
  



1. Mieszkamy w centrum Europy. Bogactwem, które nas w Polsce wyróżnia i zobowiązuje do 
działania, jest nasze środowisko naturalne. Przyroda jest naszym skarbem, a jej różnorodność daje
nam gwarancję zdrowia i rozwoju jako narodu. Zachowanie tego skarbu jest dla nas wyzwaniem, 
obok którego nikt nie może przejść obojętnie.   

  
2. Ze względu na przyszłe pokolenia, na zdrowie i dobrobyt naszych dzieci i wnuków, ignorowanie 
ochrony środowiska lub zezwalanie na świadome jego niszczenie jest niedopuszczalne i krótko-
wzroczne. Dlatego sprzeciwiamy się tworzeniu takich programów rozwoju naszego kraju, które są 
oparte o zużywanie zasobów środowiska. Nie chcemy także takich inwestycji, które są obliczone na 
krótkotrwałe korzyści, a w konsekwencji powodują degradację naszych zasobów przyrodniczych.

3. Jedynie powszechne, a więc z udziałem nas wszystkich, dbanie o ŚRODOWISKO NATURALNE 
jest gwarancją, że rozwój Polski będzie zrównoważony. Nikt nie jest z tego obowiązku zwolniony. 
Można to zrobić choćby przez przyjęcie osobistego pakietu przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Zrobić trzy rzeczy, które są w naszych rękach!

4. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych powinna być zasadą uniwersalną i powszechnie prze-
strzeganą, a nie, jak jest obecnie, stosowaną w praktyce wyłącznie na terenach chronionych pra-
wem, czyli w rezerwatach i parkach narodowych.  

5. To, czego oczekujemy dzisiaj od siebie, od samorządowców i polityków, to niewzruszone prze-
konanie, że zasoby środowiska są ograniczone i odnawiają się w niewielkim stopniu. Zniszczone 
nadmiernie, mogą już się nigdy nie odnowić. Ta świadomość to początek dbałości o nasz świat, 
impuls do zmiany.

6. Podstawą rozwoju każdego kraju jest zdrowe społeczeństwo. Takie, w którym kolejne pokolenia 
rodzą się i rosną w bezpiecznych i zdrowych warunkach. Podstawą zdrowia i bezpieczeństwa na-
szych dzieci jest dom i kraj, w którym jest zachowana triada środowiska: 

    CZYSTA WODA                             CZYSTE POWIETRZE                           CZYSTA ZIEMIA

i wszystkie działania, które ograniczają zmiany klimatu i przeciwdziałają ich negatywnym 
konsekwencjom.

MANIFEST KLIMATYCZNY

dla każdego z NAS oraz SAMORZĄDÓW I ODPOWIEDZIALNYCH POLITYKÓW POLSKICH



Triada środowiska, czyli czysta woda, czyste powietrze i czysta Ziemia jest całością, ale każdy 
z jej elementów można przedstawić bliżej, ukazując to, co się za nim kryje. Pokazują to poniżej 
ilustrowane karty. 

Nie są one ani lewicowe, ani prawicowe. Nie są też przedmiotem konkretnych „poglądów”, lecz pod-
miotem naszego, jako ludzi, istnienia na ziemi. Nie wywodzą się z religii, ale są głęboko chrześci-
jańskie.

Czy jesteś na tak?

Czy jesteś gotów się pod nimi 
podpisać i przyjąć je jako 
podstawę swojego programu 

i swojego działania? 

Czy jesteś gotów przyczynić 
się do tego, by w perspekty-
wie 30 lat rozwinęła się w 
naszym kraju nieinwazyjna 
dla środowiska, niskoemisyjna 

gospodarka?



CZYSTA WODA – ŹRÓDŁO ŻYCIA
Woda krąży w przyrodzie, jest w rzekach, morzach i oceanach, jest pod powierzchnią Ziemi, jako para 
wodna krąży w atmosferze. Jej część zgromadzona jest także w postaci lodu i śniegu. Ilość krążącej 
wody nie zmienia się, a jedynie 1,5% całej wody na Ziemi to woda pitna. W 2017 roku eksperci UNICEF 
alarmowali, że ponad 2 mld ludzi nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania. Od niej zależy 
nasze życie. Jest także źródłem życia i utrzymania bioróżnorodności otaczającego nas środowiska. 
Utrzymanie naturalnego, niezaburzonego obiegu wody jest kluczowe dla przyrody, w tym dla nas, jako 
jej części.

