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

Solidarność dla klimatu
W dwutygodniowym szczycie klimatycznym COP24 wzięło udział ponad 21,5 tysiąca
osób, które reprezentowały prawie 200 państw z całego świata. Wśród uczestników byli
również członkowie Zarządu WFOŚiGW w Katowicach wraz z delegacją pracowników.

Dzięki Polsce, po raz
pierwszy z taką mocą
podkreślono, że wysiłek
na rzecz ratowania
klimatu musi mieć
charakter globalny
i solidarny. Dotychczas,
także podczas szczytu
paryskiego, dyskutowano
głównie o skutkach
ocieplenia i metodach
zapobieżenia katastrofie.
W Katowicach mówiono
nie tylko o tym co zrobić,
ale także jak to zrobić?
- Zbudowanie konsensusu na poziomie całego świata, całej ludzkości, to wyzwanie szalenie skomplikowane - powiedział w jednym z wywiadów Michał Kurtyka, wiceminister środowiska i prezydent szczytu klimatycznego COP24.

Tego wyzwania podjęła
się Polska, a podpisane
przez uczestników
szczytu „porozumienie
katowickie” to najlepszy
dowód na to, że konsensus
na poziomie globalnym
jest możliwy.
Kluczem do sukcesu okazała się solidarność, interpretowana w dwóch,
podstawowych wymiarach. Jako wspólne, międzynarodowe wyzwanie oraz
starania, aby troska o lepszy klimat nie
doprowadziła do degradacji grup społecznych i zawodowych, regionów,
a nawet całych krajów. To ważne przesłanie dla Unii Europejskiej, która walkę z ociepleniem sprowadziła głównie do eliminacji węgla z gospodarki. Spójrzmy na statystyki. W skali globalnej Unia Europejska odpowiada za
emisję 11 proc. dwutlenku węgla, Stany Zjednoczone produkują 15 proc.,
a mniej więcej połowa trafia do atmosfery z Chin, Indii i pozostałych krajów
tej części Azji. Nawet najbardziej spektakularny wysiłek klimatyczny Unii Europejskiej nie przyniesie konkretnych
efektów, jeżeli tym śladem nie pójdzie
cały świat.

Solidarność, o której
mówił podczas szczytu
Prezydent RP Andrzej
Duda, była nie tylko
odniesieniem do historii
Polski, ale także mapą
drogową dla przyszłości
świata, przynajmniej
w jego klimatycznym
wymiarze.
W podobnym tonie wypowiadał się
w Katowicach Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ. Przywódca świata
podkreślał rolę multilateralizmu, czyli
koordynowania międzynarodowej polityki.
- Wierzę, że multilateralizm to właściwa droga, a globalne odpowiedzi
pozwolą poradzić sobie z wyzwaniami. Nie możemy się izolować, wszystko jest ze sobą powiązane - mówił Antonio Guterres.
Podczas katowickiego szczytu dyskutowano także o cenie, jaką świat jest
gotowy zapłacić za naprawę klimat.
Chodzi przede wszystkim o koszty
społeczne. W pierwszej połowie grudnia, w światowych serwisach dominowały informacje nie tylko z COP24,
ale także z ulic Paryża i innych francuskich miast. Protest „żółtych kamizelek” wybuchł, kiedy prezydent Emanuel Macron - w imię promocji zielonej energii - zapowiedział podniesienie akcyzy na paliwo. To jest pytanie,
z którym musi zmierzyć się Unia Europejska i generalnie cały świat. Co zrobić, aby walka z kryzysem klimatycznym nie wpędziła nas w kryzys społeczny i gospodarczy?
- Państwa muszą patrzeć na politykę gospodarczą i klimatyczną w sposób realny. Muszą wypośrodkować je,
aby nie tworzyć zagrożeń dla swoich
gospodarek, a przez to i społeczeństw
- mówił prezydent Andrzej Duda, pre-

zentując tezy Śląskiej Deklaracji o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji.

Polska, jest krajem, który
z powodzeniem radzi
sobie z równoważeniem
polityki gospodarczej
i klimatycznej.
Po transformacji ustrojowej w 1989r.
dokonaliśmy jednego z największych
w świecie postępów w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska. Pamiętajmy, że
Polska z pięciokrotną nadwyżką wykonała swój cel redukcyjny określony
w protokole z Kioto, zmniejszając krajową emisję gazów cieplarnianych o ok.
30 proc. w stosunki do 1989r., jako roku bazowego. Podczas katowickiego
szczytu podkreślono kluczową rolę rządów w kreowaniu racjonalnej i skutecznej polityki klimatycznej. Polska mówiła
o tym nie tylko, jako organizator COP24,
ale także, jako kraj, który to zadanie realizuje w praktyce. W tym roku rząd
Mateusza Morawieckiego uruchomił
program „Czyste Powietrze”. W ciągu
10 lat ponad sto miliardów złotych zostanie przeznaczonych na wymianę systemów grzewczych w budynkach indywidualnych. Na konferencji klimatycznej w Katowicach także z naszej inicjatywy podjęto kluczową deklarację o Sprawiedliwej Transformacji. W jednym zdaniu można ją zdefiniować, jako ochronę
klimatu przy jednoczesnym utrzymaniu
rozwoju gospodarczego i miejsc pracy.

Sprawiedliwa
transformacja już dzieje
się na Śląsku. W ubiegłym
roku rząd przyjął program
dla tego regionu.
Jego kluczowe elementy to: innowacyjność, przedsiębiorczość, kapitał

ludzki, środowisko, energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych
miast. W ciągu kilku lat na Śląsk trafi ponad 50 mld zł. W długoterminowej
perspektywie program ma doprowadzić do zmiany profilu gospodarczego
regionu i stopniowo zastępować tradycyjne sektory gospodarki, takie jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej pro-

duktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Katowice
przejdą do historii nie tylko jako miejsce historycznego szczytu klimatycznego, ale także jako stolica regionu,
który staje się symbolem wielkiej przemiany dokonującej się w Polsce. Pozwalającej współkształtować globalną
politykę ochrony klimatu i wychodzić
z własnymi, ambitnymi celami.

Od lewej: minister Henryk
Kowalczyk, prezes Tomasz
Bednarek i wiceprezes
Adam Lewandowski.
Na zakończenie COP24 przedstawiciele Funduszu wzięli udział w side
event „EMAS - in practise”. Wydarzenie to miało na celu przybliżenie istotnej roli ekozarządzania i audytu EMAS. Sesja ta została podzielona na dwie
części: galę wręczenia nagród oraz konferencję.
Zarząd WFOŚiGW - prezes Tomasz Bednarek oraz wiceprezes Adam Lewandowski mieli zaszczyt odebrać z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka jubileuszowy certyfikat EMAS. To szczególne wyróżnienie, przyznawane jest organizacjom najdłużej zarejestrowanym w rejestrze EMAS.
WFOŚiGW w Katowicach wdrożył system zarządzania środowiskowego
jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce i znajduje się w rejestrze krajowym od 31.01.2007r.
SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS (ang. Eco-Management and
Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie
mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty
swojej działalności środowiskowej.

