STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ
w sprawie założeń dla rozwoju gospodarki niskowęglowej w Polsce

Zmniejszenie emisyjności polskiej gospodarki jest nie tylko możliwe, ale konieczne. To szansa na
wzrost innowacyjności oraz stworzenie dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy – niskoemisyjne
technologie są bardziej pracochłonne niż technologie konwencjonalne. Odchodzenie od
wykorzystania paliw kopalnych na rzecz czystych i bezpiecznych metod pozyskiwania energii
przyczyni się także do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców naszego kraju, w
związku ze zmniejszoną emisją pyłów i zanieczyszczeń.
Korzyści z budowania gospodarki niskowęglowej to między innymi:
Zmniejszenie się kosztów realizacji celów strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia
powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń o około 3 mld EUR w 2020 r.
Poprawa jakości powietrza przyniosłaby dodatkowe korzyści dla zdrowia, których wartość
szacuje się na 3,5 do 8 mld EUR w 2020 roku1.
Uniknięcie opóźnień w inwestycjach w zakresie niskoemisyjnych źródeł energii. Wg World
Energy Outlook 2009 każdy rok opóźnienia działań zmierzających do ograniczenia wzrostu
temperatury poniżej 2ºC kosztuje świat o 300-400 mld EUR więcej niż koszty przewidywane
na lata 2010 – 2030, wynoszące 8 bln EUR.
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Energetyka rozproszona oparta o
odnawialne źródła energii to fundament bezpieczeństwa energetycznego, w sytuacji złego
stanu energetyki i braku niezbędnych inwestycji, który może prowadzić do konieczności
ograniczenia podaży energii.
Budowa niskowęglowej i wysoce efektywnej energetycznie gospodarki to także zwiększenie
konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W tym kierunku zmierza cały świat. O
intensyfikacji rozwoju zielonych technologii świadczą między innymi poniższe dane2:
• Od roku 2005 produkcja „czystych” technologii wzrosła o 230%, a w roku 2010 przewiduje
się wzrost o dalsze 35%.
• Obecnie ocenia się rynek produktów i usług niskowęglowych na ponad 3 bln USD.
• Chiny i Stany Zjednoczone przodują dzisiaj w inwestowaniu w „czystą” energię. W roku
2009 Chiny zainwestowały 35 mld USD, a Stany Zjednoczone 18 mld USD przy 11,2 mld
USD zainwestowanych w Wielkiej Brytanii i 10,4 mld USD w Hiszpanii.
• Chiny i Stany Zjednoczone w swoich pakietach antykryzysowych przeznaczyły na tzw.
„zielone działania” odpowiednio 220 mld USD i 112 mld USD, a UE tylko 23 mld USD.
• Wśród krajów posiadajacych najwięcej patentów na „czyste” technologie jest tylko jedno
państwo unijne – Niemcy. Pozostałe to: USA, Chiny, Japonia i Korea Płd.
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Jednocześnie Polska, jako strona międzynarodowych porozumień mających zapobiegać
zmianom klimatu (Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych oraz Protokołu z Kioto),
zobowiązała się do podjęcia ambitnych działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych
(GHG) i budowania gospodarki niskowęglowej. W 2003 roku rząd polski przyjął dokument
Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020, który
zakłada redukcję 40% emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku. Przyjęliśmy też unijny Pakiet
klimatyczno-energetyczny, zgodnie z którym Unia ma zredukować emisje gazów cieplarnianych o
20% do roku 2020. Dla Polski ten cel przekłada się na + 14% w non-ETS, a w ETS - 21% w
stosunku do roku 2005. Cel unijny może wkrótce zostać podniesiony do 30%. Konieczne jest, aby
nasz kraj podjął zdecydowane działania zmierzające do wypełnienia obecnych zobowiązań i
przygotowała się na kolejne wyzwania w tym obszarze.
