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TOGETAIR: JAK POŁĄCZYĆ EKONOMIĘ Z EKOLOGIĄ?
Jak połączyć ekonomię z ekologią? Czy rozwój gospodarczy i ochrona środowiska idą w parze? Jakie
wyzwania dotyczące klimatu stoją przed Polską w najbliższych latach? O celach cywilizacyjnych i
energetycznych kraju rozmawiali w Ministerstwie Klimatu przedstawiciele strony rządowej, naukowcy,
przedsiębiorcy, samorządowcy oraz członkowie fundacji i ruchów na rzecz ekologii. Dyskusja odbyła
się w ramach pierwszego zebrania Rady Programowej Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.
Spotkanie było zapowiedzią wydarzenia, które odbędzie się online w dniach 22-24 czerwca 2020 w
formie otwartej transmisji video. Sygnał będzie nadawany ze studia zbudowanego w centrum
biznesowym, gdzie spotkają się paneliści, prelegenci i media. Internauci będą mogli oglądać relacje z
debat i wywiadów w czasie rzeczywistym na stronach internetowych patronów oraz na stronie
wydarzenia www.togetair.eu.
Szczyt jest neutralną przestrzenią do dyskusji ponad podziałami dla polityków, działaczy, instytucji,
spółek publicznych i ﬁrm prywatnych, aby mogły wspólnie wypracować stanowiska oraz
rekomendacje, które pozwolą razem zadbać o środowisko naturalne.
W trakcie trzech dni odbędzie się 10 debat tematycznych, szereg wystąpień i prelekcji branżowych
oraz trzy loże prasowe, podczas których dziennikarze będą komentować i podsumowywać wnioski,
które paneliści wypracowali w trakcie dyskusji.
Ekologia okiem rządzących
Minister Klimatu Michał Kurtyka podkreślił, że gdy mówimy o gospodarce, powinniśmy równolegle
myśleć o jakości życia. W tym kontekście kluczową rolę pełni jakość powietrza, którym oddychamy.
Minister zwrócił uwagę, że istotnym wyzwaniem od początku bieżac̨ ego roku jest zwiększenie retencji
wody w Polsce. Odpowiedzią Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej ma być program „Moja Woda”, w ramach którego kwota 100 mln zł zostanie
przeznaczona na doﬁnansowanie 20 tys. przydomowych retencji. Projekt ma pomóc w łagodzeniu
suszy w Polsce. Będzie można otrzymać 5 tys. zł dotacji na indywidualne instalacje w domach
jednorodzinnych, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.
Zbigniew Gryglas, Wiceminister Aktywów Pań stwowych, zaznaczył w trakcie spotkania Rady
Programowej TOGETAIR, że rozwój gospodarczy i ochrona środowiska nie zawsze idą w parze, ale
powinny. To zadanie jest istotne dla rządzących w każdym procesie planowania, rozwoju i
prowadzenia działalności gospodarczej. Zapytany o to, czy inwestorzy powinni mieć obawy związane z
lokowaniem kapitału w Odnawialne Zródła Energii, odpowiedział że Polska jest obiecującym rynkiem w
kwestii OZE, a inwestorzy nie mają się czego obawiać. Zdaniem Podsekretarza Stanu MAP,
szczególnie sektor morskiej energetyki wiatrowej jest atrakcyjnym obszarem, w którym energetyka
będzie rozwijana. Zbigniew Gryglas dodał także w trakcie dialogu z Michałem Gwardysem, Prezesem
Stowarzyszenia Młodzi dla Polski, że konserwatyzm trzeba łączyć z ekologią, a troska o ojczyznę
powinna iść w parze z wizją przyszłości.

Konkretnie o klimacie
Tematyka szczytu poświęcona jest czterem żywiołom. Pierwszy dzień wydarzenia to zagadnienia
związane z ziemią i ogniem. Najpierw głos zabiorą Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki,
Minister Klimatu Michał Kurtyka i Kamil Wyszkowski, UN Global Compact. Paneliści skonfrontują swoje
poglądy w trakcie debat: „W drodze do zeroemisyjnej Europy – Polska w obliczu wyzwań
cywilizacyjnych”, „Miks energetyczny Polski: między węglem, gazem, OZE”, „Trudne porządki na
śmieciowym rynku – zaszłości inwestycyjne, konieczne reformy, rosnące ceny”, „Plastik i GOZ w
świetle dyrektyw unijnych – cywilizacyjne wyzwanie czy ekonomiczne szaleń stwo?”.
Drugi dzień opiera się na zagadnieniach związanych z żywiołami, którymi są powietrze i woda. W
pierwszej kolejności wystąpią Kamil Wyszkowski Z UN Global Compact i Andrzej Guła z Polskiego
Alarmu Smogowego. Następnie odbędą się debaty: „Smog i emisje z sektora mieszkaniowego – jak
zmodernizować polskie budownictwo i przygotować je na wyzwania XXI wieku?”, „Spaliny,
komunikacja miejska, transport i paliwa przyszłości”, „Susza i wyzwania związane ze zmianami
klimatu – jak okiełznać Matkę Naturę?”.
W ostatnim dniu szczytu klimatycznego dyskusje będą odbywały się w pod hasłem „Człowiek i świat
po kryzysie”. Debaty zaplanowane przez Radę Programową to: „Swiat po pandemii, ale przed
kryzysem klimatycznym – czy wejdziemy w nową epokę, czy ugrzęźniemy w starych schematach?”,
„New Green Deal i odbudowa zielonej Polski po kryzysie”, „Razem dla klimatu – jak wspólnie budować
zieloną przyszłośc?́ O synergii działań – od jednostek, po międzynarodowe instytucje i biznes”.
Liczy się efekt
Agata Smieja, dyrektor generalna szczytu podkreśla, że po zakoń czeniu wydarzenia, zostanie spisany
dokument z konkretnymi wnioskami, wypracowanymi w trakcie trzech dni dyskusji. Deklaracja
zostanie przekazana wszystkim stronom dialogu, a także ﬁrmom i instytucjom pań stwowym oraz
prywatnym w celu wspólnego dbania o ekologię.
Jakub Pawłowski, dyrektor programowy TOGETAIR, zwraca uwagę, że troska o środowisko nie powinna
być postrzegana przez pryzmat ideologii lub sympatii politycznych. Czyste powietrze i niezaśmiecone
lasy to wartości, które powinny łączyć, nie dzielić. Kluczem do porozumienia jest postrzeganie ekologii
jako pracy na rzecz wspólnego dobra.
Organizatorami Szczytu Klimatycznego TOGETAIR są Fundacja Czyste Powietrze i Stowarzyszenie
Młodzi dla Polski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki. Dyskusje na temat klimatu będą odbywały się także pod patronatem Ministerstwa
Rozwoju, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Srodowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sródlądowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, a także marszałków województw
Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Swiętokrzyskiego, Warmiń sko-Mazurskiego i Mazowieckiego.

