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Sprawdź, czy twój projekt jest 
zrównoważony 

 

Czy wdrażacie Państwo zasady 
zrównoważonego rozwoju na swoim obszarze 

chronionym? 

Zapraszamy do sprawdzenia, czy wasze 
działania są zgodne z zasadami 

zrównoważonego rozwoju! 
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O tym dokumencie 
Jak bardzo zrównoważeni jesteście? 

Każde działanie ma wpływ na nasz ekosystem i klimat. Aby zwiększyć poziom 
zrównoważonego rozwoju, należy zidentyfikować obszary, na które mają wpływ 
nasze działania i określić, które to są obszary i jakie działania? Niniejsze 
narzędzie pomaga powiązać Państwa działania z dziedziną zrównoważonego 
rozwoju. Pomaga zidentyfikować obszary, na które wasze działania mają wpływ. 
Możecie wykorzystać to narzędzie, aby jeszcze bardziej ulepszyć wasze praktyki 
stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

Zaangażowanie! 
Niniejsza ankieta jest w Państwa rękach. Jej dokładność i obiektywność zależy 

od tego, jak dokładnie i obiektywnie ją wypełnicie. Wykorzystajcie ją do 

krytycznej oceny waszych działań i projektów. Dzięki niemu będziecie mogli 

podejmować bardziej świadome decyzje i ulepszać swoje projekty i działania.  

 Ankieta analizuje pola działania, na których Państwo pracują. 

 Ankieta analizuje pola działania, na których Państwo nie pracują. 

 Ankieta umożliwia analizę działań niezależnie od tego, czy mają one 

pozytywny czy negatywny wpływ na zagadnienia zrównoważonego 

rozwoju.   

 

Jak używać ankiety 

Niniejszej ankiety można używać już na etapie planowania projektów. W takim 

przypadku formularz wypełnia się zakładanymi lub pożądanymi wynikami 

projektu. Jeśli pojawią się problemy w obszarze zrównoważonego rozwoju, 

będziecie Państwo mogli zmodyfikować swoje plany jeszcze przed etapem 

realizacji projektu.  

Ale ankiety tej można również używać do oceny zrealizowanych projektów. W 

takim przypadku formularz wypełnia się faktycznymi rezultatami waszych 

projektów. Projekt, który jeszcze trwa, może być zmodyfikowany na podstawie 
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wyników ankiety.  Rezultaty zrealizowanych projektów mogą być wykorzystane 

w przyszłości do planowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

 

 

 

 

 

Co się dzieje z 
wynikami ankiety? 

Oczywiście, że nie. Wypełnijcie 
tylko te części, które odnoszą 

się do waszego projektu, 
przedsiębiorstwa czy  

organizacji    

Kogo mamy 
przekonać w tej 

ankiecie? Tylko siebie! 
Dokładność I 

przydatność wyników 
zależy tylko od was! 

Czy musimy wypełniac 
wszystkie rubryki? 

Ankieta pomaga 
zidentyfikować obszary do 

poprawy. Określenia 
ilościowe nadają waszym 
osiągnięciom konkretny 

wymiar! Porównajcie je z 
najlepszymi, ale i średnimi 

wynikami w waszym regionie 
lub kraju.  
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Ankieta zrównoważonego rozwoju 
Klimat  

Prosimy uzupełnić właściwe kolumny i wyjaśnić swój wybór 

Pole działania Główne pytanie Promocja 
Brak 
efektów 

Zapobieganie/ 
ograniczanie  Krótkie uzasadnienie/komentarz 

Ochrona klimatu 

Jak wasze działanie 
wpływa na ochronę 
klimatu i 
zmniejszenie emisji 
gazów 
cieplarnianych? 

        

Energia 

Jak wasze działanie 
wpływa na rozważne 
korzystanie energii i 
jej odnawialnych 
źródeł? 

        

Adaptacja do 
zmian 
klimatycznych 

Jak wasze działanie 
wpływa na adaptację 
do skutków zmian 
klimatu? 
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Klimat – uwagi uzupełniające 

Pole działania Główne pytanie Wskazówki  

Ochrona klimatu 
Jak wasze działanie wpływa na ochronę 
klimatu i zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych? 

• Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, metanu i innych gazów 
cieplarnianych 

Energia 
Jak wasze działanie wpływa na 
rozważne korzystanie energii i jej 
odnawialnych źródeł? 

• Potencjalne oszczędności i efektywność energetyczna 

• Rozwój energii odnawialnych i połączone wytwarzanie energii i 
ciepła 

• Energetyczne wykorzystanie biomasy 

Adaptacja do zmian 
klimatycznych 

Jak wasze działanie wpływa na 
adaptację do skutków zmian klimatu? 

• Zmniejszenie ryzyka (np. ochrona przed powodziami) 

• Zapobieganie gwałtownemu ociepleniu (np. dostarczanie 
świeżego powietrza, wyspy ciepła) 
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Środowisko naturalne 

Prosimy uzupełnić właściwe kolumny i wyjaśnić swój wybór 

Pole działania Główne pytanie Promocja 
Brak 
efektów 

Zapobieganie/ 
organiczanie  Krótkie uzasadnienie/komentarz 

Użytkowanie  
gruntów 

Jak wasze działanie 
wpływa na 
zrównoważone 
użytkowanie 
gruntów i ich 
zużycie? 

