finansową przekonującą także tych 
bardziej opornych do idei recyklingu46.

Pewne kroki na drodze do ograniczenia 
ilości plastiku, podjęły też władze samorzą-
dowe Wrocławia, wprowadzając ograniczenia 
w używaniu plastiku w budynkach urzędowych 
i podczas imprez miejskich47. Choć te działa-
nia to kropla w morzu potrzeb, to stopniowa 
zmiana świadomości, tak mieszkańców jak 
i urzędników, jest coraz bardziej widoczna.



25

Wrocławscy niedawno przeprowadzili się z małego mieszkania 
w kamienicy w Śródmieściu do budynku wielorodzinnego na jednym 
z wrocławskich osiedli. Mieszkanie jest bardziej wygodne, przestron-
niejsze i mogą wreszcie odetchnąć. Metaforycznie i dosłownie.

#Mieszkanie

#CiepłoSystemowe 

#OchronaPowietrza

4.6.
WIĘCEJ CIEPŁA
W NASZYCH DOMACH

Wrocławia na szczęście próżno szukać 
w zestawieniu miast z najgorszą jakością po-
wietrza w Polsce50. Jest to efekt coraz bardziej 
świadomych zachowań mieszkańców oraz 
intensywnych działań prowadzonych przez 
władze miasta i firmy prywatne. Nie znaczy to 
jednak, że obecna sytuacja nie wymaga dalszych 
wysiłków. Jakość powietrza w poszczegól-
nych obszarach miasta jest bardzo różna, 
a wskaźniki Wrocławskiego Indeksu Powietrza 
pokazują, że wiele jest jeszcze do zrobienia.

W kamienicy, w której mieszkali do niedaw-
na Wrocławscy, palono węglem, podobnie jak 
w 20 tysiącach innych lokali wymagających 
obecnie wymiany źródła ciepła na bardziej 
ekologiczne. 

Na szczęście istnieją alternatywy dla ogrze-
wania węglowego. Jednym ze sposobów walki 
z zanieczyszczeniem powietrza jest przyłącze-
nie mieszkań do sieci ciepłowniczej.

W ramach programu antysmogowego „Czysta 
Energia dla Wrocławia”, realizowanego przez 
Fortum od lutego 2018 r. na terenie Śród-
mieścia w ciągu prawie dwóch lat udało się 
doprowadzić do zlikwidowania ponad 4 tys. 
pieców w samym tylko centrum Wrocławia. 
W 2019 r. Fortum kontynuowało również roz-
wój sieci ciepłowniczej na terenie całego miasta 
dzięki czemu dostęp do ciepła sieciowego zy-
skało ponad 15 tys. mieszkańców Wrocławia53.

Miasto również aktywnie wspiera wymiany 
pieców na ogrzewanie bardziej przyjazne śro-
dowisku i mieszkańcom.

Dzięki stworzeniu systemu zachęt finanso-
wych dla mieszkańców Wrocławia do likwidacji 
kotłów węglowych i zamiany ich na ekologicz-
ne źródła ciepła w ramach programu „Kawka 
plus”, od początku trwania programu zlikwi-
dowano ponad 6.700 palenisk węglowych56,57.

W celu całkowitej likwidacji bezklasowych 
źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych 
na paliwo stałe do 2024 r., konieczne jest dwu-
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Najbardziej obciążonym źródłami 
ciepła na paliwo stałe obszarem 
Wrocławia jest ŚRÓDMIEŚCIE. 
Zlokalizowane jest tam około 52% 
tych źródeł ciepła52.
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krotne zwiększenie tempa wymiany źródeł 
ciepła na paliwo stałe, co pozwoli na całkowi-
tą wymianę około 2 000 tego rodzaju źródeł 
ciepła rocznie52. Wtedy wszyscy mieszkańcy 
Wrocławia będą mogli odetchnąć, podobnie jak 
rodzina Wrocławskich.

Ciekawostki52:

54% mieszkańców domów i 63% blo-
ków, w których pali się węglem, chcą 
zmiany sposobu ogrzewania.

Najwięcej chętnych do zmiany jest wśród 
mieszkańców korzystających z paliw 
stałych. Natomiast około jedna pią-
ta mieszkańców korzystających z pa-
liw stałych nie chce zmiany w zakresie 
sposobu ogrzewania – bo są z nich za-
dowoleni lub nie mają dostatecznych 
środków finansowych. 

Warto łączyć programy termomoder-
nizacyjne z wspierającymi wymianę 
kotłów  na paliwa stałe na ekologiczne 
zamienniki.

Co oznacza dla środowiska i naszego 
zdrowia przyłączenie jednej małej ko-
tłowni węglowej (ogrzewającej ok. 5 
kamienic) do miejskiej sieci ciepłowni-
czej już po 1 roku54?  

• 8 ton dwutlenku węgla mniej 
• 2,5 tony pyłu mniej
• 40 kg tlenków siarki mniej
• 2,7 kg bardzo toksycznych benzo-

alfapirenów  mniej
• 63 kg sadzy mniej

Ta zmiana zmniejszy więc ilość bar-
dzo szkodliwych pyłów zawieszonych 
(PM10) i aerozoli (PM2,5), którymi 
oddychamy55.

