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Już tylko 15 dni dzieli Polskę od objęcia prezydencji w Unii
Europejskiej. Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej to doskonała
okazja do zaprezentowania Polski jako kraju zaangażowanego w ochronę
środowiska i działającego w trosce o otaczającą go naturę. Chcemy
zwracać szczególną uwagę na sposób, w jaki organizujemy spotkania i
konferencje.
Prezentowane
poniżej
poradniki
opracowano
w
celu
wskazania sposobów proekologicznego zachowania przy organizacji tak
dużego wydarzenia, jakim jest Przewodnictwo w Radzie UE. Właśnie ten
zakres działalności podczas przygotowań do Prezydencji określany jest
mianem
zielonej
Prezydencji.
Inicjatorem
tego
projektu
jest
Ministerstwo Środowiska.
Zielona Prezydencja to podkreślenie, że Polska jest krajem świadomym
jak przygotowania do Przewodnictwa mogą wpływać na środowisko oraz w
jaki sposób minimalizować ich szkodliwe skutki. Świadomość takich
działań podniesie wrażliwość społeczeństwa na kwestie nielekceważenia
ludzkiego oddziaływania na środowisko. Dobrym przykładem mogą służyć
organy
administracji
publicznej
zaangażowane
bezpośrednio
w
przygotowania do Prezydencji.
Organizacja przedsięwzięć w zielonym standardzie ma także znaczenie
wizerunkowe. Przedstawiciele innych państw członkowskich nierzadko
zwracają uwagę na to, czy np. podczas konferencji wykorzystywane są
jednorazowe opakowania lub czy organizatorzy spotkań oszczędzają
papier. Aby odpowiednio przygotować spotkanie, zapraszamy do lektury:
• ulotka Ministerstwa Środowiska: "Zielona Prezydencja - organizacja
spotkań i konferencji w zielonym standardzie"
• poradnik Fundacji Aeris Futuro "Zielone wydarzenia"
• prezentacja „Zielona Prezydencja – organizacja spotkań w zielonym
standardzie”
• Zakładka "Zielone zamówienia publiczne" na stronie Urzędu Zamówień
Publicznych (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;291 )
• Zielone Zamówienia Publiczne ( http://www.zielonezamowienia.gov.pl/
) – strona prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki
• Zakładka "Społeczna Odpowiedzialność Przedsiebiorstw (CSR)"
stronie Ministerstwa Gospodarki ( http://www.mg.gov.pl/CSR )

na

• Zakładka dot. organizacji "Zielonych wydarzeń" Fundacji Aeris Futuro
( http://www.zielonewydarzenia.pl/ )
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Patrycja Zasępa (tel.: 022-57 92 839, patrycja.zasepa@mos.gov.pl )
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