Twój 1% dla ochrony klimatu
Z powodu zmian klimatu cierpią ludzie i przyroda na całym świecie. Najtragiczniejsze skutki
katastrofy klimatycznej można jeszcze powstrzymać poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych
co najmniej o 55 proc. do końca 2030 r. i do zera przed 2050 r. Najbliższa dekada jest kluczowa.
Musimy odejść od węgla i gazu na rzecz sprawiedliwej, zielonej transformacji energetycznej.
Pracownia od ponad 10 lat edukuje aktywistów, dostarcza wiedzy o klimacie i ochronie przyrody
decydentom politycznym i opinii publicznej oraz powstrzymuje szkodliwe projekty, które skazują nas
na dalsze uzależnienie od paliw kopalnych.

Także dzięki Twojemu 1% w 2022 roku:
będziemy działać na poziomie unijnym, by powstrzymać spalanie drewna z polskich lasów jako
paliwa w piecach elektrowni (#Biomasakra) oraz by nie dopuścić do uzależnienia Polski od
gazu kopalnego przez rozbudowę infrastruktury energetycznej związanej z tym paliwem
(#GazToNowyWęgiel);
będziemy kontynuować pracę nad budową koalicji polskich organizacji sprzeciwiających się
przestawieniu energetyki z węgla na gaz kopalny oraz systemową kampanię dla Polski wolnej
od energetyki opartej na paliwach kopalnych;
będziemy edukować i informować o zagrożeniach dla klimatu, bezpieczeństwa energetycznego
i naszych portfeli, jakie wynikają z wypędzenia polskiej energetyki w gazową pułapkę;
będziemy dalej wskazywać finansowych winnych kryzysu klimatycznego – każdy bank i
ubezpieczyciel, który wspiera niszczycielskie projekty i rozwijające je korporacje może być
pewny naszego oporu;
przeprowadzimy szereg działań wzmacniających i szkoleniowych dla oddolnych klimatycznych
ruchów obywatelskich.

Efekty naszej pracy to m.in.:
doprowadzenie do końca ery nowego węgla w Polsce – dzięki nam elektrownie Ostrołęka C i
Północ nie powstały. Do atmosfery nie trafiło ok. pół miliarda ton CO2! To więcej niż roczne
emisje Polski;
wskazywanie (jako jedni z pierwszych w Polsce), że dalsze inwestowanie i wspieranie
wysokoemisyjne energetyki nie broni się z ekonomicznego, ani klimatycznego punktu widzenia;
opóźnianie inwestycji elektrowni gazowej w Ostrołęce. Minął już ponad rok, od kiedy koncern
stara się uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, nasze ekspertyzy opóźniają ten
proces wskazując błędy i aspekty wpływu na środowisko, które inwestor ignoruje;
rozpoczęcie systemowej kampanii klimatycznej informującej o zagrożeniach wynikających z
planów przejścia polskiej energetyki z opartej na węglu na opartą o gaz kopalny;
współpraca z europejskimi organizacjami, działania na poziomie unijnym, których celem jest
zatrzymanie wsparcia dla inwestycji w paliwa kopalne (tylko 3 z planowanych 6, polskich mega
inwestycji gazowych trafiły na europejską listę projektów priorytetowych PCI);
współpraca z polskimi i europejskimi organizacjami, działania na poziomie unijnym, by
powstrzymać spalanie drewna z lasów jako paliwa w piecach elektrowni w Polsce i całej Unii
Europejskiej;
wydanie raportu „Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii” (2022), który mapuje
problemy europejskiego i polskiego rynku bioenergii, a jego celem jest dostarczenie wiedzy
decydentom politycznym oraz opinii publicznej;
działania w Koalicji Klimatycznej, to jest ruchu zrzeszającym 26 wiodących, polskich
organizacji społecznych. Diana Maciąga i Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
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to jedni z ekspertów Koalicji;
przeprowadzenie konferencji naukowej dotyczącej wpływu elektrowni z otwartym układem
chłodzenia na przyrodę rzek – dzięki przeprowadzonym badaniom mamy nowe, mocne
argumenty dla ochrony wód;
ponad 100 Strażników i Strażniczek Klimatu wspierających polski ruch ekologiczny, którzy
przeszli nasze autorskie szkolenia Strażników Klimatu (jedyny w Polsce tak kompleksowy kurs
samodzielnego prowadzenia kampanii klimatycznych);
ponad 2000 osób korzystających z przygotowanych przez nas webinarów poświęconych
różnym aspektom zmian klimatu: transformacji energetycznej, związków kryzysu
klimatycznego z systemem kapitalistycznym czy energetyce jądrowej;

Wesprzyj działania na rzecz bezpiecznej klimatycznej
przyszłości ludzi i przyrody. Przekaż 1% Pracowni na rzecz
Wszystkich Istot.
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