Przeprowadzka do nowego mieszkania była dla Adam  i Joanny doskonałą okazją by zaprosić Ani-
tę i Henrika do Wrocławia. Parapetówka u Wrocławskich udała się wspaniale. Podczas pogawędki 
o zaletach nowego mieszkania, Henrik zauważył, że Wrocław podąża drogą podobną do Sztok-
holmu. Oba miasta zmieniają się, choć w Sztokholmie zaczęto znacznie wcześniej, stąd obecnie te 
zmiany są bardziej zaawansowane. Swój początek miały one jeszcze w latach ‘50 ubiegłego wie-
ku. Wówczas nastąpił w Szwecji boom mieszkaniowy, wywołany przyrostem ludności. Dynamiczny 
przyrost mieszkań wymagał też zmiany sposobu ogrzewania, czyli przejścia od indywidualnych 
pieców węglowych na bardziej efektywne ciepłownie, które obecnie zasilane są w dużej mierze pa-
liwem produkowanym z odpadów30.

Anita nie byłaby sobą, gdyby zaraz po tym nie wspomniała o komputerach i dyskusja rozgorzała na 
nowo. Otóż serwery w centrach komputerowych w Sztokholmie (Stokholm Data Parks) oprócz tego, 
że przechowują ogromne ilości danych, oddają wytwarzane ciepło do ogrzewania mieszkań (sic!).

Mimo rosnącego zapotrzebowania na ogrzewanie, emisja gazów cieplarnianych przypadająca na 
jednego mieszkańca Sztokholmu spadła w latach 1990-2015 o 50%  (z ok. 3 ton do niespełna 1,5 
tony!) – to efekt systematycznego rozszerzania sieci ciepłowniczej przez miasto Sztokholm i fir-
mę Fortum. Do 2015 r. już 80% budynków w Sztokholmie zostało przyłączonych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej58. Według World Air Quality Report 2018, jakość powietrza w Sztokholmie jest jedną 
z najlepszych jeśli chodzi o największe miasta  i spełnia zalecenia WHO55.

Stokholm Data Parks to wspólna inicjatywa Miasta Sztokholm, firmy Fortum oraz firmy Ellvio 
https://stockholmdataparks.com/

Szwecję
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Od czasu kiedy Henrik zaraził Adama swo-
ją rowerową pasją, rodzina Wrocławskich 
systematycznie wybiera się na rowerowe wy-
cieczki. Nawet Kuba, od czasu jak nauczył się 
jeździć, coraz częściej woli rower zamiast 
tabletu. Wrocławscy mogą z powodzeniem ko-
rzystać z rowerów, bo tras i ścieżek rowerowych 
we Wrocławiu jest coraz więcej.  W 2012 r. 
miały one długość niecałych 200 km, a w 2019 r. 
już 328 km. Rozwija się również Wrocławski 
Rower Miejski, który pojawił się na ulicach 
miasta w 2010 roku. Po 9 latach od urucho-
mienia tego systemu funkcjonowało 2.065 
rowerów na 200 stacjach, dzięki czemu 
system objął swoim zasięgiem większość po-
wierzchni miasta4. Rowery do końca 2019 r. 

były wypożyczone ponad 1,8 mln razy 
a w systemie zarejestrowało się ponad 250 tys. 
użytkowników4.

Choć pozostali wrocławianie również zmienili 
swoje przyzwyczajenia transportowe: chętniej 
wsiadają na rower, korzystają z komunikacji 
miejskiej, a także coraz częściej chodzą pie-
szo, to przed miastem są w dalszym ciągu 
bardzo duże wyzwania. Jednym z nich jest 
wzrost liczby samochodów. Obecnie na ty-
siąc mieszkańców przypada 690 samochodów 
osobowych4, a razem ze wszystkimi pojazdami 
- 84759. Wzrasta też liczba samochodów wjeż-
dżających do Wrocławia – w 2018 r. do miasta 

Coraz więcej wrocławian systematycznie korzysta z systemu dróg 
i parkingów rowerowych. U Wrocławskich robi to każdy z członków 
rodziny. Coraz silniejsze zapotrzebowanie społeczne na infrastruk-
turę rowerową oraz systematyczna praca samorządu przyniosły 
Wrocławiowi tytuł najbardziej przyjaznego rowerzystom miasta Pol-
ski roku 2018 w rankingu czasopisma „Rowertour”. A czym, jeśli nie 
rowerem?

Praktyki transportowe w roku 2011 i 201860.

35%
28%

komunikacja
zbiorowa

4% 6%

rower

42% 41%

komunikacja
samochodowa

pieszo

19%
24%

#SmartCity

#Innowacje

#EkoTransport
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w ciągu doby wjeżdżało 238 tys. pojazdów, 
czyli o 25% więcej niż choćby w 2011 roku60.

Jednym ze środków zapobiegających wzrosto-
wi liczby samochodów i służącym łagodzeniu 
negatywnych skutków tego zjawiska jest idea 
car-sharingu, czyli wspólnotowego korzysta-
nia z samochodów. Wrocławskim również zda-
rzało się korzystać z takich pojazdów. Drugim 
sposobem jest promocja aut elektrycznych. 
Posiadacze takich aut mogą liczyć we Wrocła-
wiu na szereg korzyści, takich jak zwolnienie 
z opłat za parkowanie, możliwość jazdy po 
buspasach czy możliwość korzystania  doce-
lowo z ponad 200 ogólnodostępnych punktów 
ładowania61.

