
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 

Politechniki Świętokrzyskiej 

oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju 

zapraszają na warsztaty  

poświęcone lokalnym korzyściom 

z polityki klimatycznej 

8 grudnia 2016 r. w godz. 11.00 – 15.00 

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 

Politechnika Świętokrzyska 



Polityka klimatyczna i wynikająca z niej gospodarka niskoemisyjna to nie tylko inwestycje 

w skali kraju, to nie tylko hasła ekspertów ochrony środowiska i wytyczne Unii Europejskiej. 

To również działania, które można realizować lokalnie i czerpać z nich wymierne korzyści. 

Mamy na to dowody – a raczej Wy je macie – w swojej okolicy. 

Przyjdź na warsztaty, a pomożemy Ci je dostrzec! 

Na warsztatach: 

Wyjaśnimy, czym jest polityka klimatyczna i jaki ma związek z rynkiem pracy. 

Wskażemy możliwości, jakie niesie za sobą transformacja w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej w Polsce. 

Zaproszeni goście opowiedzą o tym, jak innowacyjne startupy mogą włączyć się w ochronę 

klimatu. Będzie to również okazja do tego, aby dowiedzieć się, jak stworzyć własny startup 

oraz gdzie szukać wsparcia merytorycznego i finansowego. 

Warsztaty odbędą się 8 grudnia 2016 r. w godz. 11.00 – 15.00 

na Wydziale  Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (budynek Energis) 

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy pod adresem e-mail: klimapolka@ine-isd.org.pl 

 tel. 22 851 04 03 

Na warsztaty zapraszają: 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, 

Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju  

oraz cały zespół projektu KLIMAPOLKA 

Liczymy na Państwa obecność! 

mailto:klimapolka@ine-isd.org.pl


PROGRAM SPOTKANIA 

Rejestracja od godz. 10.30 

11:00 Otwarcie warsztatów – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 

dr hab. Lidia Dąbek, Fundator Instytutu na rzecz Ekorozwoju dr Andrzej Kassenberg 

11:10 Prezentacja projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Jak ja wykorzystać? 

(KLIMAPOLKA) – Agata Golec, Instytut na rzecz Ekorozwoju 

11:20 Polityka klimatyczna a rynek pracy. Możliwości związane z transformacją w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej – dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju 

12:00 Wizyta w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii – prof. Jerzy Piotrowski, 

Politechnika Świętokrzyska 

12.45 Przerwa kawowa 

13:00  Jak innowacyjne startupy mogą włączyć się w ochronę klimatu. Praktyczne przykłady – 

Sebastian Pucułek, Climate-KIC 

14:00 Jakie projekty mogą sprawdzić się w biznesie? Dyskusja z udziałem gości. 

15:00  Podsumowanie spotkania i poczęstunek 



W Polsce pokutuje przekonanie, że polityka klimatyczna jest zagrożeniem dla 

rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nic bardziej 

mylnego. Polityka klimatyczna stymuluje rozwój gospodarczy, ale w sposób 

niskoemisyjny.  

Zmiany na rynku pracy są jednym z nieodłącznych elementów niskoemisyjnej 

transformacji. Zazielenienie gospodarki tworzy nowe rynki oraz zwiększa popyt na 

dobra i usługi przyjazne środowisku, a wraz z nimi – kreuje nowe miejsca pracy. 

Kluczowe obszary dla rozwoju zielonych miejsc pracy w Polsce to obecnie poprawa 

efektywności energetycznej oraz energetyka rozproszona. Czym jeszcze może 

zajmować się proklimatyczny biznes? O tym więcej na warsztatach! 

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank, 

której misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska 

a gospodarką i społeczeństwem. Motto Instytutu brzmi: „W interesie przyszłych 

pokoleń”. 

W projekcie „Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Jak ją wykorzystać? 

(KLIMAPOLKA)” prezentujemy korzyści płynące z wdrażania gospodarki 

niskoemisyjnej również na poziomie lokalnym – dla samorządów, 

przedsiębiorców i indywidualnych gospodarstw domowych, czyli bezpośrednio 

dla każdego z nas. 

Projekt „Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Jak ją wykorzystać? 

(KLIMAPOLKA)” jest realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju 

i dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 