Co sprzyja 
utrzymaniu
naturalnego 
obiegu wody?

   to spowalnianie jej spływania podczas opadów i pozwalanie na to, by zbierała  
się w miejscu opadu i nie była za szybko odprowadzana rurami i kanałami do rzek; 

   to naturalne wsiąkanie wody i przesączanie przez glebę, a przez to jej chłodzenie 
i oczyszczanie. Ta woda zasila źródła podziemne i rzeki;

   to gromadzenie i zatrzymywanie wody w roślinach, gromadzenie wody w terenach 
podmokłych i bagiennych, a także terenach rolniczych i zmeliorowanych;

   to nieśpieszny spływ wody do rzek i dalej jej naturalny bieg korytem rzeki, bez 
nadmiernego zabudowywania i przekształcania obszarów dolin rzecznych.

Zaburzenie powolnego obiegu wody rodzi dramatyczne skutki: susze i powodzie, którym nie da 
się zapobiec, budując kolejne obiekty hydrotechniczne i regulując koryta rzek.

Co możesz
zrobić już dziś?

   oszczędnie zużywać wodę w swoim gospodar-
stwie domowym,

   ograniczać “zabetonowywanie” naturalnego pod-
łoża gruntowego na swoich posiadłościach,

   zbierać i wykorzystywać deszczówkę - szczegól-
nie do podlewania,

    sadzić drzewa, zakładać ogrody deszczowe, 
„wiszące ogrody” na balkonach i tworzyć zielone 
dachy,

   traktować wodę jako element architektury 
krajobrazu na posesjach, osiedlach i w parkach.



Co mogą zrobić samorządy?

Co mogą zrobić politycy i co powinien zrobić rząd?

   zmniejszenia skali „betonowania i brukowania” miast poprzez zwiększanie retencji i stwarzanie warunków 
do swobodnego wsiąkania wody w grunt,

   zwiększania troski o drzewa w mieście, gromadzenia i używania deszczówki do podlewania roślin  
i spłukiwania ulic,

   rozwijania w miastach zielono-niebieskiej infrastruktury, która łączy cele i zadania gospodarowania 
wodami z różnymi formami zieleni: zwiększania terenów zielonych, zakładania ogrodów deszczowych, 
i parków z oczkami wodnymi jako zbiornikami retencyjnymi, sprzyjającymi też rekreacji i odpoczynkowi 
mieszkańców,

    zapobiegania niszczeniu rowów oraz naturalnej sieci melioracyjnej  oraz nadmiernemu regulowaniu 
potoków i rzek,

  ochrony naturalnych środowisk torfowych i bagiennych,

   rozdzielenia kanalizacji deszczowej od sanitarnej, szczególnie w przypadku ścieków przemysłowych,

   stosowania wydajnych i energooszczędnych technologii oczyszczania ścieków i zanieczyszczonych 
wód deszczowych,

   wdrażania opisanych zasad w planowaniu przestrzennym i w każdym działaniu inwestycyjnym - poprzez 
odpowiednie określanie warunków budowy osiedli, sklepów czy zakładów przemysłowych,

   systematycznej edukacji mieszkańców na temat znaczenia poszanowania zasobów wodnych i prawidło-
wych sposobów korzystania z wody, 

   opracowania i wdrożenia standardów gospodarki wodnej na terenach miast, gmin i powiatów, w tym stwo-
rzenia systemu zachęt i dopłat dla tych mieszkańców, którzy sami inwestują w rozwiązania na rzecz powol-
nego obiegu wody i jej retencji.

Oczekujemy, że działania samorządów będą uwzględniały zachowanie środowiska naturalnego w dobrej 
kondycji, a w szczególności będą prowadziły do:

Wierzymy, że polityka rozumiana jako służba na rzecz narodu powinna opierać się na tworzeniu prawa, 
polityk i strategii służących dobremu stanowi środowiska naturalnego i przeciwdziałających nadmiernym 
zmianom klimatu.

