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KRONIKA
Polska ekologia na œwiatowym poziomie
Nasz system finansowania ochrony œrodowiska to
dobry wzór dla Europy i œwiata. Taki wniosek zawiera
najnowszy raport Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Raport zosta³ — po raz
pierwszy w Polsce — zaprezentowany 25.10.2007 r. w
Warszawie podczas sesji Droga do polskiego sukcesu —
system finansowania ochrony œrodowiska
Polski system finansowania ochrony œrodowiska
tworz¹: Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Œrodowiska i Ekofundusz. Raport przygotowali eksperci z Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju. Cz³onkami
tej organizacji jest 30 wysoko rozwiniêtych pañstw, m.in.
USA, Niemcy i Kanada. Wed³ug ekspertów OECD polskie
instytucje tworz¹ uniwersalny i przejrzysty system.

m.in. prof. Józef Kozio³; prof. Tomasz ¯ylicz, dziekan
Wydzia³u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Maciej Nowicki, prezes Fundacji Ekofundusz; Bernadetta Czerska, wiceprezes Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Barbara Kozal, dyrektor Banku Ochrony
Œrodowiska. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreœlali, ¿e
od prze³omu lat 1989/1990, bez wzglêdu na zmiany polityczno-ekonomiczne, w naszym kraju jest konsekwentnie
budowany i doskonalony system polskich instytucji finansuj¹cych ekologiê. Jednym z jego najwa¿niejszych dokonañ jest sta³e zapewnianie „wk³adu krajowego“ do
projektów dotowanych przez UE. Bez tych pieniêdzy nie
by³oby mo¿liwe pozyskanie œrodków unijnych. Polski system — ju¿ w po³owie lat 90. — okaza³ siê tak¿e pomocny
w pozyskiwaniu i obs³udze œrodków z GEF — Funduszu

Ryc. 1. Zielony Laur dla zespo³u Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Od prawej: A. Pasieczna, T. Na³êcz i
J. Lis (Pañstwowy Instytut Geologiczny), M. Haliniak (G³ówny Inspektor Ochrony Srodowiska), M. Gromiec
(szef Kapitu³y Zielonego Lauru), i W. Brochwicz-Lewinski (sekretarz Zarz¹du PIGE). Fot. I.B. Litwin

W nowej publikacji przedstawiono zalecane i sprawdzone praktyki zwi¹zane z ocen¹ projektów ekologicznych
dofinansowywanych przez fundusze ekologiczne z krajów
stowarzyszonych w OECD. Adresatami podrêcznika s¹
m.in. politycy, decydenci, mened¿erowie.
Raport miêdzynarodowej organizacji zosta³ zaprezentowany na sesji Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój,
rozpoczynaj¹cej obchody jej 10-lecia. W sesji wziêli udzia³
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Globalnego Œrodowiska UNDP w Polsce (mechanizm
finansowy zarz¹dzany przez agendy ONZ) oraz Funduszu
Norweskiego. Uczestnicy sesji podkreœlili, ¿e z polskich
doœwiadczeñ finansowania ochrony œrodowiska czerpi¹
nawet kraje Orientu, takie jak Chiny.
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