Jednak pomimo rosnącego zainteresowania 
pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi, nie 
udało się utrzymać projektu Vozilla – pierwszej 
w  Polsce miejskiej wypożyczalni samochodów

elektrycznych, która ruszyła w 2017 roku. 
W kwietniu 2020 r. projekt został zamknięty 
z uwagi na rosnące koszty energii elektrycz-
nej62, cen pojazdów i w dalszym ciągu nie-
wystarczającej infrastruktury do ładowania 
samochodów. Czy to koniec idei rozwoju elek-
tromobilności? Mamy nadzieję, że nie!

Sztokholmscy już w 2017 r. mieli do dyspozycji ok. 800 km ścieżek rowerowych, a ich długość ciągle 
rośnie. W czasie ostatniej dekady, ruch rowerowy w ich mieście wzrósł o ponad 70%. W dużej mierze 
jest to zasługa samorządu, który od 2004 r. intensywnie zachęcał do stawiania na rowery i stwarzał 
do tego warunki. Mimo tego, podobnie jak we Wrocławiu, miasto boryka się z problemem wielu me-
tropolii, jakim jest ruch samochodowy. I chociaż Henrik Sztokholmski nie pamięta już nawet, czym 
się różni saab od volvo, to jednak dane z ostatnich lat pokazują, że każdego ranka samochodami do 
Sztokholmu wjeżdża ok. 54 tys. osób. Jest to zaledwie ¼ liczby osób wybierających komunikację 
miejską, jednak i tak ciągle bardzo dużo63.

W samym mieście podróż samochodem bywa częściej udręką, niż ułatwieniem. Choć wiele zależy 
od naszych nawyków, to całkowita rezygnacja z samochodu, zwłaszcza na dłuższych dystansach, 
jest póki co nierealna. Sztokholmscy również raz na jakiś czas wyjeżdżają w dłuższą trasę. Jednak 
niedawno, za namową Anity, zdecydowali się na wymianę samochodu na elektryczny. Głównie po 
to, by ich podróże były mniej uciążliwe dla środowiska i przyjemniejsze. Jakież było ich zaskoczenie, 
gdy przekonali się, że taka podróż przynosi realne oszczędności!  Średni koszt ładowania na 100 km 
w przeliczeniu na złotówki wynosi jedynie ok. 20 zł64. Nawet przy oszczędnym samochodzie spala-
jącym 6l/100km, trzebaby się liczyć z wydatkiem dużo większym, bo wynoszącym ok. 30 zł65.

Podróżowanie na długich dystansach samochodem elektrycznym jest coraz łatwiejsze. Dzięki staraniom 
lidera czystych technologii firmy Fortum, między Oslo, Sztokholmem i Helsinkami powstał korytarz 
ładowania dużej mocy. Tworzą go stacje, które umożliwiają naładowanie samochodu do zasięgu ok. 250 
km w zaledwie 10 minut!  Dzięki takim rozwiązaniom nowe generacje samochodów elektrycznych będą 
mogły pokonać trasę z Helsinek do Oslo w takim samym czasie, co samochody o napędzie spalinowym66.
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Gdy dzieci Wrocławskich były trochę mniejsze, 
rodzice starannie wybierali miejsca na space-
ry po miejskich parkach i skwerach. Ilość i stan 
terenów zieleni blisko domu jest również jed-
nym z czterech najważniejszych elementów 
wpływających na jakość życia na osiedlach we-
dług mieszkańców Wrocławia68.

Wrocławscy bardzo ucieszyli się, gdy w 2015 r. 
u zbiegu ulic Paulińskiej i Rydygiera na Nadod-
rzu został otwarty  dla mieszkańców ogród 
społeczny - efekt współpracy właściciela 
miejskiej sieci ciepłowniczej firmy Fortum 

z miejską spółką Wrocławska Rewitalizacja 
i spółką Georg Utz69.

Ogród społeczny, to takie miejsce, które służy 
rekreacji, integracji i podejmowaniu różnych 
działań ekologicznych. Mieszkańcy mogą ko-
rzystać z infrastruktury rekreacyjnej oraz 
oferty wydarzeń kulturalnych. Ogród upięk-
szają wyjątkowe rośliny ozdobne i uprawne. Na 
otwarciu ogrodu był również mały Kuba (jesz-
cze w wózku) i bardzo dużo innych dzieci – to 
one dają ogromną energię takim miejscom!

Zielone miasto przestaje być utopią z wizji XIX wiecznych filozofów. 
Wrocław systematycznie powiększa tereny zieleni, a mieszkańcy 
coraz chętniej włączają się w jej projektowanie.
W zielonym mieście żyje się po prostu lepiej!

#ZieleńMiejska

#Społeczeństwo

#EdukacjaObywatelska 

#Innowacje

Rośnie powierzchnia terenów objętych konserwacją przez Zarząd Zieleni Miejskiej: 2.554,28 
ha w 2016 roku i 2.655,04 w 2019 roku67. W 2019 roku we Wrocławiu posadzono 2125 drzew 
i ponad 60.000 krzewów67.

4.8.
ZIELONO
NAM...

Liczba nowych drzew w latach 2015-2019.

2015 2016 2017 2018 2019

2125
2687

2324

2976
2768



Jednak to nie jedyna wrocławska inicjatywa, 
która połączyła zieleń i ludzi. Pod koniec 2016 
roku Wrocław znalazł się w gronie laureatów 
prestiżowego projektu „Horizon 2020”70 Grow 
Green jest projektem właśnie z tego programu, 
czyli największego w historii programu finan-
sowania badań naukowych i innowacji w Unii 
Europejskiej. Celem projektu jest przystoso-
wanie miasta do zmian klimatu między innymi 
poprzez stworzenie katalogu demonstracyj-
nych rozwiązań zapewniających schronienie 
przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, 
poprawę jakości powietrza i umożliwiających 
wykorzystanie wód opadowych. Te przykłado-
we rozwiązania to właśnie parki kieszonkowe, 
zielone ściany i ulice.