Postawy polityków i ich działania powinny prowadzić do:

   świadomej rezygnacji z destrukcyjnej i nieskutecznej regulacji rzek i potoków - na rzecz ich utrzymania 
i mądrze rozumianego powrotu do stanu naturalnego,

   unikania budowy na rzekach zapór i przegród, a także zbiorników retencyjnych - na rzecz budowy polde-
rów i zbiorników „suchych”, umiejscowionych poza korytami rzek,

   odtwarzania przestrzeni naturalnych dolin rzecznych w myśl zasady „oddajmy przestrzeń rzekom”, 

   zachowania naturalnych terenów podmokłych i bagiennych w niezmienionym stanie i objęcie ich ochroną,

   konsekwentnego ograniczania eksploatacji żwirów z dna rzek,

   ograniczania spływu wody powierzchniowej z terenów miejskich i rolniczych i jej oczyszczanie,

   funkcjonowania w miastach retencji rozproszonej - naturalnej i zbiornikowej,

   efektywnego oczyszczania ścieków, nie tylko w dużych miastach, ale także na terenach wiejskich 
i w mniejszych miejscowościach,

   konsekwentnej edukacji wszystkich grup wiekowych na temat znaczenia właściwego gospodarowania 
wodą i jej obiegu w przyrodzie.



CZYSTE POWIETRZE – ŹRÓDŁO ŻYCIA

Czyste powietrze to życie. Podobnie jak bez wody, nie można 
żyć bez dostępu do życiodajnego tlenu. Największym zagro-
żeniem dla naszego zdrowia jest dzisiaj SMOG. To słowo jest 
codziennym towarzyszem życia mieszkańców wielu polskich 
miast. Oddychanie powietrzem zanieczyszczonym pyłem, 
tlenkami azotu i siarki lub ozonem może mieć bardzo nega-
tywny wpływ na nasze zdrowie. Dotyczy to szczególnie dzieci 
i osób starszych. Smog wpływa nie tylko na układ oddecho-
wy, ale też na układ krążenia, a nawet na układ nerwowy. Silny 
jest też wpływ zanieczyszczeń powietrza na dziecko w łonie 
matki – porównywalny do palenia przez matkę papierosów. 
Skutek to nie tylko niższa waga urodzeniowa, ale też niższy ilo-
raz inteligencji dziecka w późniejszym wieku! Według danych 
Ministerstwa Zdrowia smog jest przyczyną śmierci 67 tysię-
cy Polaków rocznie.

W celu ograniczenia smogu musimy działać natychmiast, 
już teraz. Pamiętajmy jednak, że zmiany klimatu to nie tylko 
SMOG, to także gazy cieplarniane, których wpływ na zmiany 
klimatu jest niepodważalny i udokumentowany od początków 
rewolucji przemysłowej pod koniec IXXw.
Dwutlenek węgla czy metan to gazy, które w odróżnieniu od 
Smogu nie mają bezpośredniego wpływu na nasze zdrowie 
i życie ale wobec licznych negatywnych konsekwencji zmiany 
klimatu powodują między innymi wzrost występowania róż-
nych chorób zakaźnych, nawet w Polsce np. boreliozy. Choro-
by zakaźne są i będą coraz bardziej rozpowszechnione i groź-
ne, a przyczyną są zmiany klimatu, które zmuszają organizmy 
do przesuwania się ich naturalnych zasięgów dotychczaso-
wych siedlisk. Zmiany klimatu to także skutki częstszego wy-
stępowania fal upałów, zaniku naturalnych granic pór roku, czy 
też dramatyczne ze względu na skutki zdrowia publicznego 
pożary lasów, powodzie, przedłużające się susze, huragany. 
Musimy zdawać sobie sprawę że ich częstość i intensywności 
będą rosły właśnie ze względu na zmiany klimatyczne.



Co mogą zrobić samorządy?

Co mogą zrobić politycy i co powinien zrobić rząd?

   stworzyć system zachęt dla mieszkańców, by wybierali takie źródła energii elektrycznej i cieplnej, które nie 
powodują „niskiej emisji”,

   ograniczać wjazd do centrów miast pojazdów spalinowych, zwłaszcza z silnikiem diesla,

   rozwijać komunikację miejską, w szczególności sieć połączeń tramwajowych,

   budować sieć parkingów park&ride (przesiadaj się i jedź), powiązaną z systemem transportu publicznego,

   dążyć do wprowadzenia zmian w prawie dotyczącym zagospodarowania przestrzennego – tak, aby suma 
powierzchni zielonych przed i po zakończeniu inwestycji była taka sama,

   edukować wszystkie grupy wiekowe, w jaki sposób można wpływać na zmniejszenie emisji CO2, a co za tym 
idzie na ograniczania zmian klimatu.

