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Termin 
 

 
5 – 31 grudnia 2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
Ok. 30 osób uczestniczyło w spotkaniu warsztatowym. 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Wydziałem Środowiska i Ekologii 

 

Termin gospodarka niskoemisyjna oznacza nie tylko 
wyeliminowanie niskiej emisji, ale również poprawę jakości życia 
społeczeństwa przy jednoczesnym wzroście gospodarczym kraju. 
Gospodarka ta związana jest przede wszystkim z wydajnością 
energetyczną, znacznym udziałem odnawialnych źródeł energii oraz 
ograniczeniem emisji szkodliwych pyłów i gazów. Kluczową rolę 
odgrywa w niej połączenie wszystkich tych aspektów. 

W ramach gospodarki niskoemisyjnej minimalizuje się uzależnienie 
od paliw kopalnych i tym samym ogranicza emisję gazów 
cieplarnianych. W sposób efektywny zużywa się lub wytwarza 
energię oraz materiały, a także usuwa, bądź odzyskuje odpady. 

Dla wprowadzenia gospodarki niskoemisyjnej polski rząd opracował 
Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). 
Jego podstawę stawowi ratyfikowany przez Polskę Protokół z Kioto 
ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. 
Zmian Klimatu oraz Pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 
2020. 

Głównym celem NPRGN jest dokonanie zmian, które poprowadzą 
polską gospodarkę w kierunku niskiej emisji, przy zachowaniu zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

Celami szczegółowymi NPRGN są: 

• niskoemisyjne wytwarzanie energii; 
• poprawa efektywności gospodarowania surowcami i 

materiałami, w tym odpadami; 
• rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, 

budownictwo i rolnictwo; 
• transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności; 
• promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. 
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Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Gospodarki, „dobrze 
przygotowana strategia transformacji w kierunku niskoemisyjnym 
może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy zarówno dla Polski, 
jak i dla całej Unii Europejskiej. Aby jednak tak się stało, strategia 
powinna być dopasowana do realiów społeczno-gospodarczych 
danego państwa oraz uwzględniać zmieniający się kontekst 
globalny”. 

Toruń posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument 
strategiczny sporządzany na lata 2014-2020 dla obszaru gminy. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera zestaw konkretnych działań 
zmierzających do redukcji zanieczyszczeń do powietrza.  Muszą być 
one spójne z obowiązującymi dokumentami,  jak Strategia Rozwoju 
Miasta, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz tworzone w oparciu o 
obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań 
krótkoterminowych. 

W naszym mieście działania te podzielono na 4 główne sektory oraz 
działania międzysektorowe: 

• budownictwo i energetyka, 
• transport, 
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
• działania międzysektorowe  - obejmują zadania o 

charakterze nieinwestycjnym, czyli edukację społeczeństwa 
w zakresie oszczędzania energii oraz akcje promocyjno-
informacyjne. 

Działania te przyczynią się pośrednio do realizacji założonych w 
Planie celów. 

W ramach konsultacji zapytaliśmy mieszkańców jakie działania 
proponują, aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do powietrza w 
naszym mieście. Wyniki, które otrzymamy będą wnikliwie 
analizowane pod kątem możliwości ich wykorzystania przy 
tworzeniu programów działań zmierzających do ograniczenia niskiej 
emisji w Toruniu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 

 
Konsultacjom społecznym, towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
ü serwis internetowy Urzędu Miasta Torunia:  www.torun.pl , 

www.konsultacje.torun.pl 
ü informacje w mediach lokalnych 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom 

pozarządowym, instytucjom zajmującym się ochroną 
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Przebieg 
konsultacji 

środowiska oraz Radnym Miasta Torunia  
ü zaproszenia skierowane do szkół średnich o profilu 

ekologicznym 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 5 grudnia 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
- 12 grudnia 2019 r. – spotkanie warsztatowe  
- 5 – 31 grudnia 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 31 grudnia 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
12 grudnia 2019 r. w  sali konferencyjnej CKK JORDANKI, odbył się 
specjalny warsztat prowadzony Metodą Foresightu (warsztat 
przyszłościowy). Wzięło w nim udział ok. 30 osób, w tym 19 uczniów 
Zespołu Inżynierii Środowiska w Toruniu. 
Na początku spotkania uczestnikom przedstawiano założenia 
Metody Foresightu oraz efekty, które przynosi jej zastosowanie. 
Następnie pracownik Wydziału Edukacji i Środowiska opowiedział o 
dotychczasowych działaniach na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 
podejmowanych przed jednostki samorządowe i agendy rządowe 
działające na terenie Torunia i województwa kujawsko-
pomorskiego. 
Kolejnym etapem spotkania był warsztat prowadzony Metodą 
Foresightu. Składał on się z 4 części: 

1) analizy SWOT - analizy czynników wpływających 
bezpośrednio na jakość powietrza w Toruniu, 

2) budowania scenariuszy przyszłości: najlepszego, najgorszego 
oraz stabilnego, 

3) poszukiwania pomysłów pozwalających na zrealizowanie 
najlepszego i zrównoważonego scenariusza przyszłości, 

4) wyboru najlepszych pomysłów, które mogą być 
zrealizowane w ciągu najbliższych lat. 

