
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podczas Międzynarodowych Targów Po-
znańskich POL-ECO SYSTEM odbył się 
Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, bę-

dący finałem Konkursu „Młodzieżowe Przesła-
nie Klimatyczne dla przyszłości” ogłoszone-
go we wrześniu 2018 roku. Jego organizatorem 
są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem 
- Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partne-
rem - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest za-
chęcenie młodzieży szkół średnich do sformu-
łowania swojego punktu widzenia na zmiany kli-

matyczne oraz oczekiwań względem rządzących  
w tym zakresie, poprzez opracowanie „Młodzieżo-
wego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”.

Kapituła Konkursu złożona z przedstawi-
cieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców 
wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - III LO im. J. Słowackiego  
w Piotrkowie Trybunalskim

II miejsce - Zespół Szkół Akademickich 
Politechniki Wrocławskiej

III miejsce - LO w Boguchwale
Laureatem Konkursu na szczeblu wo-

jewództwa śląskiego został zespół uczniów  
z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości

W debacie „Polska bez smogu” 
wzięli udział Tomasz Bedna-
rek, prezes zarządu Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, Henryk Kowalczyk, minister Śro-
dowiska, Anna Król, zastępca prezesa 
zarządu Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, Henryk Mucha, prezes 
zarządu PGNiG Obrót Detaliczny, Ma-
riusz Skiba, wiceprezydent Miasta Ka-
towice, prof. dr hab. Piotr Skubała, Sto-
warzyszenie Biznes - Nauka - Samo-
rząd „Pro Silesia” z Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, Grzegorz Tobi-
szowski, sekretarz stanu w Minister-
stwie Energii oraz Piotr Woźny, zastęp-
ca prezesa zarządu Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

Minister zachwalał

- Program będzie realizowany 
przez dziesięć lat. Zakładamy, że ter-
momodernizacji zostanie poddanych 
ponad 3 mln domów jednorodzinnych. 
Jest to pole dla przedsiębiorców, któ-
rzy mogą oferować beneficjentom 
programu wydajne, ekologiczne ko-
tły, materiały budowlane czy stolarkę 
okienną - mówił na panelu minister Ko-
walczyk.

Minister Henryk Kowalczyk wspo-
mniał także, że trwa cykl spotkań  
w gminach na temat Programu Czyste 
powietrze, podczas których przyszli 
beneficjenci zapoznają się z zasadami 
programu priorytetowego. A Fundusze 
już rozpoczęły przyjmowanie pierw-
szych wniosków.

Podczas dyskusji paneliści rozma-
wiali o korzyściach z Programu „Czy-
ste Powietrze” dla przedsiębiorców,  
o wspieraniu ich w podnoszeniu efek-
tywności energetycznej oraz o tym, jak 
pozyskiwać środki unijne na likwido-
wanie niskiej emisji w aglomeracji ślą-
sko-dąbrowskiej. 

Program, jak mówił minister Henryk 
Kowalczyk, o potężnej skali finansowej. 

- 103 miliardy złotych rozłożone na  
12 lat - wyliczał. - Żaden program rzą-
dowy, za wyjątkiem programu „500 
plus”, nie jest tak ogromny - dodawał. 

Cele projektu

Zasadniczo są dwa: walka z niską 
emisją, która przede wszystkim odpo-
wiada za zanieczyszczenie powietrza 
oraz obniżenie kosztów ogrzewania, 
a co za tym idzie zapotrzebowania na 
energię. W ramach programu właści-
ciele domów jednorodzinnych mogą 
ubiegać się o dofinansowanie na ocie-
plenie domu, wymianę okien czy na 
wymianę starego, wysoko-emisyjnego 
kotła grzewczego.