Postawy polityków i ich działania powinny prowadzić do:

   do roku 2050 - wyeliminować wydobycie węgla kamiennego i brunatnego 
na cele energetyczne,

   troszczyć się o lasy, ponieważ Polska to Zielone Płuca Europy – racjonalna 
gospodarka leśna to zachowanie obecnej powierzchni lasów,

   wprowadzić wymóg stosowania w przemyśle filtrów powietrza o wysokiej 

sprawności, 

   rozwijać i promować nowoczesne technologie wytwarzania energii, w tym 
energii jądrowej;

   wprowadzić obowiązkowe pomiary zanieczyszczeń przy przeglądach pojazdów,

   korzystać podczas podróży służbowych wyłącznie z lotów rejsowych.

Co możesz 
zrobić już 
dziś?

   wymienić piec opalany paliwem stałym ( drewnem lub wę-
glem) – to źródło szkodliwej tzw. „niskiej emisji”. Alternatywą 
jest piec gazowy, pompa ciepła lub podłączenie się do sieci 
ciepłowniczej (tam, gdzie to możliwe), 

   nie palić w piecach odpadami,

   stosować alternatywne źródła pozyskiwania energii elek-
trycznej np. ekrany fotowoltaiczne, 

    oszczędzać prąd - ograniczać stosowanie klimatyzacji, kupo-
wać sprzęt AGD o klasie energetycznej A lub wyższej, stoso-
wać energooszczędne żarówki itp.,

    jak najczęściej zostawiać auto w domu - korzystać z komuni-
kacji miejskiej, szczególnie z tramwajów i trolejbusów, które 
nie emitują CO2,

   wybierać ekologiczne środki transportu – rower, hulajnoga, 
pojazdy elektryczne.



CZYSTA ziemia – MIEJSCE DO ŻYCIA
Nasza planeta Ziemia, a na niej Polska - to nasz Dom. Musimy zadbać o jego czystość. Tak, jak nie do-
puszczamy, by śmieci gromadziły się w naszym domu - tak musimy zadbać o czystą i wolną od odpadów 
Ziemię. Stosowanie starych technologii energetycznych, w tym opartych na paliwach kopalnych, powodu-
je duże spustoszenia pod powierzchnią ziemi, a odpady, powstające w procesach produkcji i konsump-
cji, zwiększają proces jej degradacji. Według danych Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, rocznie tracimy 
ponad 2 miliony ton surowców wtórnych. Miliony ton śmieci powodują zanieczyszczenie nie tylko ziemi, ale 
także wody oraz powietrza. Niebezpieczne jest zanieczyszczanie wód gruntowych, ale i też setki tysięcy ton 
plastików pływających w morzach i oceanach. Niewłaściwie składowane, przetwarzane i unieszkodliwiane 
odpady  mogą też stanowić przyczynę wielu chorób.

    dokładnie segreguj odpady i gromadź je tylko 
w miejscach to tego przeznaczonych,

    nie wyrzucaj śmieci do lasu
    unikaj niepotrzebnego wytwarzania odpadów – ku-

puj towary nieopakowane, używaj wielorazowych 
toreb na zakupy, w szczególności unikaj kupowania 
towarów zapakowanych w plastikową folię,

    stosuj opakowania biodegradowalne i te, pocho-
dzące z recyclingu,

    nie wyrzucaj tego, czego już nie potrzebujesz – 
oddaj nieużywane rzeczy do wykorzystania przez 
innych, wpływaj na rozwój sieci punktów wymian, 
naprawiaj to, co się zepsuło,

Co możesz
zrobić już dziś?

    nie marnotraw żywności – kupuj tylko tyle, 
ile potrzebujesz, jeśli masz czegoś za dużo – 
przekaż potrzebującym,

    nie bądź obojętny, wpływaj na władzę, by wpro-
wadziła rozszerzoną odpowiedzialności produ-
centa za produkty i opakowania wprowadzane 
na rynek, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”,

    oczekuj i wywieraj wpływ na ograniczenie 
przez rząd wydobycia paliw kopalnych i szer-
sze stosowanie źródeł energii odnawialnych: 
pochodzących z energii słonecznej, wodnej 
czy wiatrowej,

    aktywnie wspieraj wdrażanie gospodarki 
o obiegu zamkniętym.



Co mogą zrobić samorządy?