        

Zasoby naturalne 

Jak wasze działanie 
wpływa na rozważne 
korzystanie z 
zasobów i surowców 
naturalnych? 

        

Bioróżnorodność  

Jak wasze działanie 
wpływa na ochronę 
lub promowanie 
różnorodności roślin, 
zwierząt i ich 
środowisk? 
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Środowisko naturalne – uwagi uzupełniające 

Pole działania Główne pytanie Wskazówki  

Użytkowanie  gruntów 
Jak wasze działanie wpływa na 
zrównoważone użytkowanie gruntów i 
ich zużycie? 

• Ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego  

• Ochrona i jakość terenów zielonych 

• Zużycie gruntów 

• Stopień uszczelnienia 

Zasoby naturalne 
Jak wasze działanie wpływa na 
rozważne korzystanie z zasobów i 
surowców naturalnych? 

• Jakość gleby, wód i powietrza 

• Wystarczalność (np. ochrona surowców naturalnych) 

• Zachowanie naturalnej zdolności przyrody do regeneracji 

Bioróżnorodność  
Jak wasze działanie wpływa na ochronę 
lub promowanie różnorodności roślin, 
zwierząt i ich środowisk? 

• Ochrona i rozwój obszarów i biotopów ważnych dla 
bioróżnorodności 

• Sieci biotopów 

• Adaptacja do zmian klimatycznych 
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Lokalna gospodarka i rynek pracy 

Prosimy uzupełnić właściwe kolumny i wyjaśnić swój wybór 

Pole działania Główne pytanie Promocja 
Brak 
efektów 

Zapobieganie/ 

ograniczanie  
Krótkie uzasadnienie/komentarz 

Lokalizacja 
biznesu 

Jak wasze działanie 
wpływa na waszą 
miejscowość jako 
atrakcyjną lokalizację 
dla biznesu? 

        

Miejsca pracy 
Jak wasze działanie 
wpływa na rynek 
pracy? 

        

Kluczowe usługi  

Jak wasze działanie 
wpływa na 
dostarczanie 
ludności kluczowych 
dóbr i usług? 
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Lokalna gospodarka i rynek pracy – uwagi uzupełniające 

Pole działania Główne pytanie Wskazówki  

Lokalizacja biznesu 
Jak wasze działanie wpływa na waszą 
miejscowość jako atrakcyjną 
lokalizację dla biznesu? 

• Ochrona i rozwój istniejących firm oraz rozwój i promocja 
nowych   

• Infrastruktura (fizyczna i wirtualna) 

Miejsca pracy 
Jak wasze działanie wpływa na rynek 
pracy? 

• Jakościowo (np. liczba miejsc pracy dla pracowników wysoko 
wykwalifikowanych / nisko wykwalifikowanych) 

• Ilościowo (np. liczba miejsc pracy zachowanych/utworzonych) 

Kluczowe usługi  
Jak wasze działanie wpływa na 
dostarczanie ludności kluczowych 
dóbr i usług? 

• Handel detaliczny 

• Usługi publiczne i prywatne 
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Lokalna gospodarka, ruch i transport publiczny 

Prosimy uzupełnić właściwe kolumny i wyjaśnić swój wybór 

Pole działania Główne pytanie Promocja 
Brak 
efektów 

Zapobieganie/ 

ograniczanie  
Krótkie uzasadnienie/komentarz 

Tworzenie 
wartości lokalnej i 
regionalnej 

Jak wasze działanie 
wpływa na lokalne 
przedsiębiorstwa oraz 
sprzedaż produktów i 
usług w waszym 
regionie? 

        

Stabilność 
finansowa 

Jak wasze działanie 
wpływa 
długoterminowo na 
budżet waszej 
organizacji? 

        

Ruch i transport 
publiczny 

Jak wasze działanie 
wpływa na ruch 
samochodowy 
przyjazny dla 
środowiska / 
transport publiczny? 
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Lokalna gospodarka, ruch i transport publiczny – uwagi uzupełniające 

Pole działania Główne pytanie Wskazówki  

Tworzenie wartości 
lokalnej i regionalnej 

Jak wasze działanie wpływa na lokalne 
przedsiębiorstwa oraz sprzedaż 
produktów i usług w waszym regionie? • Promocja handlu regionalnego 

Stabilność finansowa Jak wasze działanie wpływa 
długoterminowo na budżet waszej 
organizacji? 

• Zbilansowany budżet 

• Koszty następcze/spadek wartości/amortyzacja 

• Inwestycje na przyszłość 

• Pole manewru dla przyszłych pokoleń 

Ruch i transport publiczny Jak wasze działanie wpływa na ruch 
samochodowy przyjazny dla środowiska / 
transport publiczny? 