Uczestnicy warsztatu zostali podzieleni na 4 grupy. Każda grupa 
musiała:  

• wykonać analizę SWOT,  
• zbudować trzy scenariusze przyszłości (przedstawić sytuację 

związaną z jakością powietrza w Toruniu – za 1 rok, za 5 lat 
oraz za 10 lat),  

• wskazać rozwiązania wpływające na poprawę jakości 
powietrza,   

• wskazać rozwiązania możliwe do wprowadzenia, 
•  przedstawić 4 rekomendacje – rozwiązania, które warto 

wprowadzić dla poprawy jakości powietrza w naszym 
mieście. 

Poniżej rekomendacje poszczególnych grup: 
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Grupa 1: 
→ Zwiększyć ilość śmietników na terenie miasta, 
→ Zwiększyć ilość koszy do segregacji śmieci, 
→ Zwiększyć kompetencje zawodowe w dziedzinie środowiska 

i ekologii poprzez podkreślenie roli szkół, które 
przygotowują do wykonywania zawodu technika inżynierii 
środowiska, 

→ Organizować konsultacje, które mają na celu uświadamianie 
społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. 

Grupa 2: 
→ Darmowe bilety MZK dla osób uczących się, 
→ Utworzenie dużych parkingów na obrzeżach miasta, aby 

osoby dojeżdżające przesiadały się na pojazdy komunikacji 
miejskiej, 

→ Zmniejszenie użycia plastiku w restauracjach/wprowadzenie 
uchwały Rady Miasta „Toruń bez plastiku”, 

→ Spółdzielnie mieszkaniowe powinny zamontować panele 
słoneczne na dachach budynków, 

Grupa 3: 
→ Przebudowa skrzyżowań na ronda turbinowe, 
→ Zwiększyć kary za posiadanie pieców węglowych, 
→ Zbudować obwodnicę poza miastem, 
→ Zmienić plany infrastrukturalne nowych osiedli, tak aby 

wszędzie było blisko. 
Grupa 4: 

→ Wprowadzić grupowy system wynagrodzeń, np. za 
segregowanie śmieci, 

→ Wprowadzić darmową komunikację MZK dla osób, które 
pozostawią samochód na parkingu park&ride, 

→ Zintensyfikować działania edukacyjne, tak aby jak najwięcej 
osób nabyło odpowiednią wiedzę, 

→ Utworzyć ogrody społeczne. 
 

Konsultacje internetowe 
Do 31 grudnia 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Do UMT nie wpłynęła żadna uwaga. 
 

 

Koszty 
 

Wynajem sali oraz cateringu na spotkanie – 700 zł 
Usługa przeprowadzenia warsztatów Metodą Foresightu – 2000 zł 
Razem: 2700 zł 

 

Uwagi 
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych. 
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Przebieg warsztatu 

Warsztat prowadzony metodą Foresightu składał się z 4 części: 

1. W pierwszej części uczestnicy podzieleni na grupy przeprowadzali analizę SWOT-  metoda ta 
polega  na podzieleniu zebranych/posiadanych informacji na cztery grupy (cztery kategorie 
czynników strategicznych: Strengths (S)– silne strony, Weaknesses (W) – słabe strony, Opportunities 
(O) – szanse, okazje i Threats (T) – zagrożenia oraz dodatkowo Challenges  (C)– wyzwania 

• S (Strengths) – mocne strony:  uczestnicy wskazywali wszystko to co stanowi atut, przewagę 
oraz zaletę naszego miasta i przyczynia się do poprawy jakości powietrza; 

• W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość Torunia w walce ze smogiem; 
• O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany dla naszego 

miasta, 
• T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo dla lepszej zmiany w 

naszym mieście; 

Oraz  

• C (Challenges) – wyzwania jakie stoją przed Toruniem w walce o czyste powietrze. 

