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Warszawa, 03.11.2022 r. 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

Kancelaria Prezydenta RP 

ul. Wiejska 10 

00-902 Warszawa 

 
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
6 listopada uwagę całego świata przyciągnie najpoważniejszy problem z jakim przyszło się 

mierzyć ludzkości – kryzys klimatyczny. Tego dnia rozpocznie się COP 27 Konferencja Stron 

Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Zanim jednak światowi 

przywódcy usiądą do rozmów, chcemy przekazać Panu, reprezentantowi Polski na COP 27, Apel 

Klimatyczny podpisany przez ponad 100 polskich naukowców, który poparło prawie 21 tysięcy 

Polek i Polaków, a także przedstawiciele świata biznesu. Jest on niezbitym dowodem na to, że 

nasze społeczeństwo i biznes oczekują podjęcia odpowiedzialnych i pilnych działań w celu 

ochrony klimatu.  

 

Jednocześnie wzywamy Pana Prezydenta do złożenia podczas COP rzetelnych deklaracji, które 

pokażą, że Polska jest gotowa zmierzyć się z największym wzywaniem naszych czasów. Jeśli nie 

ograniczymy dalszego wzrostu temperatury, możemy spodziewać się dramatycznych 

konsekwencji zarówno dla ludzkości, jak i dla całej przyrody. Aby ich uniknąć, świat (a więc 

także Polska!) musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o połowę do roku 2030 i osiągnąć 

neutralność klimatyczną do roku 2050.  

 

Postulaty WWF Polska: 

 

1) Określenie daty odejścia od paliw kopalnych, zgodnej z porozumieniem paryskim 

(maksymalnie do 2040 r.) i daty osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

2) Stworzenie strategii energetycznej spójnej z celem neutralności klimatycznej do roku 

2050. 

3) Przygotowanie programu, mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i 

zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii, szczególnie w przemyśle, transporcie i 

budownictwie i . gospodarstwach domowych. 

4) Sprawiedliwa transformacja energetyczna  dla wszystkich obywateli. Ograniczenie  

ograniczyć ubóstwa energetycznego, obejmujące zarówno adaptację do nowej sytuacji, jak i 

zielone zmiany na rynku pracy - nie tylko w regionach węglowych. 

5) Otwarcie na energetykę obywatelską i odejście od centralizacji i monopolu w zakresie 

struktury wytwórczej i własnościowej systemu elektroenergetycznego.  
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6) Ograniczenie wpływu śladu węglowego na konkurencyjność i gospodarkę poprzez 

zapewnienie swobody wyboru dostawcy oraz źródeł energii dla przedsiębiorstw w 

połączeniu z uzależnieniem podatków i opłat od emisyjności.  

7) Zwiększenie inwestycji w edukację społeczeństwa i dostęp do wiedzy wobec kryzysu 

energetycznego i klimatycznego (np. wprowadzenie Gminnych Doradców Energetycznych). 

Zapewnienie rzetelnej edukacji klimatycznej w szkołach. 

8) Promowanie nisko- i zeroemisyjnego transportu i zwiększenie dostępności transportu 

publicznego w szczególności w mniejszych miejscowościach. Uwzględnienie w strategiach 

rozwoju dodatkowych źródeł energii odnawialnej na potrzeby transportu i 

elektromobilności. 

9) Zadeklarowanie przez Polskę przekazania funduszy (np. części dochodów z ETS) na pomoc 

oraz rekompensowanie szkód i strat powstałych w wyniku zmian klimatu w krajach 

rozwijających się. 

 

 

 

Głęboko wierzymy, że zbliżający się Szczyt Klimatyczny COP 27 to doskonała okazja, aby 

dowieść, że Polska poważnie podchodzi do kwestii kryzysu klimatycznego i solidarnie z innymi 

rozwiniętymi podejmie odpowiedzialne kroki w celu zapewniania nam wszystkim stabilnej i 

bezpiecznej przyszłości. 

 

           Z poważaniem, 

 

    
 

Mirosław Proppé 

 Prezes Fundacji WWF Polska 