Organizacje należące do Koalicji Klimatycznej uważają, że aby zapewnić lepsze warunki życia
oraz bezpieczny byt następnym pokoleniom, należy zbudować w Polsce nowoczesną,
niskoemisyjną gospodarkę – efektywnie wykorzystującą zasoby, opartą na technologiach
bezpiecznych dla środowiska i zapewniającą wielokierunkowy rozwój gospodarki. Gospodarka
niskowęglowa powinna opierać się na rozwiązaniach typu „każdy wygrywa" („win-win”),
przynoszących korzyści ekonomiczne, społeczne oraz w zakresie ochrony środowiska.
Konieczne jest też zapewnienie efektywności kosztowej – określanie i wdrażanie rozwiązań
zgodnie z zasadą jak najniższych kosztów, a największych efektów. Według analiz Instytutu na
rzecz Ekorozwoju możliwe jest zmniejszenie w Polsce emisji dwutlenku węgla o 48% do roku
2020 i o 57% do roku 2030 w stosunku do roku 1996.
Uważamy, że aby wspomóc realizację celów redukcyjnych niezbędne jest:
Określenie dopuszczalnych limitów emisji GHG jako punktu wyjścia do tworzenia narodowych
polityk i strategii, w celu zapewnienia spójności polityki gospodarczej z polityką klimatyczną.
Ujednolicenie istniejących i opracowywanych dokumentów dotyczących bezpośrednio lub
pośrednio celów polityki klimatycznej.
Dopracowanie podziałów kompetencyjnych pomiędzy resortami odpowiedzialnymi za
działania mające wpływ na wielkość emisji.
Zaangażowanie wszystkich możliwych środków finansowych, unijnych (budżet na lata 20132020 i fundusze celowe) oraz krajowych (np. dotacje NFOŚiGW), do pełnego wykorzystania
możliwości budowy gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Wspieranie w tym samym celu
partnerstw publiczno-prawnych, angażowanie do współpracy banków oraz instytucji
finansowych, oraz stworzenie zachęt inwestycyjnych dla kapitału prywatnego. Należy także
wykorzystać finansowanie w ramach uzgodnionej z UE, dozwolonej pomocy publicznej.
Wdrożenie szeroko zakrojonego programu edukacyjnego na temat zmian klimatu, możliwości
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, działań adaptacyjnych oraz kultury użytkowania i
oszczędzania energii, w tym wprowadzenie programów oświatowych służących
przygotowaniu kadr dla gospodarki niskowęglowej. Systemy edukacyjne i szkoleniowe muszą
zostać dostosowane do nowych wyzwań, co pomoże w budowie społeczeństwa wiedzy.
Zapewnienie, że środki pochodzące z aukcji uprawnień do emisji po 2013 roku, zostaną
wykorzystane na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności
energetycznej.
Osiągnięcie koniecznych celów dotyczących redukcji emisji wymaga podjęcia ambitnych decyzji
w wielu dziedzinach – w szczególności w energetyce, rolnictwie, transporcie i gospodarce
przestrzennej. Skuteczne działania wymagają synergicznego podejścia, uwzględniającego
zależności pomiędzy wszystkimi obszarami – powiązania modernizacji w energetyce z
rolnictwem i transportem, a transportu z zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem miast.
Poniżej przedstawione są rekomendacje Koalicji Klimatycznej dla poszczególnych sektorów.
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I. Energetyka
Polityka energetyczna
Polska jest krajem o wysokim stopniu uzależnienia gospodarki od paliw węglowodorowych.
Ponad 90% energii elektrycznej jest produkowane z węgla. Choć jego znaczenie dla produkcji
ciepła maleje, to również w tym sektorze nadal jest szeroko wykorzystywany.
Wydobycie węgla powoduje zasolenie wód rzecznych i zajmowanie znacznej powierzchni ziemi
na składowiska odpadów. Transport i spalanie węgla pociągają za sobą wzrost emisji dwutlenku
siarki, tlenków azotu, pyłów i dwutlenku węgla. Pomimo działań podejmowanych w ostatnich
dwudziestu latach, których celem była restrukturyzacja i modernizacja tego sektora, nadal jest on
jedną z najważniejszych przyczyn degradacji zasobów przyrodniczych w Polsce.
