
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ZAPROSZENIE 

 
Koalicja Klimatyczna, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki i Stowarzyszenie BoMiasto 

we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla 
oraz Parkiem Naukowo-Technicznym Euro-Centrum 

zapraszają na warsztat 

Rola miast we wdrażaniu Porozumienia Paryskiego 

– przygotowania do COP24 

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, ul. Ligocka 103, Katowice 

20 czerwca 2018, godz. 9:30 – 16:40 

 
 
Szczyt klimatyczny COP 24, który odbędzie się w grudniu 2018 w Katowicach, tworzy dobrą 

okazję do dyskusji na temat wyzwań, przed którymi stoją samorządy w związku z potrzebą 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Choć negocjacje prowadzą rządy, to znaczna część 

zadań służących realizacji Porozumienia Paryskiego spadnie na poziom lokalny. To tu staną się 

one najbardziej konkretne i przełożą się bezpośrednio na zdrowie, bezpieczeństwo i jakość 

naszego życia. Na całym świecie to właśnie miasta są liderami kompleksowego działania na 

rzecz ochrony klimatu. Wprowadzają innowacyjne, przyjazne środowisku i korzystne dla 

lokalnej gospodarki rozwiązania. 

Dlatego chcemy przybliżyć uczestnikom warsztatów proces negocjacji międzynarodowych,  

a jednocześnie pokazać, jak ważne dla realizacji celów polityki klimatycznej są ich decyzje, 

zmiany, które wprowadzają i doświadczenia, którymi są skłonni się podzielić. 

 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Przyjmujemy 

potwierdzenia udziału do dnia 8 czerwca 2018 (piątek). 

 
Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, więc kolejność zgłoszeń ma znaczenie. W razie 

pytań prosimy o kontakt (u.stefanowicz@koalicjaklimatyczna.org, 

sekretariat@koalicjaklimatyczna.org) 

 
 

https://goo.gl/forms/ZiqNeYkZ4QDn3gs63
mailto:u.stefanowicz@koalicjaklimatyczna.org


PROGRAM WARSZTATU 

9:30 – 10:00 – rejestracja, kawa, herbata 

10:00 – 10:05 – powitanie uczestników przez przedstawicieli Koalicji Klimatycznej i Parku 

Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum 

10:05 – 11:30 – Wprowadzenie 
– Klimat a gospodarka lokalna – ryzyka związane ze zmianą klimatu oraz korzyści z 
ograniczania emisji, dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej, 
wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego 

– Klimat a zdrowie – zagrożenia na poziomie lokalnym, Weronika Michalak, Kierowniczka 
Programu Zdrowie i Energia, Health and Environment Alliance Polska 
– Międzynarodowa polityka klimatyczna, rola podmiotów pozarządowych w negocjacjach 
klimatycznych ONZ, Urszula Stefanowicz, koordynatorka projektów Polskiego Klubu 
Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego 

– Miasta w Porozumieniu Paryskim – przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 
“Energie Cites, TBC 

11:30 - 11:45 – przerwa kawowa 

11:45 – 14:00 – Gra negocjacyjna w oparciu o założenia Climate Interactive1 – dwie tury 
rozmów, podział na 6 grup: Unia Europejska, USA, Chiny, Indie, inne państwa rozwinięte, 

inne państwa rozwijające się, każda grupa dostaje instrukcję wyjazdową, zapoznaje się z nią i 
uzgadnia stanowisko obejmujące następujące cele: 
- rok, w którym emisje będą najwyższe, 
- rok, w którym emisje zaczną spadać, 
- tempo redukcji – o ile procent emisje będą spadać rocznie, 
- zapobieganie wylesianiu, w procentach, 

- promocja zalesiania, w procentach. 
Osoba prowadząca negocjacje wpisuje dane do symulatora C-ROADS2 i sprawdza jak podane 
stanowiska wpływają na ograniczenie wzrostu globalnej średniej temperatury 

14:00 – 15:00 – Obiad 

15:00 – 16:30 – Dyskusja w oparciu o pytania postawione stronom w negocjacjach w ramach 

dialogu Talanoa, inicjatywy prezydencji COP23 – Fidżi, czyli: 
- Gdzie teraz jesteśmy? – co robią miasta, co się udaje, jakie napotykają trudności; 

- Gdzie chcemy dotrzeć? – do czego miasta powinny dążyć w kontekście ochrony klimatu i 
przygotowania się na nowe zagrożenia, jakie krótko- i długoterminowe cele powinny sobie 
stawiać, jakie bariery muszą pokonać; 

- Jak możemy tam dotrzeć? - potrzebne regulacje i finansowanie, planowanie konkretnych 
działań, w tym wspólnego działania związanego z COP24 mającego na celu pokazanie 
zaangażowania polskich miast w ochronę klimatu; 
Praca z wykorzystaniem metody World Cafe. 

16:30 – 16:40 – Krótkie podsumowanie warsztatu przez organizatora 

                                                      
1 https://www.climateinteractive.org/programs/world-climate/ 
2 https://www.climateinteractive.org/tools/c-roads/ 


