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POROZUMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO WSPÓŁPRACY 

W CELU POWOŁANIA 

POMORSKIEGO FORUM SOLIDARNOŚCI KLIMATYCZNEJ  

IM. PAWŁA ADAMOWICZA 

 

zawarte w dniu 16.10.2020 

pomiędzy  

Województwem Pomorskim, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk 

NIP: 583-316-3786, REGON: 191-674-836 

reprezentowanym przez: Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego 

a 

Gminą Miasta Gdańska, z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

NIP: 583-00-11-969, REGON 191675570 

reprezentowaną przez: Aleksandrę Dulkiewicz, Prezydenta Miasta Gdańska 

a 

Global Compact Network Poland, z siedzibą przy ul. Emilii Plater 25/64, 00-688 Warszawa 

NIP: 701-037-0854, REGON: 146-548-928. 

reprezentowanym przez: Kamila Wyszkowskiego, Przedstawiciela i Prezesa Rady 

 

Mając na uwadze potrzebę podjęcia pilnych działań na rzecz transformacji w kierunku zrównoważonej 

przyszłości oraz wywiązania się ze zobowiązań przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r. Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 

(Agenda 2030) i wynikających z niej Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, przyjętych w tym samym 

roku podczas 21 Szczytu Klimatycznego ONZ (COP 21) Porozumień Paryskich, polityk klimatycznych 

ONZ i wynikających z nich zobowiązań będących podstawą dla Europejskiego Zielonego Ładu, uznajemy 

potrzebę systemowej, międzysektorowej i międzypokoleniowej dyskusji dotyczącej zmian klimatu, 

opartej na konsensusie naukowym i rekomendacjach zawartych w raportach ONZ prezentowanych 

podczas Szczytów Klimatycznych ONZ, w szczególności corocznego raportu IPCC (Międzyrządowego 



2 
 

Panelu ds. Zmiany Klimatu). W tym celu konieczne jest utworzenie forum dialogu klimatycznego, które 

będzie stanowiło centrum debaty na temat najważniejszych wyzwań związanych z kryzysem 

klimatycznym oraz działań możliwych do przeprowadzenia na poszczególnych poziomach polityk 

publicznych, w sektorze prywatnym, a także na poziomie mieszkańców, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodego pokolenia. 

W związku z powyższym postanawia się, co następuje: 

Art. 1 

1. Samorząd Województwa Pomorskiego, Gmina Miasto Gdańsk oraz Global Compact Network Poland 

będą współpracować na rzecz inspirowania działań w kierunku przejścia na zrównoważoną, 

neutralną dla klimatu, niskoemisyjną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, a także w 

ramach pozostałych polityk publicznych. 

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1 organizowane będą cykliczne spotkania, warsztaty, 

seminaria, konferencje (w tym wydarzenia o charakterze międzynarodowym), podczas których 

będą:  

a) omawiane aktualne wyzwania związane z wdrażaniem działań na rzecz neutralności 

klimatycznej,  

b) prezentowane dobre praktyki,  

c) wypracowywane rozwiązania wspierające przyspieszenie działań na rzecz neutralności 

klimatycznej.  

3. W prowadzone działania zaangażowane będą lokalne i regionalne samorządy - w szczególności 

współpracujące z ONZ poprzez NAZCA Platform, instytucje naukowe i edukacyjne, przedsiębiorcy - 

w szczególności współpracujący z ONZ za pośrednictwem United Nations Global Compact, 

organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo. Zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas” zobowiązujemy 

się do stworzenia przestrzeni debaty dla młodego pokolenia oraz włączania jego przedstawicieli na 

równoprawnych zasadach w planowane inicjatywy. 

4. Biorąc pod uwagę zasługi tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska w latach 1998-2019 

Pawła Adamowicza, w budowaniu współpracy oraz szeroko rozumianej solidarności - w wymiarze 

społecznym, międzypokoleniowym, międzykulturowym, a także klimatycznym, ww. wydarzenia 

organizowane będą pod wspólną marką Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła 

Adamowicza. 

Art. 2 

1. Przyjmuje się, że współpraca w ramach niniejszego porozumienia będzie miała charakter 

bezterminowy oraz bez wzajemnych zobowiązań finansowych. 

2. Zakres współpracy będzie określany w tzw. Planach Działania uzgadnianych na bieżąco pomiędzy 

stronami do końca pierwszego kwartału każdego roku. 

3. Plan Działań na rok 2020 został określony w załączniku do niniejszego porozumienia. 

4. Szczegółowy zakres współpracy pomiędzy stronami porozumienia ustalany będzie każdorazowo w 

odniesieniu do poszczególnych wydarzeń. 

5. Dopuszcza się możliwość zawieszenia realizacji lub zmniejszenia wcześniej określonego zakresu 

Planu Działań na dany rok. Ustalenia w tej kwestii dokonywane będą w uzgodnieniu ze wszystkimi 

stronami porozumienia oraz przed rozpoczęciem planowanych zadań i rozpoczęciem promocji 

wydarzeń. 
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6. Na zaproszeniach oraz podczas promocji wydarzeń organizowanych w ramach Pomorskiego Forum 

Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza zamieszczane będą logotypy stron porozumienia, 

biorących udział w organizacji wydarzeń. 

7. Do końca marca  każdego roku sporządzany będzie raport z realizacji Planu Działań za rok poprzedni.  

Art. 3 

1. Przy realizacji przedsięwzięć organizowanych w ramach niniejszego porozumienia istotny uznaje się 

udział następujących partnerów kluczowych: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-

Gdynia-Sopot, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

2. Strony deklarują otwartość do współpracy z innymi partnerami, w ramach rocznych Planów Działań. 

Art. 4 

1. Wskazuje się następujące osoby do kontaktów roboczych: 

a) ze strony Województwa Pomorskiego:  

imię i nazwisko: Joanna Bogdziewicz-Wróblewska  

adres do korespondencji: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

tel. 58 32 68 927 

adres e-mail: j.bogdziewicz@pomorskie.eu 

b) ze strony Miasta Gdańsk: 

imię i nazwisko: Tomasz Hoppe 

adres do korespondencji: Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk 

tel. 58 768 82 00 

adres e-mail: tomasz.hoppe@gdansk.gda.pl 

c) ze strony Global Compact Network Poland: 

imię i nazwisko: Łukasz Kolano, Dyrektor Wykonawczy  

adres do korespondencji: Emilii Plater 25/64 

tel. 22 646 52 58 

adres e-mail: lukasz.kolano@unc.org.pl 

 

Art. 5 

1. O wszelkich zmianach, zmianie osób do kontaktów roboczych lub danych teleadresowych strona 

dokonująca zmian poinformuje niezwłocznie pozostałych partnerów pocztą elektroniczną.  

2. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej. Nie stanowi zmiany porozumienia 

zmiana danych teleadresowych i zmiana osób wskazanych w art. 4. 

3. Rozwiązanie współpracy wynikającej z niniejszego porozumienia możliwe jest w każdym czasie, 

poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub 

elektroniczną). 

4. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
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Global Compact Network Poland 

 