Jednakże energetyka węglowa i powiązane z nią gałęzie gospodarki są miejscem pracy kilkuset
tysięcy osób, mają też znaczący udział w wytwarzaniu polskiego dochodu narodowego. Stąd
zmiany w polityce energetycznej nie będą procesem łatwym i szybkim.
Zdaniem Koalicji Klimatycznej niezbędne są następujące działania:
Stopniowe przekształcanie struktury sektora energetycznego z wielkoskalowej energetyki
korporacyjnej w kierunku energetyki rozproszonej, opartej o wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii.
Rezygnacja z ubiegania się o przyznanie sektorowi elektroenergetycznemu puli darmowych
uprawnień do emisji po roku 2012 (derogacji). Darmowa alokacja uprawnień do emisji
likwiduje bezpośrednią zachętę do inwestowania w zrównoważony rozwój sektora
energetycznego, rozwój odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie potencjału efektywności
energetycznej.
Znaczna część przestarzałych technologicznie i fizycznie instalacji do produkcji energii
elektrycznej wymaga wymiany w najbliższym dziesięcioleciu. Powinny być zastępowane
niskoemisyjnymi rozwiązaniami.
Wprowadzenie systemu kolorowych certyfikatów – zbywalnych praw majątkowych
związanych ze świadectwami pochodzenia:
º zielone – wspierające rozwój energetyki odnawialnej,
º czerwone – wspierające wysoko sprawną kogenerację węglową i mikroźródła,
º żółte – wspomagające energetykę gazową,
º białe – wspierające EE,
º błękitne – wspierające wysoko sprawne źródła.
Efektywność energetyczna
Polska powinna poprawiać efektywność energetyczną o 2,5% rocznie. By to osiągnąć niezbędne
jest wprowadzenie spójnych i ambitnych rozwiązań systemowych, takich jak:
Przyjęcie ustawy o efektywności energetycznej, która ma kompleksowo regulować
zagadnienia związane z efektywnością energetyczna, w tym monitorowanie postępów
i proponowanie mechanizmów usuwania przeszkód dla osiągnięcia celu krajowego. Nowa
regulacja powinna przekładać się przede wszystkim na zwiększenie efektywności
u odbiorców końcowych. Powinna skutecznie wdrażać system „białych certyfikatów”
i zakładać wzorcową rolę sektora publicznego.
Właściwe planowanie i wdrażanie Krajowych Planów Działań na rzecz EE.
Wprowadzenie do polskiej ustawy o zamówieniach publicznych wytycznych dotyczących
efektywności energetycznej i oszczędności energii, do wykorzystania w charakterze
dodatkowych zalecanych kryteriów oceny przy udzielaniu zamówień. Tego typu kryteria
mogłyby też być niemal automatycznie wprowadzone do zasad finansowania projektów ze
środków publicznych we wszystkich funduszach ekologicznych. „Zielone zamówienia
publiczne” są doskonałym przykładem dobrze działającego mechanizmu podnoszenia
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efektywności energetycznej w sektorze publicznym.
Zapewnienie ciągłości działania Funduszu Termomodernizacji i Remontów poprzez
gwarancje przekazywania na Fundusz środków budżetowych w kolejnych latach.
Wprowadzenie uproszczonych audytów ex-post i monitorowanie efektów w celu zwiększenia
skuteczności działania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jednocześnie korzystne
byłoby ułatwienie dostępu do wsparcia Funduszu właścicielom domów jednorodzinnych.
Obecnie stanowią oni zaledwie 1-2% beneficjentów.
Zaostrzenie minimalnych wymagań technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich
usytuowanie, tak aby były one zgodne z wymogami Unii Europejskiej.
