


COP26 Glasgow

• Wielka Brytania będzie gospodarzem 26. Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP26), 1-12. listopada w 
Glasgow

• Pierwszy wielki test Porozumienia Paryskiego

• Aby ograniczyć zmiany klimatu, musimy działać szybko. Na COP26 
chcemy zapewnić globalne, zerowe emisje netto do połowy stulecia 
oraz utrzymać 1.5°C w zasięgu

• Miasta i regiony mogą wysłać mocny sygnał dołączając do Sojuszu 
Powering Past Coal i Wyścigu Miast do Zera (Cities Race to Zero)



PPCA jest pierwszą i 
jedyną na świecie koalicją 

władz krajowych i 
lokalnych oraz 

przedsiębiorstw, 
pracujących razem nad 

odejściem od 
wytwarzania energii 

węglowej.



Do czego służy PPCA?

PPCA ma na celu:

/// zabezpieczenie zobowiązań od władz oraz przedsiębiorstw co do 
wycofywania się z energetyki węglowej;

/// zachęcenie globalnego moratorium na budowę nowych 
elektrowni węglowych;

/// odejście od węgla na rzecz czystej energii, m.in. poprzez 
ograniczenie finansowania projektów węglowych;

/// osiągnięcie sprawiedliwej transformacji poprzez odpowiednie 
wsparcie dla pracowników oraz lokalnych społeczności.



PPCA zachęca wszystkich członków 
do poparcia Deklaracji PPCA – w tym 
zobowiązania do wycofania węgla do 

2030 r. w OECD/UE i do 2050 r. w 
pozostałej części świata. 

Oferuje również członkostwo 
władzom krajowym, które 

podejmują ambitne działania na 
rzecz odchodzenia od węgla, ale nie 

są jeszcze w stanie sprostać tym 
ramom czasowym.



Członkostwo w PPCA

/// 41 rządów krajowych z całego świata, w tym 19 krajów UE

/// 41 samorządów, w tym regiony bez członkostwa w rządzie 
krajowym

/// 55 członków sektora prywatnego, w tym firmy finansowe, 
zakłady energetyczne oraz inne przedsiębiorstwa

/// Globalnym wezwaniem do „odesłania węgla do historii” 
przed COP26, zachęcamy władze do rozważenia przystąpienia 
do Sojuszu
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