Co mogą zrobić politycy i co powinien zrobić rząd?

    zachęcać skutecznie do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych, szczególnie poprzez wprowadzanie 
sieci punktów napraw i ponownego użycia produktów,

    wdrażać skuteczne kampanie informacyjne, dotyczące ochrony powierzchni ziemi i właściwego gospo-
darowania odpadami,

    kontrolować działania podmiotów odbierających odpady aby mieć pewność, że my – lokalne wspólnoty, 
nie jesteśmy zatruwani przez firmy, które powinny być „eko”,

    oddziaływać na rząd oraz parlament, aby władza centralna wdrażała rozsądne, ekologiczne i eko-
nomiczne rozwiązania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, szczególnie 
komunalnymi,

    wspomagać rozwój banków żywności – tak, aby żywność się nie marnowała.

Postawy polityków i ich działania powinny prowadzić do:

    zapewnić w aktach prawnych ochronę bioróżnorodności środowiska przyrodniczego,

    wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producenta za produkt i jego opakowanie - przez cały cykl życia 
produktu i opakowania

    dążyć do osiągania celów polityki gospodarki o obiegu zamkniętym i stopniowego odchodzenia 
od obecnej gospodarki linearnej,

    uprościć prawo w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gospodarowania odpadami - przy jednocze-
snym wprowadzeniu zasad odpowiedzialności oraz nieuchronności kary dla podmiotów powodujących 
szkody w środowisku,

    dążyć do odwrócenia niekorzystnego dla środowiska trendu - bezpośredniego powiązania wzrostu PKB 
z ilością wytwarzanych odpadów,

    wprowadzić w skali całego kraju systemowe rozwiązanie problemu gospodarowania odpadami,

    promować integrację lokalną i wprowadzić zasady samowystarczalności regionalnej,

    korzystać z dobrych, sprawdzonych wzorców, wdrożonych z powodzeniem w innych krajach.

To właśnie samorządy prowadzą na swoim terenie kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi– 
od ich odbioru z naszych domów i gospodarstw, przez wywóz do przetworzenia aż po ich unieszkodli-
wianie. Samorządy powinny:



Mając na uwadze konieczne i oczekiwane działania na rzecz

Mieszkańcy:
!  Głosujcie na samorządowców i polityków, świadomych problemów klimatycznych i związanych 

z ochroną wody, powietrza i ziemi oraz gotowych je rozwiązać.

Władze samorządowe:
!  Przygotujcie i zastosujcie plany poprawy efektywności energetycznej istniejących i nowo 

budowanych budynków.

!  Wspierajcie przechodzenie gospodarstw domowych i jednostek samorządowych na bezemisyj-
ne, odnawialne źródła energii.

!  Przygotujcie i zatwierdzajcie takie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 
uwzględniają opracowane naukowo (np.: przez IPCC) pomysły na ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych – w tym uwzględniające ochronę terenów cennych przyrodniczo, takich jak torfowi-
ska czy nieuwzględnianie zabudowy gleb ornych o najwyższej bonitacji.

!  Zadbajcie o transport publiczny  - lepsza oferta, lepsza infrastruktura, lepszy tabor.

!  Wprowadźcie zmiany w żywieniu zbiorowym - szkoły, szpitale -  uwzględniające rekomendacje 
zdrowotne Instytutu Żywności i Żywienia, głównie jeśli chodzi o ograniczenie posiłków mięsnych. 
Mniej mięsa – lepiej dla Planety!

!  Edukujcie społeczności lokalne i przybliżajcie tematykę zmian klimatycznych i sposoby ich spo-
wolnienia.

Posłowie, Senatorowie, Ministrowie:
!  Przygotujcie i zastosujcie plan odejścia od spalania paliw kopalnych w energetyce do 2050 roku.

!  Promujcie rozwój alternatywnych żródeł energii, także jądrowych.

!  Wprowadźcie zasadę -  „zanieczyszczający płaci”.

!  Przenieście transport towarów z dróg na tory kolejowe.

!  Wprowadźcie zasady gospodarki obiegu zamkniętego oraz inne środki,  mające na celu zwiększe-
nie efektywności wykorzystania zasobów, w tym energii.

!  Powiększajcie  powierzchnię  obszarów chronionych, w tym priorytetowo traktujcie obszary pod-
mokłe i lasy o cechach lasów naturalnych.

! Zwiększajcie partycypację społeczną w tworzeniu prawa - konsultacje, panele obywatelskie.  

!  Wprowadźcie obowiązkowe pomiary zanieczyszczeń przy przeglądach pojazdów.

!  Promujcie inwestycje i przemysł niskoemisyjny.

!  Opracujcie „mapę drogową” zmniejszenia wpływu na środowisko przemysłowego chowu zwierząt.

 czystej wody,  czystego powietrza,  czystej Ziemi 

podejmijmy wspólny wysiłek!
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