Zmianę systemu certyfikacji energetycznej budynków, który w Polsce został wprowadzony w
nierzetelny sposób. Certyfikaty są nieczytelne dla przeciętnych użytkowników, a audytorzy
wydają certyfikaty odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, zaś metodologia narzucona przez
ministra infrastruktury certyfikatorom jest pełna błędów i ułomności.
Wdrożenie, możliwie najszybsze i komplementarne, z udziałem szerokich konsultacji
społecznych Dyrektywy PeiR 2010/31 WE w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków („recast”). Włączenie działań dyrektywy do kolejnego „Krajowego Planu Działań
dotyczącego efektywności energetycznej”, opracowanie i zrealizowanie krajowego planu
zwiększenia liczby budynków blisko zero-energetycznych do 30 czerwca 2011.
Odnawialne źródła energii
Polska ma znaczący potencjał rozwoju energetyki odnawialnej. Według szacunków wynosi on
46% użytkowanej dzisiaj energii pierwotnej, z czego wykorzystuje się mniej niż 1/53. Koalicja
Klimatyczna uważa, że w 2020 roku z odnawialnych źródeł energii powinno pochodzić 19%
energii finalnej (z czego 10% w sektorze paliw transportowych, 20% w elektroenergetyce i 16,6%
w ciepłownictwie), a następnie procent ten powinien się zwiększać średnio o 2% rocznie do 2030.
W zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii Koalicja Klimatyczna postuluje:
Utworzenie Departamentu ds. Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki.
Znaczące podniesienie poziomu ambicji oraz rzetelne dopracowanie Krajowego Planu
Działań na rzecz OZE.
Przygotowanie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która kompleksowo regulowałaby
rozwój OZE oraz przyjęcie niezbędnych zmian w legislacji:
• zmiana przepisów w ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej, w celu
umożliwienia powstawania morskich farm wiatrowych,
• stworzenie otoczenia legislacyjnego dla biogazowi rolniczych, zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, lokalizacji oraz zagospodarowania substancji
pofermentacyjnych,
• wprowadzenie jasnych standardów ochrony środowiska w kontekście rozwoju energetyki
odnawialnej, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Zapewnienie systemowego i stabilnego wsparcia dla rozwoju OZE, ze szczególnym
uwzględnieniem energetyki rozproszonej. Zagwarantowanie konkurencyjności OZE
względem innych źródeł energii, zwłaszcza na etapie inwestycyjnym i w przypadku
najbardziej innowacyjnych technologii.
Zapewnienie intensywnego rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych, na potrzeby
morskich farm wiatrowych i dużych farm lądowych, oraz dystrybucyjnych na potrzeby źródeł
rozproszonych (konieczność wprowadzenia mechanizmów inteligentnego zarządzania
siecią).
Uproszczenie procedur inwestycyjnych w energetyce odnawialnej i eliminację zbędnych
czynności administracyjnych wraz z przeniesieniem większości kompetencji decyzyjnych na
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szczebel regionalny lub lokalny, zgodnie z zasadą subsydiarności.
Energetyka jądrowa
W grudniu 2008 roku, polski premier ogłosił niespodziewanie, że do 2020 roku zostanie
wybudowana w Polsce pierwsza elektrownia atomowa. Decyzja ta była zaskakująca, gdyż nie
poprzedzały jej żadne konsultacje, ekspertyzy czy studia. Z analiz wykonanych na zlecenie
Koalicji Klimatycznej4 wynika, iż:
Podawane przez rząd koszty budowy elektrowni jądrowych w Polsce są niedoszacowane,
koszt energii elektrycznej z takich instalacji będzie wyższy niż z elektrowni węglowych i
gazowych oraz rozproszonych źródeł biogazowych. Pociągnie to za sobą w konsekwencji
wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.
Udzielenie gwarancji rządowych na budowę elektrowni jądrowej, w sytuacji deficytu
budżetowego oraz bardzo wysokiego zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego, doprowadzić
może do załamania finansów publicznych.
