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10 Środowisko

Szczyt klimatyczny odbywający się na Sta-
dionie Narodowym, był jednym z najważ-
niejszych wydarzeń ekologicznych ostat-
nich lat, organizowanych w naszym kra-

ju. Oczy całego świata były skierowane na Warsza-
wę, ponieważ podczas szczytu mówiono sprawach 
ważnych nie tylko dla naszej części Europy, ale ca-
łego świata. Ważnym wątkiem dyskusji była kwestia 
konieczności ograniczenia emisji dwutlenku węgla  
w związku ociepleniem klimatycznym. Podczas 
szczytu, aktywiści Greenpace wdarli się nawet na 
dach Ministerstwa Gospodarki, aby podkreślić, że 
główną przyczyną problemów klimatycznych jest 
energetyka oparta na elektrowniach węglowych. 
Jako mieszkańcy regionu, którego ekonomiczny  
i społeczny byt zależny jest od górnictwa, nie może-
my zgodzić się z propozycjami narzucenia radykal-
nych ograniczeń przemysłowi wydobywczemu. Na 
szczęście, w podobnym duchu wypowiadał się Ja-
nusz Piechociński, minister gospodarki, który dekla-
rował, że Polska jest za ograniczeniem emisji dwu-
tlenku węgla, ale nie za ograniczeniem wydobycia 
polskiego węgla. Taki cel można osiągnąć, m.in, po-
przez unowocześnienie sektora energetycznego. 
Ważnym akcentem szczytu była inauguracja pol-
skiej edycji międzynarodowej inicjatywy ONZ - „Ca-
ring for Climate”. Woje-
wódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowi-
cach jako jedyny z fun-
duszy ochrony środowi-
ska został zaproszony do 
wzięcia udziału w tym 
przedsięwzięciu. Repre-
zentował go Zbigniew 
Wieczorek - Pełnomoc-
nik ds. Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, 
który w Funduszu odpo-
wiada za przestrzeganie 
norm środowiskowych. 

Podczas polskiej inauguracji „Caring for Clima-
te” z udziałem byłego ministra środowiska Marcina 
Korolca oraz dyplomatów z Niemiec, Włoch i Fran-
cji, mówiono o konieczności włączenia przedstawi-
cieli środowisk gospodarczych do negocjowania glo-
balnego porozumienia klimatycznego pozwalają-

cego na szukanie lepszych rozwiązań w kwestiach 
ochrony przyrody i klimatu.

- Na starcie globalnych negocjacji, które mają 
zakończyć się porozumieniem w 2015 r., taki 
dialog jest bardziej potrzebny, niż kiedykolwiek 
wcześniej” - podkreślił Marcin Korolec. Jego zda-

niem, obok politycznych 
decyzji ws. ochrony kli-
matu, należy wsłuchać 
się w głos tych, których 
te zobowiązania dotkną. 
- Często ministrowie 
starają się rozwiązy-
wać sprawy klimatycz-
ne między sobą, pozo-
stawiając biznes trochę  
z boku. Dzięki współ-
pracy możemy przy-
czynić się do progresu 
w dyskusji dotyczącej 
klimatu i do dobrobytu 
obywateli - dodał. 

Były szef resortu środowiska przekonywał także, 
że rozwój gospodarczy może iść w parze z ochroną 
klimatu.- Od 1989 roku, przy równoczesnej reduk-
cji gazów cieplarnianych o ponad 30 proc., polskie 
PKB wzrosło o 200 proc. - zaznaczył. 

W trakcie debaty dotyczących związków polskiego 

biznesu z ochroną środowiska wiceprezydent praco-
dawców Piotr Kamiński powiedział, że unijne cele 
redukcji CO2 o 20 proc. do 2020 roku mogą oka-
zać się bardzo kosztowne dla polskiego przemysłu, 
szczególnie dla górnictwa i przemysłu ciężkiego. 

Kamiński przypomniał, że podstawą polskiej 
energetyki jest węgiel i ta sytuacja nie zmieni się 
w ciągu najbliższych dekad. Jego zadaniem Polska 
powinna wyspecjalizować się w efektywnych i czy-
stych technologiach wykorzystania węgla i wokół 
tego tworzyć innowacyjny sektor gospodarki o zna-
czącym potencjale eksportowym. - Walka ze zmia-
nami klimatu nie może ograniczać się do promocji 
zjawiska emigracji przemysłu do państw nieobję-
tych regulacjami klimatycznymi; to nie przyniesie 
żadnego efektu - zaznaczył.

Fundusz na szczycie
Ponad 100 przedsiębiorców, działaczy gospodarczych oraz przedstawicieli organi-
zacji i instytucji ekologicznych uczestniczyło w inauguracji polskiej edycji międzyna-
rodowej inicjatywy ONZ - „Caring for Climate”. Było to jedno z ważniejszych wyda-
rzeń związanych z odbywającym się w Warszawie szczytem klimatycznym. 

Inicjatywa „Caring for Climate” została zapocząt-
kowana w 2007 roku przez sekretarza general-
nego ONZ Ban Ki - Moona i zrzesza ok. 400 firm  
z 65 państw. W tej chwili jest to największe na świe-
cie przedsięwzięcie środowiskowe adresowane do 
reprezentantów świata biznesu. W Polsce należy do 
niego 40 firm, które posiadają międzynarodowy cer-
tyfikat EMAS potwierdzający działanie firmy w zgo-
dzie z zasadami ochrony środowiska.

Celem podstawowym tej inicjatywy jest aktywne  
i kompleksowe wspieranie organizacji i firmy w two-
rzeniu długofalowych i skutecznych strategii prze-
ciwdziałania zmianom klimatycznym. To także plat-
forma umożliwiająca wymianę doświadczeń przed-
stawicieli świata biznesu, rządu, władz miast i re-
gionów, zmierzająca do edukacji społeczeństwa  
i wspólnego zapobiegania szkodliwym zmianom śro-
dowiskowym lub ich dalszym konsekwencjom oraz 
tworzenie silnego lobby na rzecz dbania o stan śro-
dowiska naturalnego.