Dla potrzeb realizacji prac w projekcie Grow 
Green, zawiązało się konsorcjum złożone 
z 23 partnerów z 9 państw, którego liderami 
są 3 europejskie miasta: Manchester, Walencja 
i Wrocław.

Dzięki projektowi w ostatnich latach po-
wstały we Wrocławiu takie rozwiązania 
w obszarze zielni jak:  zielona ulica (Ulica Da-
szyńskiego) oraz 7 parków kieszonkowych 
(teren ograniczony ulicami Rychtalską, Jed-
ności Narodowej oraz fragmentem ulicy 
Ustronie; część podwórka pomiędzy ulicami 
Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej; 
część podwórka zlokalizowanego pomiędzy 
ulicami Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej 
i Jaracza; podwórko z naturalnym „wyposa-

żeniem” - dziedziniec między kamienicami 
przy ulicy Walecznych pomiędzy ulicą Prusa 
i Reja;  obszar przy skrzyżowaniu ulicy No-
wowiejskiej i Prusa; podwórze ograniczone 
ulicami Nowowiejską, Żeromskiego, Orzesz-
kowej i Barlickiego; obszar przy ulicy Wygodnej 
między Nowowiejską a Żeromskiego).

Innowacyjne programy rozwija-
jące zieleń we Wrocławiu4: 

„Karty zieleni” – zbiór wytycznych 
dla jednostek miejskich, mieszkańców 
i inwestorów w zakresie kształtowa-
nia zieleni, z wykorzystaniem usług 
środowiskowych.

„Drzewa dla zielonej infrastruk-
tury Europy” – wymiana dobrych 
praktyk, wypracowanie i rozpowszech-
nianie standardów zarządzania 
zielenią we współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi.

„Dobre praktyki odnośnie ziele-
ni dla deweloperów” – opracowanie 
wspólnie z innymi miastami wytycz-
nych dla deweloperów, podnoszenie 
świadomości inwestorów i  propa-
gowanie rozwiązań z zakresu usług 
środowiskowych.

„Szare na zielone” – którego celem jest 
przekształcanie terenów zewnętrznych 
wokół szkół oraz przedszkoli w obsza-
ry zieleni bezpiecznej i przyjaznej dla 
uczniów z zachowaniem funkcji zwięk-
szania odporności na zmiany klimatu, 
lokalnego zagospodarowania wód opa-
dowych, zachowania bioróżnorodności 
oraz ochrony przed hałasem. Istotnym 
elementem programu jest zwiększa-
nie wiedzy i świadomości uczniów 
w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu i adaptacji, poprawy jakości 
powietrza oraz ochrony przyrody.
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Zielona Stolica Europy to nagro-
da przyznawana corocznie przez 
Komisję Europejską miastu wy-
różniającemu się ze względu na 
kryteria: wzrostu gospodarczego, 
poprawy jakości życia mieszkań-
ców i ochrony środowiska27. 

Wrocław dwukrotnie starał się o ten 
tytu i chociaż nie zwyciężył, „zieleń” 
stała się jednym ze znaków rozpo-
znawczych miasta. 

Tytuł Zielonej Stolicy Europy 2010 
uzyskał w pierwszej edycji tego kon-
kursu Sztokholm.



Jeśli dziś sobota, to jedziemy do lasu... albo na ryby. Albo jedno i drugie! Z tą myślą budzą się 
Sztokholmscy w każdą sobotę, włączając w to Lunę, której sobotnie wypady wbiły się głęboko 
w biologiczny zegar. 

Przyroda to chluba Sztokholmu i jedna z przyczyn uzyskania w roku 2010 przez miasto tytułu Zie-
lonej Stolicy Europy. Aż 20% miasta pokrywają tereny leśne, kolejne 20% pokryte jest przez tereny 
zielone, 13% to zaś tereny wodne. ⅓ wszystkich tych obszarów jest objęta ochroną i tworzy rezer-
waty przyrody63. 

Stolica Szwecji ma długą tradycję strategicznego planowania miejskich przestrzeni zielonych 
w postaci np. analiz zielonej infrastruktury, czyli świadomie planowanych i wykorzystywanych 
elementów zieleni. Zieleń jest nie tylko piękna, ale spełnia też bardzo ważne funkcje. Tworzy miej-
sca do rekreacji, oczyszcza i retencjonuje wodę, filtruje powietrze, zapewnia cień, o czym władze 
i mieszkańcy Sztokholmu doskonale wiedzą. Sztokholm opracował również strategię na rzecz bar-
dziej zielonego miasta63– bo nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej.