- To program, który jest ogromną 
szansą nie tylko na osiągnięcie tych 
celów, ale i ogromną szansą dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Te 
103 mld zł „wejdą” w gospodarkę i to 
w tym segmencie, który dotyczy ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, bo 
ktoś musi termomodernizację wyko-
nać, ktoś musi wyprodukować styro-
pian. To miejsca pracy, które są roz-
rzucone w terenie - oceniał minister 
Kowalczyk. 

Grzegorz Tobiszewski przekony-
wał, że znaczącym uzupełnieniem pro-
gramu „Czyste powietrze” jest ure-

gulowanie rynku paliw stałych w Pol-
sce. - Ustawa, później rozporządzenia, 
były rozważane w poprzedniej kaden-
cji, ale Sejm nie zdążył z tym uregulo-
waniem. Myśmy je uszczegółowili, za-
ostrzyliśmy pewne zapisy i rozbudo-
waliśmy rozporządzenia do tej ustawy 
- wyjaśniał wiceminister. - Jakbyśmy się 
przesiedli z malucha do mercedesa. 

Program Czyste powietrze chwalił 
Henryk Mucha. - Takiego programu ni-
gdy w historii Polski nie było, ale to też 
projekt unikatowy na skale europej-
ską - komentował. A działania PGNiG  
w walce o czyste powietrze? To pro-
gram „Dofinansowanie nawet do 3000 
zł”, w ramach którego na wymianę 
„kopciucha” na kocioł gazowy moż-
na otrzymać 1000 zł dofinansowania,  
a w przypadku posiadaczy Kart Dużej 
Rodziny - można wnioskować o 3000 zł. 
Program ruszył w maju. 

Naukowcy tonowali 
entuzjazm

- Działania rządu w walce ze smo-
giem są zbyt zachowawcze - optymizm 
panelistów stopował nieco prof. Piotr 
Skubała. - Optymistą nie jestem. Ten 
program pomoże, ale czy diametral-
nie zmieni sytuację? Istnieje poważ-
na obawa, że lepiej może nie być - mó-
wił. Jak przekonywał wszystkie działa-

nia podejmowane przez rząd są zbyt 
zachowawcze. - Istnieje groźny roz-
dźwięk między tym, co świat nauki 
mówi o sytuacji powietrza i środowi-
ska w Polsce, a tym co robią politycy. 
Naukowcy nie potrafią przekonać na-
szych obywateli, nie potrafią też do-
trzeć do polityków z informacją, że 
jest bardzo źle. Że trzeba te działania 
podejmować szybciej. Ten program 
wydaje się świetny, ale jeśli brać pod 
uwagę powagę sytuacji, to zdecydo-
wanie za mało - oceniał. 

Prezes zachęcał 
do działania

Tomasz Bednarek, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, odpowiadał, że Czyste powietrze 
to jednak rewolucja. - To, że mamy zły 
stan powietrza to wiemy, ale nie mogę 
się zgodzić z tezą, że program jest zły. 
W 16 lat, jako fundusz, wsparliśmy wy-
mianę ok. 32 tys. źródeł ciepła. Nato-
miast w ramach programu Czyste po-
wietrze planujemy w ciągu 11 lat na te-
renie województwa śląskiego objąć 
tym programem 560 tys. źródeł ciepła. 
To skala nieporównywalna - twierdził. 

Minister Kowalczyk zapewniał, że 
rząd zamierza stworzyć podobny pro-
gram dla domów wielorodzinnych.

W ramach programu wpłynęło już 1000 wniosków od mieszkańców województwa.

„Czyste Powietrze” 
i przedsiębiorcy

„Polska bez smogu” to  
temat panelu dyskusyjnego,  
który odbył się podczas  
8. Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw  
w Katowicach. Organizatorem był 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, który 
wraz z innymi wojewódzkimi 
funduszami, Narodowym 
Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Bankiem Ochrony 
Środowiska biorą udział  
w Programie Czyste powietrze. 
W spotkaniu uczestniczyło 
ponad 100 zainteresowanych 
tą tematyką osób oraz 
przedstawiciele mediów.