2. W drugim etapie grupy budowały scenariusze przyszłości dla naszego miasta – za rok, 5 lat oraz za 
10 lat: 

1) najlepszy scenariusz – taki, w którym mocne strony są rozwijane, a słabe zniwelowane; 
2) sytuację stabilną – scenariusz, w którym jakość powietrza w naszym mieście nie ulega 

zmianie w skali lat; 
3) najgorszy scenariusz – taki, w którym potencjał miasta zostaje całkowicie zaprzepaszczony. 

3. W trzeciej części uczestnicy warsztatu musieli wskazać rozwiązania, które należałoby wdrożyć, 
żeby utrzymać sytuacje stabilną lub/i poprawić jakość powietrza w Toruniu. 

4. W czwartym etapie każda z grup, spośród wskazanych wcześniej rozwiązań, wybierała 4 
rekomendacje – rozwiązania, które ich zdaniem można dość szybko i łatwo wprowadzić i które 
przyczynią się do poprawy jakości powietrza w mieście. 
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Grupa I 

 

Analiza SWOT  

 



 
 

9 

Trzy scenariusze przyszłości 

 



 
 

10 

Rekomendowane rozwiązania 
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Grupa II 

Analiza SWOT 
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Najlepszy scenariusz 
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Sytuacja stabilna i najgorszy scenariusz  

 

 

 



 
 

14 

Rekomendowane rozwiązania 
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Grupa III 

Analiza SWOT 
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Najgorszy scenariusz 
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Sytacja stabilna  
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Najlepszy scenariusz 
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Rekomendowane rozwiązania 
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Grupa IV 

Analiza SWOT 
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Sytuacja stabilna 
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Najgorszy scenariusz 
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Najlepszy scenariusz 
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Rekomendowane rozwiązania 
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Podsumowanie 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przeprowadził w 
terminie 5 – 31 grudnia 2019 r. konsultacje społeczne do tyczące 
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu. W ramach procesu 
mieszkańcy składali propozycje działań wpływających na 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w naszym mieście. 

Mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w warsztacie 
przyszłościowym oraz/lub przekazania swoich uwag i propozycji 
wpływających na poprawę jakości powietrza w Toruniu, drogą 
elektroniczną. 
12 grudnia 2019 r. w  sali konferencyjnej CKK JORDANKI, odbyły się 
specjalny warsztat prowadzony Metodą Foresightu (warsztat 
przyszłościowy). Wzięło w nim udział ok. 30 osób, w tym 19 uczniów 
Zespołu Inżynierii Środowiska w Toruniu. 
Wynikiem pracy warsztatowej było wskazanie rekomendowanych 
rozwiązań, które w stosunkowo krótkim czasie mogą wpłynąć na 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w naszym mieście. Wskazano 
następujące działania: 

→ Zwiększenie ilości śmietników oraz ilości koszy do segregacji 
śmieci, 

→ Zwiększenie kompetencji zawodowych w dziedzinie 
środowiska i ekologii poprzez podkreślenie roli szkół, które 
przygotowują do wykonywania zawodu technika inżynierii 
środowiska, 

→ Organizacja konsultacji, które mają na celu uświadamianie 
społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, 

→ Darmowe bilety MZK dla osób uczących się, 
→ Utworzenie dużych parkingów na obrzeżach miasta, aby 

osoby dojeżdżające przesiadały się na pojazdy komunikacji 
miejskiej, 

→ Zmniejszenie użycia plastiku w restauracjach/wprowadzenie 
uchwały Rady Miasta „Toruń bez plastiku”, 

→ Spółdzielnie mieszkaniowe powinny zamontować panele 
słoneczne na dachach budynków, 

→ Przebudowa skrzyżowań na ronda turbinowe, 
→ Zwiększenie kary za posiadanie pieców węglowych, 
→ Budowa obwodnicy poza miastem, 
→ Należy zmienić plany infrastrukturalne nowych osiedli, tak 

aby wszędzie było blisko, 
→ Wprowadzić grupowy system wynagrodzeń, np. za 

segregowanie śmieci, 
→ Wprowadzić darmową komunikację MZK dla osób, które 
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pozostawią samochód na parkingu park&ride, 
→ Zintensyfikować działania edukacyjne, tak aby jak najwięcej 

osób nabyło odpowiednią wiedzę, 
→ Utworzyć ogrody społeczne. 

Droga elektroniczną do UMT nie wpłynęła żadna uwaga. 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną wydziałom merytorycznym 
UMT i będą wykorzystywane  przy tworzeniu programów działań 
zmierzających do ograniczenia niskiej emisji w Toruniu. 

 

 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
 

Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl,  5 grudnia 2019 r.  

 

Cały tekst: 

12 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej CKK Jordanki odbędą się konsultacje społeczne dotyczące 
gospodarki niskoemisyjnej. 