Wody centrum Sztokholmu są pełne wysokiej jakości łososia i troci wędrownej. Przechodząc przez 
Gamla Stan (Stare Miasto), obok szwedzkiego Riksdagu (parlamentu) i Pałacu Królewskiego, 
z dużym prawdopodobieństwem można zobaczyć wędkarzy stojących w szeregu wzdłuż nabrzeży 
z wyciągniętymi wędkami 71. To właśnie na jednym z takich nabrzeży w bardzo niesztampowych 
okolicznościach 17 lat temu poznali się Anita i Henrik. :)
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Ola Wrocławska, to urodzona społecznicz-
ka. Podobnie jak jej mama, tylko że jeszcze 
bardziej. Kiedy na lekcji WOSu dowiedzia-
ła się o tym, że pojawił się „Zielony WBO” 
nie czekała ani chwili. Wspólnie z rodzica-
mi postanowiła, że namówią sąsiadów i złożą 
projekt, który od dawna chodził im po głowie. 
Polegał on na tym, by w kilku najbardziej za-
betonowanych miejscach Wrocławia utworzyć 
niewielkie wyspy, w których będzie znajdo-
wała się zieleń i zostaną posadzone drzewa. 
W dużych miastach brakuje takich miejsc. Nie 
dość, że są ładne, to oczyszczają powietrze 
i chłodzą okolicę, gdy jest gorąco. Można przy 
nich chwilę odpocząć i porozmawiać z sąsia-
dem. We Wrocławiu mieszkańcy doceniają 
takie pomysły! 

Każdego roku w głosowaniu na Wrocławski 
Budżet Obywatelski przybywa „zielonych” 
inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców, 
które następnie poddawane są pod powszech-
ne głosowanie. 

Rekordowa była edycja z 2017 roku, w której 
na 754 zgłoszone projekty, aż 199 dotyczyło 
zieleni.

„Zielone WBO” było dogrywką w ramach 
procesu WBO 2017. Zostało przygotowane 
w związku z dodatkowymi środkami na zieleń, 

które wygospodarowano z budżetu miasta. 
Na liście przeznaczonej pod głosowanie zna-
lazło się 39 zielonych projektów. Zostały one 
wytypowane przez roboczy zespół złożony 
z ekologów, aktywistów miejskich, naukow-
ców, urzędników zajmujących się zielenią 
i WBO. Jako baza służyła lista pozytywnie 
zweryfikowanych projektów WBO 2017, które 
nie zostały wybrane przez mieszkańców do 
realizacji.

Pod głosowanie w ramach Zielonego WBO tra-
fiły zatem pomysły tworzące nową zieloną 
jakość na wrocławskich osiedlach, innowacyj-
ne, centrotwórcze, bioróżnorodne.

W pierwszym w historii „Zielo-
nym WBO” zwyciężyły między 
innymi takie projekty jak: 

• Pszczoły w mieście – łąka 
miodna i hotele dla zapyla-
czy pomiędzy ulicami Her-
manowską i Chociebuską

• EKOparkStabłowice

• Nasadzenia przy ul. Świera-
dowskiej

• Zielone przystanki w cen-
trum Wrocławia

• Miejska wyspa zieleni

„Wygraliśmy!” Takim okrzykiem powitała Ola swoich rodziców, 
kiedy wróciła do domu. Wrocławscy razem z sąsiadami zgłosili swój 
pomysł na wyspy zieleni we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim… 
i wygrali.  Wrocławski Budżet Obywatelski ma już ponad 6-letnią 
tradycję. Dzięki niemu mieszkańcy mogą proponować swoje rozwią-
zania dla Wrocławia, a pomysły które uzyskają największe poparcie, 
są realizowane przez urzędników.

#Społeczeństwo

#Innowacje

#Ekologia

#EdukacjaObywatelska
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...BO WROCŁAW
GRA W ZIELONE



„Zielone i rekreacyjne” projekty wśród zwycięzców Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego72
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Ola o swoim pomyśle  w „Zielonym WBO” napisała do Erika. Bardzo zainteresowała go sprawa „zie-
lonego” budżetu obywatelskiego.  Postanowił więc zagłębić się w temat. Czekała go jednak niemiła 
niespodzianka. Okazało się bowiem, że obecne władze miasta zakończyły działanie budżetu obywa-
telskiego (po szwedzku “medborgarbudget”) w Sztokholmie w 2018 r. Do tej pory funkcjonował on 
jako osobny budżet dla poszczególnych dzielnic. Cóż być może to tylko chwilowy przestój. W wielu 
szwedzkich gminach budżet obywatelski ciągle funkcjonuje i ma się dobrze73.
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wybrane
projekty

zieleń
i rekreacja



Choć Pink Floyd to ulubiony zespół Adama i Joanny Wrocławskich, 
to okres młodzieńczego buntu mają już za sobą. Wspólnie uważają, 
że edukacja dotycząca środowiska jest dziś podstawą pozytywnych 
zmian, które zachodzą we Wrocławiu. Jest ona niezbędna, jeśli mamy 
skutecznie zatroszczyć się o lepsze środowisko dla przyszłych pokoleń.

#EdukacjaEkologiczna 

#Społeczeństwo

4.10.
WE DON`T NEED NO
EDUCATION?
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Dzieci Państwa Wrocławskich do segregacji 
odpadów czy oszczędzania energii przekony-
wać nie trzeba. Ogromna w tym zasługa ich 
rodziców, ale również władze miejskie i firmy 
prywatne starają się w tym bardzo pomagać, 
organizując warsztaty ekologiczne i promując 
postawy dobre dla środowiska.

Ciekawym przykładem włączenia się sektora 
prywatnego w edukację ekologiczną jest dzia-
łalność firmy Fortum. W 2019 r.  rozpoczęło 
realizację programu edukacji ekologicznej dla 
uczniów wrocławskich szkół podstawowych. 
Od końca października 2019 r., do połowy 
czerwca 2020 pracownicy spółki regularnie 

Scieżka korekcyjna w Przedszkolu nr 113 na ul. Lotniczej.



przeprowadzali lekcje poświęcone gospodarce 
obiegu zamkniętego. Program objął prawie 300 
dzieci w wieku 8-10 lat74.

