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Szanowny Panie Premierze, 
W imieniu polskiego, czeskiego i węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego apelujemy do 
Pana o poparcie decyzji o przyjęciu celu Unii Europejskiej, aby osiągnąć neutralność 
klimatyczną najpóźniej do 2050 roku. Decyzja ta musi zostać podjęta w dniach 12-13 grudnia 
2019 roku, podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że 
osiągnięcie neutralności klimatycznej stanowi wyzwanie, jest to jednak możliwe i konieczne. 

Kraje naszego regionu już raz wybrały drogę transformacji i pokonując ją wiele się 
nauczyliśmy. Nie była to droga łatwa, ale przyniosła nam wolność, a jej skutki są korzystne dla 
naszych społeczeństw. Możemy być dumni z naszych osiągnięć. Dlatego powinniśmy również 
z odwagą stawiać czoła nowym wyzwaniom. 

Polityka oznacza dokonywanie trudnych wyborów oraz branie odpowiedzialności za to co 
dzieje się teraz, a także za przyszłe pokolenia. Podejmowanie trudnych długoterminowych 
decyzji jest tym, co definiuje wielkich polityków. Teraz nadszedł czas na podjęcie właśnie takiej 
decyzji. 

Dokonując właściwego wyboru, zyskamy większy długoterminowy dobrobyt i bezpieczeństwo 
dla naszych społeczeństw. Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu będzie korzystne 
społecznie i ekonomicznie. Poprawi to naszą konkurencyjność, bezpieczeństwo energetyczne 
i jakość życia obywateli w naszym regionie. Zapewni nam lepsze zdrowie, lepsze miejsca 
pracy oraz stworzy wiele nowych możliwości rozpoczęcia innowacyjnych inicjatyw 
biznesowych. Dostępne są duże fundusze na „społecznie sprawiedliwe” przemiany, które nie 
pozostawiają żadnych społeczności w tyle i mogą wspierać najbardziej zagrożonych. 

Z drugiej strony, bezczynność lub niewystarczające działanie już powoduje poważne 
konsekwencje1, które będą pogłębiać istniejące problemy społeczne i ekonomiczne. To my i 
nasze dzieci za to zapłacimy. Nasze wnuki zapłacą jeszcze więcej, jeśli nie zaczniemy działać 
już teraz. Negatywne skutki zmian klimatu już prowadzą do strat biznesowych, w tym szkód 
dla lokalnych firm rodzinnych, które nie mają wystarczających zasobów, aby poradzić sobie z 
powstającymi problemami. Dodatkowo ubóstwo energetyczne i brak sprawiedliwego dostępu 
do czystej energii pogarszają zanieczyszczenie powietrza. Doświadczamy również 
niedoborów wody na terenie Europy, susz, rosnących cen żywności i zagrożeń dla naszego 
bezpieczeństwa, które wynikają z ekstremalnych zdarzeń pogodowych. 

Polska, Czechy i Węgry mogą zrobić ten pierwszy krok w kierunku nowych przemian wspólnie. 
W ten sposób sięgniemy po dodatkowe korzyści wynikające ze współpracy między naszymi 
krajami, jak już wielokrotnie bywało w historii regionu. Przyjęcie celu neutralności klimatycznej 
do 2050 roku lub wcześniej będzie początkiem nowego, bardziej ambitnego podejścia do 

                                                        
1 http://www.caneurope.org/publications/reports-and-briefings/1784-briefing-the-battle-over-the-eu-s-climate-ambition, 
https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806?searchresult=1, 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0, https://www.brookings.edu/blog/future-
development/2019/12/02/top-emitters-must-commit-to-a-u-turn-at-cop25/amp/ 



wyzwania, jakim jest zmiana klimatu. To historycznym moment, kiedy Grupa Wyszehradzka 
wspólnie może stać się siłą napędową ograniczania naszego wpływu na klimat, nie tyko w 
regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ale też w całej Europie, a także inspiracją dla reszty 
świata. 

W imieniu organizacji: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Fundacja "Rozwój TAK - 
Odkrywki NIE", Екологично сдружение "За Земята", Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, 
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, WWF Magyarország, Levegő Munkacsoport, 
Stowarzyszenie NIE kopalni odkrywkowej, Stowarzyszenie EKO-PRZYJEZIERZE, Společnost 
pro trvale udržitelný život, Fundacja Greenmind, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 
'Wspólna Ziemia', Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, 
Klimatická koalice, Centrum pro dopravu a energetiku, Ekologický institut Veronica, Educon, 
Česko proti chudobę, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Energiahatékony Wekerle Civil 
Társaság, Magyar Természetvédők Szövetsége, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, 
Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Zöld Kapcsolat Egyesület, GreenDependent 
Fenntartható Megoldások Egyesülete, Reflex Környezetvédő Egyesület, Stepnicka 
Organizacja Turystyczna, Přátelé přírody, z. s., Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych 
w Bydgoszczy, Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, 
Stowarzyszenie Ab Ovo, Fundacja Zielone Światło/Zielone Wiadomości, Społeczny Instytut 
Ekologiczny, Koalicja Klimatyczna, Climate Reality Europe, Fundacja WWF Polska, Másfél fok 
- éghajlatváltozás közérthetően, Ekumenická akademie, V4SDG - Visegrád a 
Fenntarthatóságért 

Z poważaniem, 

 

Urszula Stefanowicz 

 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki 

 

 

 

 

 

 

 

Apel zostanie przekazany do wiadomości Ministra Klimatu, Michała Kurtyki 

Ten sam list otrzymają także Premier Czech, Andrej Babiš oraz Premier Węgier Viktor Orbán 
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