Termin gospodarka niskoemisyjna oznacza nie tylko wyeliminowanie niskiej emisji, ale również poprawę 
jakości życia społeczeństwa przy jednoczesnym wzroście gospodarczym kraju. Gospodarka ta związana jest 
przede wszystkim z wydajnością energetyczną, znacznym udziałem odnawialnych źródeł energii oraz 
ograniczeniem emisji szkodliwych pyłów i gazów. Kluczową rolę odgrywa w niej połączenie wszystkich tych 
aspektów. 

W ramach gospodarki niskoemisyjnej minimalizuje się uzależnienie od paliw kopalnych i tym samym 
ogranicza emisję gazów cieplarnianych. W sposób efektywny zużywa się lub wytwarza energię oraz 
materiały, a także usuwa, bądź odzyskuje odpady. 

Dla wprowadzenia gospodarki niskoemisyjnej polski rząd opracował Narodowy Program Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Jego podstawę stawowi ratyfikowany przez Polskę Protokół z Kioto 
ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu oraz Pakietu 
klimatyczno-energetycznego do roku 2020. 
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Głównym celem NPRGN jest dokonanie zmian, które poprowadzą polską gospodarkę w kierunku niskiej 
emisji, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

Celami szczegółowymi NPRGN są: 

• niskoemisyjne wytwarzanie energii; 
• poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami; 
• rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo; 
• transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności; 
• promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Gospodarki, „dobrze przygotowana strategia transformacji w kierunku 
niskoemisyjnym może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy zarówno dla Polski, jak i dla całej Unii 
Europejskiej. Aby jednak tak się stało, strategia powinna być dopasowana do realiów społeczno-
gospodarczych danego państwa oraz uwzględniać zmieniający się kontekst globalny”. 

Gospodarka niskoemisyjna w Toruniu 

Toruń posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny sporządzany na lata 2014-
2020 dla obszaru gminy. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera zestaw konkretnych działań zmierzających do redukcji 
zanieczyszczeń do powietrza.  Muszą być one spójne z obowiązującymi dokumentami,  jak Strategia 
Rozwoju Miasta, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz tworzone w oparciu o obowiązujące programy 
ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych. 

W naszym mieście działania te podzielono na 4 główne sektory oraz działania międzysektorowe: 

• budownictwo i energetyka, 
• transport, 
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
• działania międzysektorowe  - obejmują zadania o charakterze nieinwestycjnym, czyli edukację 

społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii oraz akcje promocyjno-informacyjne. 

Działania te przyczynią się pośrednio do realizacji założonych w Planie celów. 

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje nt.  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

W ramach konsultacji chcemy zapytać mieszkańców jakie działania proponują, aby zmniejszyć emisję 
zanieczyszczeń do powietrza w naszym mieście. Wyniki, które otrzymamy będą wnikliwie analizowane pod 
kątem możliowści ich wykorzystania przy tworzeniu programów działań zmierzających do ograniczenia 
niskiej emisji w Toruniu. 

Zapraszamy do udziału warsztacie 12 grudnia 2019r. w godz. 12.00 -16.30 w sali konferencyjnej CKK 
Jordanki. Będzie to specjalny warsztat prowadzony Metodą Foresightu (warsztat przyszłościowy). 
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 W ramach warsztatu zaplanowano m.in.: 

• prezentację dotychczasowych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, 
• analizę czynników wpływających bezpośrednio na problem, 
• budowanie scenariuszy przyszłości, 
• poszukiwanie pomysłów pozwalających na zrealizowanie najlepszego i zrównoważonego 

scenariusza przyszłości, 
• wybór najlepszych pomysłów i szczegółowe ich opracowanie. 

Warsztat przeprowadzi Rafał Moczkodan – szkoleniowiec, pracownik Wydziału Humanistycznego UMK i 
uniwersyteckiej spółki Idea Spin Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 
Metodą Foresightu oraz Design Thinking. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, na warsztat obowiązują wcześniejsze zapisy.  

Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztacie: 

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl 

w zgłoszeniu należy podać: 

• imię i nazwisko, 
• numer telefonu kontaktowego, 

lub 

2) zadzwoń pod numer: 56 611 86 81 lub 56 811 87 47 

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w warsztacie,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na 
uwagi czekamy do 31 grudnia 2019 r. 
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Informacje na stronie internetowej konsultacje.torun.pl,  5 grudnia 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 

Informacja w Twoje-Miasta.pl , 5 grudnia 2019 r. 
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Informacja w Radio GRA , 9 grudnia 2019 r. 
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Informacje na fanpage’u Wirtualnego Torunia,  8 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