Budowa i włączenie instalacji jądrowych do krajowej sieci przesyłowej, bez znaczących
inwestycji, nie jest i nie będzie możliwe. Pociągnie to za sobą dalszy wzrost kosztów energii z
tych źródeł, a także może spowodować opóźnienie uruchomienia elektrowni wynikające z
konieczności uzgodnień i prac inwestycyjnych dla rozwoju nowych sieci przesyłowych.
Realizacja konkurencyjnego, wobec rozwoju energetyki jądrowej, sposobu pokrycia potrzeb
energetycznych Polski, np. w oparciu o tzw. scenariusz innowacyjny (wzrost udziału
odnawialnych źródeł energii – przede wszystkim w oparciu o produkcję biogazu rolniczego),
pociąga za sobą zbliżone nakłady inwestycyjne, przy jednoczesnym znacznie wyższym
poziomie korzyści społecznych i gospodarczych oraz znaczącym zmniejszeniu zagrożenia
niepokrycia zapotrzebowania na przyrost mocy szczytowej. Oznacza to, że rozwój energetyki
jądrowej przyniesie Polsce mniejsze korzyści gospodarcze i społeczne, a także niższy
poziom bezpieczeństwa energetycznego, niż program zwiększenia efektywności
wykorzystania energii i wzrostu jej produkcji opartej na wykorzystaniu surowców
odnawialnych.
W oparciu o dokonaną analizę projektu Program Polskiej Energetyki Jądrowej Koalicja
Klimatyczna stwierdza, że program budowy w Polsce elektrowni jądrowych nie ma uzasadnienia
ekonomicznego, społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dlatego też powinien zostać
odrzucony.

II. Rolnictwo
Wpływ produkcji żywności na klimat jest bezsporny. Rolnictwo w ciągu ostatnich 50 lat
wyemitowało do atmosfery tyle samo CO2 co przemysł kopalny. Największe emisje
spowodowane są stosowaniem sztucznych nawozów i uprawami monokulturowymi. Uprawy te
zużywają wiele energii i uwalniają podtlenek azotu – 295 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż
CO2. W przyszłości rolnictwo może jednak wnieść cenny wkład do ochrony klimatu poprzez
wprowadzenie metod wiążących CO2 w glebie. Również powiązanie rolnictwa z wytwarzaniem
energii może dać bardzo dobre efekty ekologiczne i wzmocnić sektor rolny. Koalicja Klimatyczna
proponuje podjęcie następujących działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych
w sektorze rolnictwa:
Wspieranie budowy małych, lokalnych biogazowni rolniczych, w których wykorzystywanym
surowcem energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymieszane z komponentami
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uzupełniającymi – kiszonką kukurydzianą, gliceryną oraz odpadami produkcji roślinnej.
Wybieranie korzystnych dla środowiska metod użytkowania gleby, np. międzyplony,
zmianowanie zróżnicowanych upraw, a także ekstensyfikacja hodowli (np. ograniczenie
liczebności stad) i gospodarki pastwiskami.
Zmiana sposobu użytkowania gruntów, np. przekształcenie gruntów ornych w pastwiska,
trwałe odłogowanie.
Poprawa efektywności stosowania nawozów azotowych (np. ograniczone stosowanie, sprzęt,
rolnictwo precyzyjne), lepsze przechowywanie nawozów naturalnych, w celu zmniejszenia
emisji metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O).
Dbanie o zachowanie bioróżnorodności w rolnictwie. W przemysłowym rolnictwie zwierzęta
karmi są paszami wysokobiałkowymi z kukurydzy, soi i zbóż – mleko i mięso z intensywnych
produkcji tylko pozornie są tanie. Rachunek przychodzi znacznie później: monokultury
niszczą bioróżnorodność, zielone użytki i lasy (deszczowe).
Szkolenie i wykorzystywanie usług doradztwa rolniczego w odniesieniu do zmian klimatu –
udostępnianie rolnikom szkoleń i doradztwa w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
i dostosowania do zmian klimatu.