• Rozbudowa połączeń w transporcie publicznym 

• Ruch rowerów i pieszych 

• Innowacyjne / przyjazne środowisku środki transportu  

• Zmniejszenie ruchu samochodowego 

• Krótkie dystanse 
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Społeczeństwo  

Prosimy uzupełnić właściwe kolumny i wyjaśnić swój wybór 

Pole działania Główne pytanie Promocja 
Brak 
efektów 

Zapobieganie/ 

ograniczanie  
Krótkie uzasadnienie/komentarz 

Zdrowie  

Jak wasze działanie 
wpływa na zdrowie 
ludzi lub ogólnie na 
opiekę zdrowotną? 

        

Kultura i rekreacja 

Jak wasze działanie 
wpływa na możliwość 
uczestnictwa w 
kulturze i rekreacji? 

        

Zmiany   
społeczne 

Jak wasze działanie 
wpływa na radzenie 
sobie ze zmianami 
społecznymi? 

        

Gospodarka 

mieszkaniowa 

Jak wasze działanie 
wpływa na 
możliwości lokalowe 
wszystkich grup 
społecznych? 
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Społeczeństwo – uwagi uzupełniające 

Pole działania Główne pytanie Wskazówki  

Zdrowie  

Jak wasze działanie wpływa na 

zdrowie ludzi lub ogólnie na opiekę 

zdrowotną? 

• Kontrola emisji (gazów/hałasu) 

• Tereny rekreacyjne 

• Zdrowa żywność 

• Działania prewencyjne poprzez sport itp.  

Kultura i rekreacja 

Jak wasze działanie wpływa na 

możliwość uczestnictwa w kulturze i 

rekreacji? 

• Zróżnicowana oferta na każdą kieszeń 

• Jakość oferty 

• Dostępność  

Zmiany   społeczne 

Jak wasze działanie wpływa na 

radzenie sobie ze zmianami 

społecznymi? 

• Zmiany demograficzne 

• Społeczeństwo przyjazne rodzinie i dzieciom 

• Migracja ludności 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

Jak wasze działanie wpływa na 

możliwości lokalowe wszystkich grup 

społecznych? 

• Środowisko życia 

• Mieszkania socjalne 

• Dostępność  
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Ogólne zagadnienia i rezultaty 

Prosimy uzupełnić właściwe kolumny i wyjaśnić swój wybór 

Pole działania Główne pytanie Promocja 
Brak 
efektów 

Zapobieganie/ 

ograniczanie  
Krótkie uzasadnienie/komentarz 

Udział  

Jak wasze działanie 
wpływa na udział 
ludności w procesie 
podejmowania 
decyzji? 

        

Zaangażowanie 
obywatelskie 

Jak wasze działanie 
wpływa na 
zaangażowanie 
ludności w życie 
społeczności? 

        

Współpraca 
regionalna 

Jak wasze działanie 
wpływa na 
współpracę z 
pozostałymi 
interesariuszami? 

    

Wpływ 
ponadregionalny 

Jak wasze działanie 
wpływa na tereny 
położone poza 
waszym obszarem 
chronionym? 
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Edukacja 

Jak wasze działanie 
wpływa na tereny 
położone poza 
waszym obszarem 
chronionym? 

        

Innowacje 

Jak wasze działanie 
wpływa na 
powstawanie 
pomocnych 
innowacji, dobrych 
pomysłów i know-
how w gospodarce, 
życiu społecznym i 
ochronie środowiska 
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Ogólne zagadnienia i rezultaty – uwagi uzupełniające 

Pole działania Główne pytanie Wskazówki  

Udział  

Jak wasze działanie wpływa na 

udział ludności w procesie 

podejmowania decyzji? 

• Informacja i otwarta komunikacja 

• Transparentne planowanie i proces decyzyjny   

Zaangażowanie 

obywatelskie 

Jak wasze działanie wpływa na 

zaangażowanie ludności w życie 

społeczności? 

• Promowanie inicjatyw i stowarzyszeń 

• Zorientowanie na dobro wspólne: odpowiedzialność społeczna, 

ekologiczna i ekonomiczna  

• Uczenie, jak pomagać sobie samym 

Współpraca 

regionalna 

Jak wasze działanie wpływa na 

współpracę z pozostałymi 

interesariuszami? 

• Wspólne przedsięwzięcia podejmowane z pozostałymi 

interesariuszami 

• Promocja rozwoju regionalnego 

• Wyniki ponadregionalne 

Udział  

Jak wasze działanie wpływa na 

udział ludności w procesie 

podejmowania decyzji? 

• Informacja i otwarta komunikacja 

• Transparentne planowanie i proces decyzyjny   
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Pole działania Główne pytanie Wskazówki  

Zaangażowanie 

obywatelskie 

Jak wasze działanie wpływa na 

zaangażowanie ludności w życie 

społeczności? 

• Promowanie inicjatyw i stowarzyszeń 

• Zorientowanie na dobro wspólne: odpowiedzialność społeczna, 

ekologiczna i ekonomiczna  

• Uczenie, jak pomagać sobie samym 

Współpraca 

regionalna 

Jak wasze działanie wpływa na 

współpracę z pozostałymi 

interesariuszami? 

• Wspólne przedsięwzięcia podejmowane z pozostałymi 

interesariuszami 

• Promocja rozwoju regionalnego 

• Wyniki ponadregionalne 
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