Od czasu gdy w przedszkolu, do którego cho-
dzi Kuba Wrocławski, powstał zielony zakątek 
edukacyjny, dzieci wyciągają panie przed-
szkolanki na zewnątrz nawet podczas deszczu. 
Dzięki takim inicjatywom, najmłodsi wrocła-
wianie mogą ciekawie spędzić czas na świeżym 
powietrzu. Wszystkimi zmysłami doświad-
czają też tego, jak ważna w codziennym życiu 
jest przyroda i troska o nią. A po powrocie do 
domu… skutecznie przekonują do tego swoich 
zabieganych rodziców, którym zdarzy się cza-
sami zapomnieć.

Od 2009 r. miasto w przedszkolach i szko-
łach realizuje program „Szare na zielone”. W 
ramach programu na terenie podwórek szkol-
nych, placów zabaw i wokół boisk powstają 
zielone zakątki i ogródki, będące elementem 
miejskiej zielonej infrastruktury (zielone ekra-
ny, ogrody tematyczne, przedogródki czy 
ogrody deszczowe). Do tej pory w programie 
wzięło udział ponad 50 placówek oświatowych. 

Starsze dzieci oraz młodzież mogą natomiast 
korzystać z wyjazdów oraz programów eko-
logicznych75, podczas których dowiadują się 

jak prawidłowo segregować odpady, na czym 
polega recykling czy jak i dlaczego oszczędzać 
energię. Ola Wrocławska wzięła udział już w 
co najmniej kilku takich akcjach. Zaplano-
wanie udziału w nich bardzo ułatwia Zielony 
Kalendarz Edukacyjny opracowany przez wro-
cławski samorząd. A jest on naprawdę napięty!

Świetnym pomysłem do budowania pozy-
tywnych nawyków jest też tzw. plogging, 
czyli połączenie biegania ze sprzątaniem 
świata. Plogging, to sport wymyślony w Szwe-
cji. Jego nazwa pochodzi od połączenia dwóch 
słów: szwedzkiego słowa „plocka up” czyli 
podnosić oraz słowa „jogging”. Spółka Fortum 
pierwszą tego typu imprezę w Polsce zorga-
nizowała latem 2018 r. w Gdańsku. W 2019 r. z 
okazji pierwszego dnia wiosny plogging z For-
tum zawitał też do Wrocławia76. 

Na naukę nigdy nie jest za późno, dlatego 
oprócz akcji adresowanych do dzieci i mło-
dzieży we Wrocławiu, promowane są także 
akcje do dorosłych. Przykładem takiej akcji jest 
#mojedrzewo: podziel się choinką78 – projekt 
skierowany do osób, które mogą po świętach  
przekazać drzewko w doniczce innym, czy 
też kampania społeczna „Małe kroki, wielkie 
zmiany”79 dotycząca m.in. poprawy jakości 
powietrza. Początki tej zmiany widać już dziś!
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Nie spalaj śmieci. Segreguj odpady79.



temat miesiąca: Zwierzęta

święto: Dzień Ochrony Przyrody 
                – Dokarmianie Ptaków

data: 9 stycznia

Zielony Kalendarz Edukacyjny77
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temat miesiąca: Energia

święto: Miesiąc Oszczędzania  
                Energii

data: cały miesiąc

LUTY

temat miesiąca: Woda

święto: Międzynarodowy 
                Dzień Wody

data: 22 marca

MARZEC

temat miesiąca: Zrównoważony 
                                  Rozwój

święto: Dzień Europy
data: 9 maja

święto: Dzień Ogrodów
data: 15 maja

święto: Europejski Tydzień 
                Zrównoważonego Rozwoju
data: 30 maja – 5 czerwca

MAJ

STYCZEŃ

temat miesiąca: Gospodarka 
                                  Obiegowa

święto: Dzień Ziemi

data: 22 kwietnia

KWIECIEŃ

temat miesiąca: Zieleń

święto: Światowy Dzień 
                 Środowiska
data: 5 czerwca
 
święto: Akcja Sprzątania 
                Świata
data: 14-16 czerwca

CZERWIEC



37

wakacje

LIPIEC

wakacje

SIERPIEŃ

temat miesiąca: Zrównoważona 
                                  Mobilność

święto: Europejski Tydzień 
                Zrównoważonej 
                 Mobilności 
                i Europejski Dzień 
                Bez Samochodu

data: 16-22 września

WRZESIEŃ

temat miesiąca: Drzewa

święto: Światowy Dzień Drzewa

data: 10 października

PAŹDZIERNIK

temat miesiąca: Powietrze

święto: Dzień Czystego 
                Powietrza

data: 14 listopada

LISTOPAD

temat miesiąca: Klimat

święto: Światowy Dzień 
                 Klimatu
data: 9 grudnia
 
święto: Międzynarodowy 
                Dzień Różnorodności 
                Biologicznej
data: 29 grudnia

GRUDZIEŃ
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Ulubioną postacią Lindy, która pojawia się w Dolinie Muminków, jest Włóczykij. Jest on prawdziwym 
ucieleśnieniem tzw. “Allemansrätt”80, czyli „prawa wszystkich ludzi” nazywanego też np. „prawem 
do... włóczenia”. Jest to prawo obowiązujące w Szwecji (oraz w Norwegii i Finlandii) umożliwiające  
swobodny kontakt z naturą. Zezwala ono na zbieranie jagód, grzybów, kwiatów, a także na swo-
bodne rozbijanie namiotów. Prawo to jednocześnie zobowiązuje do bezwzględnego poszanowania 
przyrody (np. nie śmiecenia). Prawo to obejmuje zarówno lasy prywatne, jak i państwowe oraz inne 
obszary przyrodnicze. Dzięki niemu, Szwedzi od najmłodszych lat uczą się kontaktu z naturą.

