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Porozumienie klimatyczne - najważniejsze
informacje
Porozumienie klimatyczne podpisane
14.12.2015
W Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. „To ambitna umowa. Głównym jej
celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza” –
mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko. Czytaj więcej

COP21 – globalne porozumienie już blisko
10.12.2015
Dobiega końca międzynarodowa konferencja klimatyczna COP21 w Paryżu. Jutro ma zostać
sfinalizowane globalne porozumienie. Polska delegacja od dwóch tygodni aktywnie uczestniczy w
negocjacjach, promując nasze osiągnięcia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
wykorzystania energii geotermalnej i zrównoważonego leśnictwa. Czytaj więcej

Nowoczesne technologie spalania węgla szansą na zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla
10.12.2015
Clean Coal Technologies - to temat drugiego polskiego wydarzenia towarzyszącego 21 Konferencji
Stron Konwencji Klimatycznej ONZ w Paryżu. Polscy naukowcy zaprezentowali wyniki badań i
możliwości ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez zastosowanie nowoczesnych technologii
spalania węgla. Czytaj więcej

Informacja przed 21. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu
27.11.2015
Jedynie solidarne wysiłki wszystkich państw, zgodne z suwerennie określonymi przez nie celami i
działaniami, mogą zapewnić możliwość zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza najbiedniejszym
krajom, i zagwarantować bezpieczeństwo obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców naszej
planety. Czytaj więcej

W Sejmie o konferencji klimatycznej COP21
26.11.2015
- Polski rząd jedzie na konferencję COP21 do Paryża z zamiarem zawarcia nowego porozumienia
klimatycznego, pod warunkiem, że będzie ono globalne oraz sprawiedliwe zarówno dla państw
rozwiniętych, jak i rozwijających się – powiedział wczoraj minister środowiska prof. Jan Szyszko
podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Czytaj więcej

Przygotowania do COP21
24.11.2015
W Ministerstwie Środowiska, na zaproszenie ministra Jana Szyszko, odbyło się spotkanie z
przedstawicielami przemysłu oraz Koalicji Klimatycznej. Dotyczyło ono wypracowania zasad ich
udziału w konferencji COP21 w Paryżu. Spotkanie, w imieniu ministra Szyszko, poprowadził
sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek. Czytaj więcej