Zalesianie, wprowadzanie systemów rolno-leśnych.

III. Transport oraz kształtowanie polityki przestrzennej i urbanistycznej
Główne postulaty Koalicji Klimatycznej dla tego obszaru to wprowadzenie na szeroką skalę
zarządzania popytem na transport wraz z kształtowaniem struktur przestrzennych o niskiej
transportochłonności oraz promocją transportu publicznego i niezmotoryzowanego, a także
znaczna poprawa efektywności istniejących elementów całego systemu transportowego.
Instrumenty polityki transportowej (metody), które należy przyjąć w ramach redukcji emisji GHG z
sektora transportu oraz innych sektorów, mieszczą się w następujących pięciu grupach w
kolejności od najbardziej efektywnych:
Mieszanie funkcji urbanistycznych w ramach planowania przestrzennego miast oraz
tworzenie strategii i planów transportowych na wszystkich poziomach.
Podnoszenie jakości transportu publicznego i niezmotoryzowanego.
Efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i pojazdów („eko-logistyka”).
Pełne i szerokie wykorzystywanie dotychczasowej najlepszej wiedzy i praktyki w zakresie
mobilności oraz jej poszerzanie i popularyzowanie.
Wykorzystywanie wysokosprawnych energetycznie pojazdów i czystszych paliw (szczególnie
w pojazdach transportu zbiorowego).
Podstawowymi zasadami budowania gospodarki niskowęglowej do realizacji w obszarze
transportu i mobilności są:
Przenoszenie zadań przewozowych na gałęzie niskoemisyjne (transport niezmotoryzowany,
tj. pieszy i napędzany siłą mięśni, transport szynowy, oraz transport zbiorowy).
Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu, szczególnie samochodowego i ciężarowego
(np. poprzez elektroniczną „eurowinietę”). Krytyczne dla powodzenia tego instrumentu jest
długofalowe zobowiązanie polityczne, odkładające na bok partykularne, w tym biznesowe,
krajowe lub lokalne interesy.
Zapewnienie integralności pod względem ochrony środowiska. Jakiekolwiek projekty i
programy transportowe powinny zapewniać znaczące ograniczenie zużycia energii i emisji
GHG netto w stosunku do działań według scenariuszy kontynuacji dotychczasowych trendów.
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Nadanie priorytetów dla transportu publicznego i niezmotoryzowanego, tak pod względem
dofinansowania (o wiele większe fundusze powinny być przeznaczane na kolej i transport
zbiorowy, a w nich powinny być uwzględnione również małe projekty, np. rowerowe), jak i
bezpośrednio w rozwiązaniach dla ruchu (np. udogodnienia dla szybszych przejazdów
tramwajami i autobusami kosztem nawet ruchu samochodowego – światła na
skrzyżowaniach).
Dla Polski spełnienie tych zasad wiąże się z odejściem od wielu dotychczasowych szkodliwych
praktyk:
Wspierania procesu dalszej motoryzacji społeczeństwa.
Traktowania inwestycji drogowych jako remedium na zatłoczenie i małą dostępność odległych
miejsc, a także sposób na zabezpieczenie codziennych podróży mieszkańców miast oraz
rozwiązanie problemów tranzytu ruchu ciężarowego.
Szerokiego stosowania subsydiów dla przemysłu motoryzacyjnego i użytkowników
samochodów.
Opracowanie: Sekretariat Koalicji Klimatycznej
Stanowisko zatwierdzone przez wszystkich członków Koalicji Klimatycznej

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 19 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne
działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi
i środowiska.
Członkowie Koalicji Klimatycznej: Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania
Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja Ekologiczna Arka,
Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Greenpeace,
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski
Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub
Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Stowarzyszenie
Ekologiczne Eko-Unia, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF, Zielone Mazowsze.
Kontakt: Sekretariat Koalicji Klimatycznej, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki,
ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa, tel./faks: 22 827 33 70,
email: pkeom.org@gmail.com, www.koalicjaklimatyczna.org
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