Deklaracja udziału
w Inicjatywie Efektywna Polska
(Poparcie dla „Inicjatywy Efektywna Polska”)

Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ) zidentyfikował dwa problemy związane z
modernizacją zasobów budowlanych w Polsce, które dotychczas były zaniedbywane, a
których rozwiązanie z całą pewnością przyczyni się do poprawy życia w Polsce, przy
jednoczesnym znaczącym wpływie na szeroko pojęty rozwój gospodarczy, tj. na rozwój
nowoczesnych technologii, poprawę zdrowia, zwiększenie lokalnych miejsc pracy, a także
poprawę warunków życia.
Pierwszym zaniedbanym obszarem jest termomodernizacja budynków
jednorodzinnych. Polski Rząd do tej pory praktycznie ignorował potrzeby połowy
mieszkańców Polski, skupiając swoje wsparcie na budynkach użyteczności publicznej i na
budynkach wielorodzinnych. Pora to zmienić. Pora zmienić spojrzenie na problem
budownictwa jednorodzinnego – w budynkach jednorodzinnych mieszka biedniejsza połowa
Polaków, która jest gotowa do remontów swoich domów. Trzeba im pomóc zrobić to w
sposób nowoczesny. Zmieńmy wspólnie polski krajobraz, pomóżmy indywidulanym
mieszkańcom wsi i małych miasteczek.
Drugim zaniedbanym obszarem jest stan powietrza w Polsce. Fatalny stan powietrza
wynika z dotychczasowego braku zainteresowania państwa przeciwdziałaniem emisji
toksycznych zanieczyszczeń z pieców opalanych śmieciami, a także fatalnej jakości paliwem
przede wszystkim węglem. Śmieci, zanieczyszczony węgiel, a często po prostu odpady
węglowe spalane są w przestarzałych kotłach zainstalowanych przede wszystkim w
energochłonnych budynkach jednorodzinnych. Konieczne są skuteczne działania sprzyjające
rozwiązaniu tego problemu – w tym także inicjatywy lokalne – takie jak np. tworzone przez
Województwo Małopolskie programy wsparcia, ale najważniejsze będą działania na
poziomie krajowym, bo zatrute powietrze to nie jest problem jedynie takich miast jak
Kraków, Zakopane, Nowy Sącz. Z problemem tym borykają się setki miast i małych
miejscowości w Polsce.
(W imieniu …) popieram Inicjatywę działania na rzecz wsparcia dla termomodernizacji
budynków jednorodzinnych oraz na rzecz poprawy stanu powietrza.
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Jednocześnie deklaruję:
 Udział w pracach i spotkaniach dotyczących Krajowego Planu Działań na rzecz
efektywności energetycznej
 Udział w pracach i spotkaniach dotyczących Strategii modernizacji budynków
 Udział w działaniach mających na celu opracowanie Krajowego Programu
Modernizacji Budynków
 Pracę nad instrumentami wsparcia modernizacji budynków (w szczególności
jednorodzinnych - Fundusz Modernizacji, program Ryś etc.)
 Publikowanie na stronach internetowych informacji o Inicjatywie oraz projektach i
działaniach powstałych w jej ramach
 Inne… *

……………………………………………
[imię i nazwisko]

[logo]

*działania bieżące, przedyskutowane z partnerami popierającymi Inicjatywę

Postanowienia:
1. Do wsparcia Inicjatywy zapraszane i zachęcane są organizacje i instytucje reprezentujące
różne środowiska, w tym organizacje i instytucje (także stowarzyszenia branżowe). Inicjatywa
nie reprezentuje interesów tych organizacji, lecz promuje społeczne spojrzenie na
zidentyfikowane problemy i ich rozwiązania.
2. Wszystkie zadeklarowane działania oraz deklaracje poparcia na rzecz rozwiązania tych dwóch
ważnych problemów są rejestrowane na wspólnej stronie internetowej. Mówiąc głośno o
problemie razem zwiększamy szansę osiągnięcia zmiany.
3. W ramach działań nie przewidujemy żadnej struktury organizacyjnej, ani dokumentów
programowych. Sprawa jest prosta: poprawa jakości życia Polaków poprzez poprawę stanu
ich budynków i poprawę jakości powietrza.
4. O poparcie dla Inicjatywy występuje Zarząd Instytutu Ekonomii Środowiska z własnej
inicjatywy lub na wniosek zainteresowanej strony.
5. Zarząd IEŚ może odmówić zamieszczenia na stronie inicjatywy, która zdaniem Zarządu nie
jest działaniem na rzecz wsparcia dla remontów budynków jednorodzinnych i ochrony
powietrza bez podania powodu.
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