
Instrukcja korzystania z TOOLBOX-u 

 

 

Zestaw narzędzi i metodologii z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią (tzw. Toolbox) został 

opracowany przez partnerów projektu ENERGY FOR MAYORS, aby wesprzed wdrażanie Porozumienia 

Burmistrzów. Mogą z niego korzystad zarówno sygnatariusze Porozumienia, jak i ich organizacje 

wspierające, w celu realizacji zadao wynikających z przystąpienia do tej ambitnej inicjatywy.  

 

Toolbox stanowi ciągle rosnący zbiór różnego rodzaju zasobów (poradniki, narzędzia internetowe, 

prezentacje, kalkulatory CO2, filmy, linki do stron internetowych itp.), które można wykorzystad 

podczas sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji (BEI), opracowywania i wdrażania Planu działao 

na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) czy organizacji lokalnych dni energii. Zasoby zgromadzone 

w Toolbox-ie występują w różnych wersjach językowych. 

 

Korzystanie z Toolbox-u: 

Toolbox można znaleźd na stronie: http://toolbox.climate-protection.eu/home/ 

Użytkownik, który chce znaleźd interesujące go dokumenty lub narzędzia, ma do wyboru dwie 

możliwości: 

1. Skorzystad z wyszukiwarki zasobów (zakładka „Search”) 

2. Skorzystad z listy metodologii (zakładka „List of all methodologies”) 

 

Ad. 1) Wyszukiwarka zasobów (zakładka „Search”) 

Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zasobów (poradników, narzędzi, prezentacji,…) według: 

 słów kluczowych („Keyword”) 

 kategorii tematycznych („Icon/category”) – aby ułatwid wyszukiwanie poszczególnym 

kategoriom tematycznym przypisano ikonki, których lista została zamieszczona poniżej: 
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Tabela 1. Kategorie tematyczne zasobów wchodzących w skład TOOLBOX-u 

 

 rodzaju („Type”)  - zebrane w Toolbox-ie zasoby zostały podzielone na następujące rodzaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Action plan 

 Audio 

 Benchmark/model 

 Calculator  

 Check list 

 Data base 

 Game 

 Guideline / handbook 

 Plan działao („Action plan”) 

 Plik audio („Audio”) 

 Wzorzec doskonałości („Benchmark/ 
model”) 

 Kalkulator („Calculator”)  

 Studium przypadku („Case study”) 

 Lista kontrolna („Check list”) 

 Baza danych („Data base”) 

 Gra („Game”) 

 Poradnik („Guideline / handbook”) 

 Wiadomośd / blog („News / blogs”) 

 Zdjęcie („Photo”) 

 Prezentacja („Presentation”) 

 Komunikat prasowy („Press release”) 

 Raport („Report”) 

 Studium („Study”) 

 Narzędzie („Tool”) 

 Plik video („Video”) 

 Link do strony internetowej  („Weblink”) 



 celu, jakiemu mają służyd („Purpose”): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 możliwości swobodnego korzystania („Free to use”)  

 kraju  („Country”)  

 języka („Language”) 

 kombinacji powyższych 

 

Po wybraniu odpowiednich opcji należy kliknąd przycisk „Search”. Wówczas na dole strony rozwinie 

się lista dostępnych zasobów. 

 

Ad. 2). Lista metodologii (zakładka „List of all methodologies”) 

Użytkownik może również wyszukad interesujące go zasoby korzystając z listy wszystkich zebranych 

metodologii, którą można uszeregowad: 

 alfabetycznie (opcja „Alphabetically”) 

 alfabetycznie, z podziałem na języki (opcja „Language”) 

 alfabetycznie, z podziałem na rodzaje (opcja „Resource type”) 

 

*** 

Aby skorzystad z zasobów zgromadzonych w Toolbox-ie nie trzeba się rejestrowad. Użytkowników 

zachęcamy jednak do rejestracji, gdyż w ten sposób mogą przyczynid się do dalszego rozwoju tego 

użytecznego zbioru. Za pośrednictwem swojego konta mogą oni bowiem dodawad do Toolbox-u 

kolejne narzędzia i metodologie, jak również dokonywad oceny istniejących zasobów. Na podstawie 

tych ocen zostanie stworzona „lista rekomendacyjna” dokumentów uznanych za najbardziej 

przydatne. 

 

 

 
Odpowiedzialnośd za treśd tej publikacji spoczywa wyłącznie na jej autorach. Nie wyraża ona 

opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

wykorzystanie zamieszczonych tutaj informacji. 

 Podnoszenie świadomości 
(„Awareness raising”) 

 Budowa potencjału („Capacity 
development”) 

 Finansowanie („Financing”) 

 Ogólne informacje („General 
information”)  

 Wskazówki („Guidance”) 

 Wdrożenie („Implementation”) 

 Wdrożenie *kryteria+ 
(„Implementation [criteria]”) 

 Wdrożenie *narzędzia+ 
(„Implementation [tool]”) 

 Metodologia („Methodology”) 

 Monitoring („Monitoring”) 

 Współpraca sieciowa („Networking”) 

 Planowanie („Planning”) 

 Polityka *szczebel międzynarodowy+ 
(„Policy [international]”) 

 Polityka [szczebel lokalny]  
(„Policy [local]”) 

 Polityka [szczebel krajowy] 
 („Policy [national]”) 

 Polityka [szczebel regionalny]  
(„Policy [regional]”) 

 Badania i rozwój („R&D / Science”) 

 Raportowanie („Reporting”) 
 


