
Projekt Dobry Klimat dla Powiatów (DOKLIP) - celem projektu jest 

zaangażowanie polskich powiatów w działania służące ograniczeniu emisji 

gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu.  

W ramach projektu powiaty diagnozują stan ochrony klimatu na swoim 

terytorium, uzyskują narzędzia do oceny własnego śladu węglowego, 

korzystają z bezpłatnych działań edukacyjnych skierowanych do 

mieszkańców, przyjmują deklarację Dobry Klimat dla Powiatów. DOKLIP 

realizowany jest we współpracy: Instytut na rzecz Ekorozwoju — lider, 

Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus z Wielkiej 

Brytanii - partnerzy.  

Więcej na: www.chronmyklimat.pl/DOKLIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

Projekt jest realizowany przy udziale środków  
instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

http://www.chronmyklimat.pl/DOKLIP


 

    

 

 

 

ZAPRASZAMY NA DEBATĘ! 
 

 

 

Debata objęta patronatem Ministerstwa Środowiska 

i Starosty Gnieźnieńskiego 

 



Podyskutujmy o klimacie w Twoim powiecie! 

Wszyscy mamy wypływ na to, jak wygląda świat. Zatem każdy z nas może 

przyczynić się do ochrony klimatu Ziemi i mieć z tego korzyści. 

Powiat gnieźnieński, tak jak reszta naszego kraju, doświadcza zmian klimatu, 

które przybierają postać coraz częstszych anomalii pogodowych. W lecie tego 

roku przez obszar Polski przeszły potężne wichury, ulewne deszcze z silnymi 

porywami wiatru niszczącymi dachy domów i słupy energetyczne. Liczne 

podtopienia, powalone drzewa na drogach i zniszczone uprawy - to efekt 

silnych nawałnic, które coraz częściej są obserwowane w Polsce. Tego typu 

zjawiska mogą w przyszłości powtarzać się coraz częściej. W takiej sytuacji 

bardzo istotne staje się przygotowanie do czekających nas zmian, a także 

wdrożenie technologii i działań chroniących klimat. Ważne, aby np. domy 

mieszkalne planowane były w sposób uwzględniający zmiany klimatu,  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Nowatorskie rozwiązania 

chroniące klimat to również szansa na rozwój lokalnego rynku pracy. 

Termomodernizacja istniejących budynków, rozwój energetyki wykorzystującej 

odnawialne źródła energii na terenach miejskich i wiejskich mogą być szansą na 

podniesienie jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej gospodarki.       

W powiecie gnieźnieńskim widoczne są inicjatywy mające na celu ochronę 

klimatu przed nadmierną emisją dwutlenku węgla przez człowieka. W zeszłym 

roku powiat gnieźnieński przystąpił do projektu Dobry Klimat dla Powiatów.  

W ramach tego właśnie projektu, organizowana jest debata, podczas której 

uczestnicy zastanowią się nad uwarunkowaniami dla rozwoju gospodarki 

regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu. Celem debaty będzie dyskusja na 

temat rozwoju gospodarczego powiatu gnieźnieńskiego do 2030 roku  

i pobudzenie aktywności społecznej, biorąc pod uwagę zmieniające się 

uwarunkowania klimatyczne.  

Debatą tą powiat włącza się w ogólnoeuropejskie dążenia do ograniczenia 

zmian klimatu i adaptacji do ich negatywnych skutków.  

 



 

Instytut na rzecz Ekorozwoju  

i 

 Związek Powiatów Polskich   

mają zaszczyt zaprosić  

na debatę klimatyczną projektu  

„Dobry klimat dla powiatów”  

21 listopada 2012 o godz. 9.00 

w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, 

ul. Jana Pawła  II 9/10 

Sala sesyjna 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu przesyłamy program spotkania. W debacie wezmą udział 

przedstawiciele lokalnych społeczności. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy  

o zgłaszanie chęci udziału w debacie na załączonym formularzu do  

12 listopada 2012 roku na adres e-mail debaty@ine-isd.org.pl lub fax: (22) 851- 

-04- 00. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

UWAGA!! ZGŁOSZENIE MUSI ZOSTAĆ POTWIEDZONE PRZEZ ORGANIZATORA. 