To podejście przewija się zresztą przez cały system szwedzkiej edukacji. Najpierw w formie zabawy 
i zasady wkomponowywania przedszkola w otaczający świat przyrody81, a później, w ramach progra-
mu „edukacji dla zrównoważonego rozwoju”82, który od wielu lat jest pełnoprawnym przedmiotem 
w szwedzkich szkołach. Do tego można doliczyć konkursy, granty, przyznawane dyplomy i różnego 
rodzaju inne inicjatywy, które dodatkowo zachęcają do podejmowania aktywności przyjaznych dla 
środowiska, takich jak segregowanie odpadów czy oszczędzanie energii.

Traktowanie środowiska naturalnego jako wspólnego prawa ale i obowiązku, jest czymś, czego 
z pewnością warto by się od Sztokholmskich oraz innych mieszkańców Szwecji uczyć. Widać, że 
wiele rozwiązań we Wrocławiu zmierza właśnie w tym kierunku.
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Rzut oka
na

Widok z okna jednego z przedszkoli w Sztokholmie81.
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Bycie eko i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, to inwesty-
cja w przyszłość naszych dzieci, ochrona zwierząt, roślin i krajobrazu, 
a często również dobra zabawa. Na przykładzie Wrocławskich widzimy, 
że to też się opłaca! Policzyliśmy dokładnie i podsumowaliśmy wyniki!

Gdyby Wrocławscy nie segregowali odpadów, 
płaciliby 82,55 zł miesięcznie, czyli o 27,30 zł 
więcej niż obecnie. W skali roku to prawie 330 zł, 
czyli co najmniej 12 biletów do kina.

Gdyby Wrocławscy nie wyłączali urządzeń 
elektrycznych z trybu stand-by i nie wyciąga-
li ładowarek z gniazdek, kiedy nie jest do nich 
podłączony żaden sprzęt, płaciliby 15 zł mie-
sięcznie więcej. W skali roku to 180 zł, czyli 12 
wizyt na basenie83.

Gdyby Adam i Joanna nie wybierali roweru za-
miast samochodu dojeżdżając do pracy przez 
średnio pół miesiąca, wydawaliby dodatkowo 
140 zł miesięcznie. W skali roku to 840 zł, czyli 

ok. 9 kg szwajcarskich czekoladek… Cóż każdy 
ma jakieś małe słabości.

Gdyby Wrocławscy marnowali jedzenie, wy-
dawaliby ok. 210 zł miesięcznie więcej. W skali 
roku to ok. 2.500 zł, czyli40  7 dniowy wyjazd 
w Karkonosze dla całej rodziny.

Dodajmy do tego zabieranie własnych toreb 
na zakupy zamiast jednorazówek (oszczędnie 
licząc 300 zł rocznie)84,85, wybieranie warzyw 
na wagę zamiast w opakowaniach i odda-
wanie butelek zwrotnych (kolejne kilkaset zł 
rocznie), wyszukiwanie „okazji” przez Joannę 
i Olę86, a otrzymamy bardzo przyjemną i okrą-
głą kwotę co najmniej 5.000 zł w skali roku!

Segregowanie odpadów

Wyłączanie urządzeń z trybu 
czuwania oraz ładowarek

Częściowa rezygnacja
z samochodu

Niemarnowanie jedzenia

Korzystanie z własnych 
toreb na zakupy

Wybieranie warzyw na wagę
i szukanie „okazji”

Stawka 
miesięczna

+27,30 zł

+15,00 zł

+140,00 zł

+208,33 zł

+25,00 zł

+67,00 zł

Liczba 
miesięcy

12

12

6

12

12

12

Wartość

327,60 zł

180,00 zł

840,00 zł

2.500,00 zł

300,00 zł

804,00 zł

Rachunek

Suma: 4.951,60 zł

Nazwa

4.11.
5000
ZŁOTYCH
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Jak twierdzi Erik, przygotowanie podobnego zestawienia dla rodziny Sztokholmskich jest trudniej-
sze ze względu np. na istniejący tam system podatkowy i – jak to fachowo nazwał - „model państwa”. 
Uzyskanych danych szacunkowych nie dałoby się łatwo porównywać z wynikami Wrocławskich.

Jak podaje portal Numbeo porównujący koszty życia (netto) w różnych miastach, aby utrzymać 
ten sam poziom życia co we Wrocławiu za 9.600 zł, w Sztokholmie trzeba by było wydać około 
18.613,65 zł (44.795,91 SEK), zakładając wynajem mieszkania w obu miastach87. 

