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Uwagi Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki
na spotkanie z Ministrem Środowiska nt. COP

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) od pięciu lat prowadzi Sekretariat
Koalicji Klimatycznej Polskich Organizacji Ekologicznych. Ze względu na stosunkowo późny
termin powiadomienia o planowanym spotkaniu Pana Ministra Środowiska Macieja
Nowickiego z przedstawicielami Polskich Organizacji Ekologicznych nie było możliwości
uzgodnienia niniejszego stanowiska z przedstawicielami Koalicji, dlatego niniejszy dokument
sygnowany jest jedynie przez PKE OM. Tym niemniej wyrażone poniżej uwagi i opinie –
zarówno dotyczące strony organizacyjnej przygotowania Konferencji Stron UNFCCC, jak
i merytorycznej oceny stanowiska polskiego – podzielane są przez większość członków
Koalicji Klimatycznej.

1. Wiele polskich organizacji ekologicznych (POE) deklarowało gotowość współpracy z
Ministerstwem Środowiska i Rządem RP w przygotowywaniu Konferencji Stron
Ramowej Konwencji NZ w Sprawie Zmiany Klimatu (COP). Niestety jak dotąd resort
środowiska nie wykazywał większego zainteresowania tą współpracą. Świadczy o
tym m.in. brak jakiegokolwiek wsparcia dla POE w zakresie przygotowania i
organizacji działań związanych z organizacją COP w Polsce. Potwierdza to również
fakt, że dla szerokiej grupy organizacji pozarządowych poza Koalicją Klimatyczną
dzisiejsze spotkanie jest pierwszym skierowanym do nich spotkaniem informacyjnym
dotyczącym przygotowań Polski do COP14. A warto podkreślić, że minęło już pół
roku od przyznania Polsce organizacji konferencji oraz że pozostało jedynie pięć
miesięcy do jej rozpoczęcia.

2. O powodzeniu Konferencji Stron Ramowej Konwencji NZ w Sprawie Zmiany Klimatu
decyduje m.in. jakość udziału społecznego. Rozumiał to rząd Indonezji, który
przeznaczył znaczące fundusze na wsparcie krajowych organizacji pozarządowych,
rozumie to także rząd Danii, który obok wspierania krajowych POE zamierza na
własny koszt zaprosić ponad 50 przedstawicieli POE z krajów rozwijających się. Na
tym tle działania Polski należy ocenić bardzo negatywnie. Rząd nie podjął żadnych
starań, aby umożliwić polskim POE przygotowanie się do COP, zorganizowanie
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międzynarodowego forum publicznego i promocję COP. Jedynym przewidzianym
obecnie wsparciem jest udostępnienie części hali na terenie MTP – jednak bez
żadnego wyposażenia, bez umożliwienia uzyskania środków na jej urządzenie na
potrzeby POE, bez przekazania nam informacji o zakresie odpowiedzialności,
warunkach ubezpieczania, etc.

3. Uznajemy, że pilne utworzenie szybkiej ścieżki wsparcia finansowego działań
polskich POE, obejmujących przygotowanie
jest niezbędne dla zapewnienia właściwej
Dotychczas działalność ta finansowana jest
co w przypadku państwa członkowskiego
najmniej niewłaściwe.

do Konferencji i aktywność w jej trakcie,
organizacji pozarządowej części COP.
wyłącznie ze źródeł międzynarodowych,
Unii Europejskiej należy uznać za co

4. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki oczekuje, że Zespół Organizacyjny COP
utworzony w Ministerstwie Środowiska udzieli wsparcia przy znajdowaniu i rezerwacji
miejsc hotelowych dla przedstawicieli POE – zarówno polskich, jak i zagranicznych chcących wziąć udział w Konferencji.

5. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki uważa, że Rząd Polski powinien stworzyć
przedstawicielom POE możliwość dołączenia do składu rządowej delegacji, by mogli
oni wziąć udział w spotkaniach negocjacyjnych UN FCCC. Dotyczy to spotkań przed
COP 14 (m.in. w Acrze oraz w trakcie PRE-COP w Warszawie), samych obrad
Konferencji Stron oraz rund negocjacyjnych przed COP 15 w Kopenhadze.

6. Z niepokojem obserwujemy podejmowane w ostatnich miesiącach próby podważenia
dotychczasowego celu polskiej polityki klimatycznej, tj. 40% redukcji emisji GHG
w 2020 roku w stosunku do emisji z roku bazowego. Uważamy, że Polska, jako
gospodarz COP 14, powinna oficjalnie potwierdzić to zobowiązanie w trakcie
Konferencji. Ponadto naszym zdaniem Polska powinna ogłosić w Poznaniu cel
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitej produkcji energii
do poziomu co najmniej 15% oraz przystąpienie do opracowania Krajowej Strategii
Zwiększenia Udziału OZE zgodnie z wytycznymi UE.
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