
 

    

 
 

 

Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów” jest realizowany przy udziale środków   
instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

 

 
Z A P R O S Z E N I E 

na konferencję „Zielone Kociewie – Program 
Niskowęglowego Rozwoju do roku 2030” 

 
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji „„Zielone Kociewie – Program 

Niskowęglowego Rozwoju do roku 2030” zamykającej prace nad programem. Odbędzie się ona 30 czerwca 
2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17, w godz. 10.00-
15.00. W konferencji wezmą udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych ze Starostą Powiatu 
Starogardzkiego Leszkiem Burczykiem, wiceprezydentem Starogardu Gdańskiego Przemysław Biesek-
Talewskim oraz wójtami gmin powiatu na czele. 

Od września 2014 r. trwały prace nad Pilotażowym programem niskowęglowego rozwoju dla 
powiatu starogardzkiego. Tworzony był on przez zespół ekspertów Instytutu na rzecz Ekorozwoju przy 
bliskiej współpracy z władzami samorządowymi powiatu i gmin, przedstawicielami mieszkańców, biznesu  
i organizacji pozarządowych. 

Do udziału w spotkaniu zachęcamy lokalnych liderów, przedsiębiorców, społeczników działających  
w organizacjach pozarządowych oraz wszystkich tych, którym nie jest obojętna przyszłość powiatu 
starogardzkiego. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w celu zapewnienia sobie udziału w Konferencji, niezbędne 
jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej i przesłanie faksem pod numer 22 
8510400 lub – najprościej i najszybciej – w wersji elektronicznej. Udział można zgłaszać również  
e-mailowo na adres: ppnr@ine-isd.org.pl lub telefonicznie 22 8510402, -03, -04. Termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 25 czerwca. Pod powyższymi numerami telefonów można również uzyskać więcej informacji 
o konferencji i programie. Osoby do kontaktu: Ewa Świerkula i Marek Korzyński. 

Pełen program konferencji i formularz zgłoszeniowy mogą Państwo pobrać korzystając z linków w 
niniejszym zaproszeniu lub materiałów zamieszczonych pod zaproszeniem. 

Więcej o Programie Niskowęglowego Rozwoju dla Powiatu Starogardzkiego  oraz projekcie Dobry 
Klimat dla Powiatów w ramach którego jest on realizowany, można przeczytać na stronach organizatorów: 
Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Związku Powiatów Polskich.  

Materiały do pobrania:  

 pełen program konferencji 

 formularz zgłoszeniowy 
 

Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju 

    

             Per Markus Törnberg 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mLHwvbzMoNje53b32OMWgeQsXdUpvCsVl7hoJm2PhzM/viewform?usp=send_form
mailto:mppnr@ine-isd.org.pl
http://chronmyklimat.pl/projekty/dobry-klimat-dla-powiatow/pilotazowy-program-niskoweglowego-rozwoju
http://doklip.zpp.pl/
http://chronmyklimat.pl/download.php?id=228
http://chronmyklimat.pl/download.php?id=229


 

 
Program konferencji zamykającej prace 

nad Pilotażowym Programem 
Niskowęglowego Rozwoju 
powiatu starogardzkiego 

 
 

 

Zielone Kociewie – Program Niskowęglowego Rozwoju do roku 2030 

 

PROWADZENIE – prof. Andrzej Baranowski (Politechnika Gdańska) 

MIEJSCE – Starostwo Powiatowe, Starogard Gdański, ul. Tadeusza Kościuszki 17 

TERMIN – 30 czerwca 2015 r.  

 

10:00 - 10:15 – Otwarcie 

Konferencję otworzą: Leszek Burczyk – Starosta Powiatu Starogardzkiego, Per Markus 
Törnberg – prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Grzegorz Kubalski – z-ca dyrektora Biura 
Związku Powiatów Polskich 

10:30 Sesja otwierająca  

 10:15 – 10:30 – Zrównoważone podejście do rozwoju regionu pomorskiego - prof. Andrzej 

Baranowski (Politechnika Gdańska) 
 10:30 – 10:45 Świat, Europa klimat i gospodarka niskowęglowa –  dr Wojciech Szymalski 

Instytutu na rzecz Ekorozwoju 
 10:45 – 11:25 Pilotażowy  program niskowęglowego rozwoju powiatu  starogardzkiego – dr 

Andrzej Kassenberg (Instytutu na rzecz Ekorozwoju) 
 11:25 -11:45 Dostępne źródła i mechanizmy finansowania gospodarki niskowęglowej – 

Marek Kownacki (Energy Profil Group) 

11:45 – Przerwa na kawę i herbatę 

12:10 – Sesja panelowa jak wdrażać PPRN – prowadzenie Krzysztof Kamieniecki Instytutu na rzecz 
Ekorozwoju 

Administracja (Leszek Burczyk – starosta starogardzki, Przemysław Biesek-Talewski  
z-ca Prezydent Starogardu Gd., Sławomir Janicki - wójt gminy Kaliska (w potwierdzeniu)  

Biznes (Grażyna Kaczyńska – Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, Szymon Krystecki – 
SW-Solar Czarna Woda Sp. z o.o.,  Monika Mankiewicz – Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS 
Sp. z o.o.) 

Społeczeństwo (Marian Firgon - prezes LGD "Chata Kociewia", Alina Jeleń – prezes 
Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia, Kinga Rankiewicz - Przewodnicząca Młodzieżowej 
Rady Powiatu) 

13:20 – Dyskusja na temat jak wdrażać PPRN – prowadzenie prof. Andrzej Baranowski 

(Politechnika Gdańska) 

14:10 – Podsumowanie – Leszek Burczyk – Starosta Powiatu Starogardzkiego dr Andrzej 
Kassenberg Instytutu na rzecz Ekorozwoju,  

14:30 – Obiad 
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Formularz zgłoszenia 
 

na konferencję: 
 
Zielone Kociewie – Program Niskowęglowego Rozwoju do roku 2030 
 
(wypełniony formularz prosimy przesłać faksem pod numer 22 851 04 00 lub zeskanowany na 
adres ppnr@ine-isd.org.pl) 
 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa urzędu/instytucji/organizacji/firmy, którą uczestnik reprezentuje 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 
Prosimy o podanie adresu e-mail na który mamy przesłać potwierdzenie przyjęcia udziału w warsztatach: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Prosimy o podanie numeru telefonu: 
………………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju moich danych osobowych 

zawartych w kwestionariuszu  dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu Dobry klimat dla Powiatu 

(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych): 

 tak 

 nie 

 
 
……………………………………………….. 
Podpis uczestnika/osoby zgłaszającej 

 
 