W zależności od dziedziny, koszty życia codziennego w Sztokholmie są wyższe od tych we Wrocła-
wiu i różnica ta waha się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. W przypadku zakupu butów 
sportowych, trzeba się liczyć z kosztem 50% wyższym. W przypadku zakupu dziennego biletu na 
transport publiczny jest to koszt wyższy o nawet 350%. Szacuje się też, że łączna wysokość opłat 
za elektryczność, ogrzewanie/klimatyzacje, wodę jest w Sztokholmie wyższa „tylko” o nieco po-
nad 50%87. Biorąc pod uwagę, że zarobki w Sztokholmie są wyższe o ok. 100%, to tak naprawdę 
koszty życia są niższe, niż we Wrocławiu. Można przypuszczać, że jedną z głównych przyczyn takiej 
sytuacji jest fakt funkcjonowania w Sztokholmie gospodarki o obiegu zamkniętym – np. wykorzy-
stywania odpadów do uzupełnienia innych źródeł ogrzewania44.        

Na zakończenie, pobudźmy nieco wyobraźnię przykładem, który w Polsce dotychczas nie występuje. 
Przypuśćmy, że rodzina Sztokholmskich zamiast oddawać butelki w funkcjonującym w Szwecji od 
lat ’90 systemie depozytu butelek plastikowych, po prostu by je wyrzucała. Już jedynie taka decyzja 
wiązałaby się ze stratą średnio nawet 800 zł rocznie48. Podkreślmy raz jeszcze. Chodzi o same puste 
plastikowe butelki! Bycie eko się po prostu opłaca! Tak w Szwecji, jak i w Polsce.

Szwecję
Rzut oka
na
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Jacy są więc dzisiejsi Wrocławscy, 
w których być może odnajdu-
jemy odzwierciedlenie własnej 
rodziny? 

Na zakupach coraz częściej zwracają uwagę 
na pochodzenie produktów oraz miejsce ich 
produkcji. Starają się korzystać z toreb eko-
logicznych i wielokrotnego użytku. Zaczynają 
dostrzegać, że każda decyzja konsumencka po-
zostawia po nich jakiś „węglowy ślad”.

W mieszkaniu, w miarę możliwości, segregują 
odpady, choć śmieci produkują w dalszym ciągu 
bardzo dużo. I dużo za to płacą. Dzięki staraniom 
mieszkańców i coraz lepszemu systemowi, 
z roku na rok poziom recyklingu i przygoto-
wania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła wzrasta. Obecnie to 
już ok. 1/3 wszystkich tego typu odpadów.

Wrocławscy wiedzą, że nie powinni marnować 
odpadów, bo wiele rzeczy można ponownie 
wykorzystać. W swoim mieście mają też moż-
liwość skorzystania z wielu inicjatyw, które tę 
postawę wspierają. Mieszkają w domu zasila-
nym ciepłem sieciowym, które jest tańsze, niż 
inne rozwiązania i w porównaniu do kotłów 
zasilanych paliwem stałym także bardziej eko-
logiczne. Rozumieją, na czym polega problem 
ze smogiem i gorąco popierają działania, które 
pozwalają na termomodernizacje i promocje 
rozwiązań eko.

Do pracy i do szkoły dojeżdżają transportem 
zbiorowym, a gdy robi się cieplej, przesiadają 
się na rowery. Nie stronią również od długich 
spacerów. Mają poczucie, że samochodów jest 
za dużo, a ich ruch powinien zostać ograniczo-
ny. Zdarzało im się korzystać z samochodów 
elektrycznych, choć ten eksperyment we Wro-
cławiu, mimo obiecujących początków, nie 
powiódł się.

Wrocławscy żyją w mieście, które staje się co-
raz bardziej zielone. Takim, w którym można 
będzie zdrowo odetchnąć i poczuć dobry klimat. 
Są zaangażowani społecznie i dają temu wyraz 
uczestnicząc w sprawach miasta, jak choćby 
we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, w 
którym coraz istotniejsze miejsce odgrywają 
projekty dotyczące ekologii i zieleni. To duża 
zasługa edukacji, w ramach której wiele pro-
gramów poświęconych jest właśnie sprawom 
ochrony środowiska.

Czego Wrocławscy mogą się 
nauczyć od swoich szwedzkich 
sąsiadów i jak mogą wykorzy-
stać ich doświadczenie? 

W naszej historii nie chodzi oczywiście o to, 
by Wrocławscy stali się tacy sami jak Sztok-
holmscy, ani też odwrotnie. Ciągle możemy 
się jednak od siebie wiele nauczyć. Doświad-
czenia Sztokholmu i całej Szwecji, jeśli chodzi 
o segregowanie odpadów, stosowanie zachęt 
ekonomicznych do bycia „zero waste” czy 
zaawansowanie w korzystaniu z gospodarki 
o obiegu zamkniętym, to najważniejsze 
elementy, które warto podpatrywać i przysto-
sowywać do warunków Wrocławia i Polski.

Zresztą już dziś widać, że niektóre wzorce 
stosowane w Sztokholmie, zostały bardzo do-
brze przyjęte we Wrocławiu. Postęp jaki został 
dokonany w zakresie recyklingu czy stawia-
nie na rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej we 
współpracy z partnerami biznesowymi, to rze-
czy które we Wrocławiu już dziś są faktem. To 
realna korzyść zarówno dla mieszkańców jak 
i środowiska przyrodniczego.

Przed Sztokhomskimi i Wrocławskimi 
jest też ciągle sporo wyzwań, jak chociaż-
by zmniejszenie ilości produkowanych 
odpadów przypadających na jednego miesz-
kańca. Wzajemna wymiana doświadczeń, 
szlachetna rywalizacja o to „kto wytworzy 
mniej odpadów” i „kto odzyska więcej” i lepiej 
przy wsparciu samorządu i firm prywatnych 
na pewno pozwolą jednak je przezwyciężyć.
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