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PROWADZĄCY 
prof. dr Hans Diefenbacher, zastępca szefa Centrum Badaw-
czego Ewangelickiej Wspólnoty Naukowej (Forschungsstätte 
der Evangelischen Studiengemeinschaft – FEST) w Heidel-
bergu, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Heidelbergu 
i przedstawiciel Rady EKD ds. środowiska.
Lisa Stadtherr, fizyk klimatu w Centrum Badawczym Ewan-
gelickiej Wspólnoty Naukowej (FEST)

TERMIN I MIEJSCE
4 października 2019 roku
ul. Willowa 1, Warszawa 
siedziba Polskiej Rady Ekumenicznej 
Początek o godz. 11.00, zakończenie o 16.00.
Rejestracja od godziny 10.30.

ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie należy przesłać do 23 września 2019 roku  
na adres: pre@pre.pl. Liczba miejsc ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

KONTAKT
ks. Grzegorz Giemza
pre@pre.pl
tel. +48 502 691 626

Koncepcja ochrony klimatu dla konkretnego Kościoła służy:
 określeniu, ile CO2 jest emitowane przez budynki, mobilność 

(transport) i zakupy związane z działalnością Kościoła
 ustaleniu, o ile w przyszłości należy zredukować emisję CO2,  

aby można było osiągnąć wyznaczone cele jego redukcji
 przedstawieniu propozycji działań, za pomocą których można 

ograniczyć emisję CO2

DLACZEGO? 
Ponieważ także Kościoły i ludzie działający w nich zużywają 
energię i emitują gazy cieplarniane. 

Koncepcje ochrony klimatu powinny być ukierunkowane na 
osiągnięcie europejskich i krajowych celów klimatycznych. Cele 
europejskie przewidują obniżenie emisji gazów cieplarnianych 
w UE o 80%-95% do 2050 roku. 

W trakcie warsztatów zostanie zaprezentowana ogólna formuła 
koncepcji ochrony klimatu, na czym ona polega i w jaki sposób 
jest ona konstruowana dla konkretnego Kościoła, parafii czy
instytucji. Może to być punkt wyjścia do jej tworzenia, a także 
możliwość uzyskania wiadomości, nawiązania kontaktów oraz 
podjęcia kolejnych kroków, aby opracować koncepcję dedykowa-
ną dla danego miejsca.EK
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