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

W Rybniku, w uroczystej gali 
wzięła udział: Izabela Kloc - 
Poseł na Sejm RP oraz Zastęp-
ca Prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach - Adam Lewan-
dowski. Zgodnie z założenia-
mi Konkursu Zielona Pracownia 
2018, sala została wyremonto-
wana oraz doskonale wyposa-

żona. Zakupione zostały, m.in. 
sprzęty audiowizualne, multi-
medialne, edukacyjne czy la-
boratoryjne, a także zupełnie 
nowe meble. Placówka odzna-
czała się ciekawym projektem 
wnętrza i bogactwem pomocy 
dydaktycznych 

W powiecie mikołowskim 
zielone pracownie są w kilku 
szkołach podstawowych. Jeże-

li nie ma ich jeszcze, to może 
warto pomyśleć o przystąpie-
niu to kolejnej edycji konkur-
su „Zielona Pracownia_Pro-

jekt’2019. Jest on skierowany 
do szkół podstawowych i śred-
nich z terenu województwa ślą-
skiego.

Przedmiotem Konkursu „Zielo-
na Pracownia_Projekt’2019” jest 
utworzenie projektu szkolnej pra-
cowni na potrzeby nauk przyrod-

niczych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych, geologicz-
nych czy chemiczno-fizycznych. 
Ocenie podlegać będzie pomysł 

na zagospodarowanie pracowni - 
jej funkcjonalność, innowacyjność 
rozwiązań, różnorodność pomocy 
dydaktycznych. Maksymalna wy-
sokość nagrody nie może prze-
kroczyć 20 % kosztu całkowite-
go wdrożenia projektu i stanowić 
kwoty wyższej niż 7500 zł.

Zgłoszenia w konkursie 
„Zielona pracownia_projekt’ 
2019” dokonywać można do 
31 stycznia 2019 roku.

Natomiast konkurs „Zielo-
na Pracownia’2019” skierowany 
jest do organów prowadzących 
placówki oświatowe z terenu 
województwa śląskiego.

Celem konkursu „Zielona 
Pracownia’2019” jest dofinan-
sowanie w formie dotacji naj-
lepszych wniosków dotyczą-
cych utworzenia ekopracow-
ni. Dotacja będzie udzielana  
z uwzględnieniem efektów za-
dania i możliwości finanso-
wych Funduszu do wysokości 
80% kosztów kwalifikowanych 
z zastrzeżeniem, że maksymal-
na kwota dotacji nie może prze-
kroczyć 30 tys. zł.

Wnioski w konkursie 
„Zielona pracownia’2019” 
składać można w terminie  
15-29 marca 2019 roku.

Podczas szczytu ma zostać 
przyjęta „mapa drogowa” re-
alizacji Porozumienia Pary-
skiego, czyli pierwszej w peł-

ni globalnej umowy na rzecz klimatu. 
Hasło tegorocznego szczytu to „Zmie-
niamy razem”. Szczyty klimatyczne 
ONZ, czyli tzw. COP to konferencje 
światowe, podczas których negocjowa-
ne są działania na rzecz polityki klima-
tycznej. Są organizowane od 1992 roku. 
Polska po raz trzeci jest ich gospoda-
rzem, wcześniej COP w naszym kra-
ju odbył się w 2008 roku w Poznaniu 
oraz w 2013 roku w Warszawie. W ra-
mach tegorocznego szczytu odbywa-
ją się: 24. Konferencja Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 
14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto 
(CMP 14) oraz Konferencja sygnatariu-
szy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). 
W wydarzeniu uczestniczy ok. 30 tysię-

cy osób, w tym politycy, reprezentanci 
organizacji pozarządowych oraz środo-
wisk naukowych. 

Najważniejszym celem szczytu jest 
planowane przyjęcie pełnego pakietu 
wdrażającego Porozumienie Paryskie, 
czyli pierwszej w historii międzynarodo-
wej umowy, która zobowiąże wszystkie 
państwa świata do działań w celu zatrzy-
mania globalnego ocieplenia i ochrony 
klimatu. Każde państwo zobowiązane 
będzie do przedstawienia swoich pla-
nów na kolejne lata. Polscy przedstawi-
ciele chcą, by w porozumieniu pojawiło 
się zwiększenie działań w obszarze wal-
ki o czyste powietrze, ale też elektromo-
bilność (czyli, m.in. elektryczne pojaz-
dy) i zwiększenie terenów zielonych.

Przedstawiciele Funduszu 
uczestniczyli między 
innymi w Dniu innowacji  
w Pawilonie Polskim.

O tym jakie działania podejmuje Pol-
ska na rzecz klimatu opowiedziała Ja-

dwiga Emilewicz - minister przedsię-
biorczości i technologii oraz Sławomir 
Mazurek - Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Środowiska. Rolę przemysłu  
w kontekście zmiany klimatu omówi-
ła Magdalena Gosk - dyrektor Depar-
tamentu Gospodarki Odpadami w Mi-
nisterstwie Środowiska oraz przewod-

nicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW 
w Katowicach.

Polska deklaracja  
o transformacji

Przedstawiciele 45 państw zgroma-
dzeni na globalnym szczycie klima-
tycznym ONZ - COP24 w Katowicach 
przyjęli przez aklamację deklarację  
o solidarnej i sprawiedliwej transfor-
macji. Deklarację przygotowała polska 
prezydencja, a w jej imieniu dokument 
podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

Deklaracja zakłada realizowanie 
celów związanych z ochroną klima-

tu przy jednoczesnym utrzymaniu roz-
woju gospodarczego i miejsc pracy  
w duchu dziedzictwa Solidarności.

Śląski akcent 

Prezes Zarządu katowickiego  
WFOŚiGW Tomasz Bednarek został 

zaproszony w roli eksperta do jedne-
go z paneli dyskusyjnych. Zainauguro-
wał go Jerzy Kwieciński - minister in-
westycji i rozwoju, prezentując jed-
nocześnie podpisaną Deklarację Ka-
towicką 23 polskich miast w sprawie 
działań proklimatycznych w sieci NA-
ZCA. W debacie eksperckiej wzię-
li udział, m.in. Mariusz Skiba - wice-
prezydent Katowic, Kazimierz Karol-
czak - przewodniczący Zarządu Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
Andrzej Porawski - dyrektor Związku 
Miast Polskich, Andrzej Guła - Polski 
Alarm Smogowy oraz Carlos Pinerua  
z Banku Światowego.

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza 5. edycję konkursów 
„Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”

W walce ze smogiem 
i zmianą klimatu

Szczyt klimatyczny potrwa 
do 14 grudnia.  
W dyskusji o losach 
planety i zmianach klimatu 
nie mogło zabraknąć 
głosu przedstawicieli 
katowickiego Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, którzy wzięli 
aktywny udział  
w 24. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych  
w sprawie Zmian  
Klimatu (COP24).

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na COP 24 w Katowicach.

Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach na panelu dyskusyjnym.

Jadwiga Emilewicz, minister 
przedsiębiorczości i technologii.

Ostatnio zostało otwartych kilka ekopracowni, 
m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przy-
szowicach, w Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wodzisła-

wiu Śląskim oraz w szkołach w Kłobucku i Wieprzu, a tak-
że w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku.


