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AKADEMIA
Zrównoważonego

Rozwoju

Bogactwo i różnorodność terenów i
historii województwa śląskiego,
sprawiają, że poszczególnym
samorządom przyjdzie się zmierzyć
z różnymi problemami. 
Łączy je jedno! Zielona przyszłość.  

JEST OKAZJA!
Zielonych świąt w naszym
kalendarzu nie brakuje.
Zatrzymajmy się na Światowym
Dniu Działania na rzecz Celów
Zrównoważonego Rozwoju 

PORCJA WIEDZY
Wiedza z poszczególnych sesji AZR
w pigułce. Dla zabieganych,
zainteresowanych.  

AKADEMIA SZYTA 
NA MIASRĘ
Projekt, który przerósł oczekiwania
organizatorów. Pilotażowa
Akademia Zrównoważonego
Rozwoju cieszy się powodzeniem
wśród samorządowców. "Chcemy
kolejnych edycji".



Spis tre�ci

Publikacja z okazji Światowego Dnia
Działania na rzecz Celów Zrównoważonego
Rozwoju 
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Uczestnicy dokonali priorytetyzacji potrzeb,
reprezentowanych przez siebie samorządów. 

ISTOTA CELÓW
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
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Bogactwo i różnorodność terenów i historii
województwa śląskiego, sprawiają, że
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Wiedza z poszczególnych sesji AZR w
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Wprowadzenie
Województwo Śląskie to najważniejszy region przemysłowy w Polsce, w którym wytwarza się 13,1% Produktu
Krajowego Brutto (PKB), co daje mu drugie miejsce w kraju. Sektor medyczny, energetyka, technologie
komunikacyjne i informacyjne, jak i przemysły wschodzące, to nie tylko inteligentne specjalizacje, ale kierunek
rozwoju naszego regionu. Niemniej jednak w dalszym ciągu dominują w nim przemysły tradycyjne (górnictwo,
hutnictwo czy przemysł maszynowy), co w obliczu celów unijnych i założeń Zielonego Ładu, w tym neutralnie
klimatycznej Europy do 2050 r. stanowi wyzwanie zarówno dla władz samorządowych, przedstawicieli świata
nauki, biznesu a przede wszystkim dla społeczeństwa. Likwidacja „kopciuchów” i walka z zanieczyszczeniem
powietrza (wg. raportu Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z którym aż 36 z 50 najbardziej
zanieczyszczonych miast w Europie leży w Polsce, aż 13 znajduje się w obrębie Województwa Śląskiego),
zamykanie kopalni oraz nowe umiejętności dla 4% mieszkańców regionu zatrudnionych w sektorze górniczym,
rewitalizacja terenów poprzemysłowych, to tylko niektóre z elementów rozpoczętej transformacji.
Transformacji, która powinna być nie tylko zielona, ale także sprawiedliwa i inkluzywna.
To przyczynek do powstania Akademii Zrównoważonego Rozwoju "Pro Silesia". 
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Zrównoważone miasta i społeczności

Działania w dziedzinie klimatu

Dobra jakość edukacji

 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Mniej nierówności

Czysta i dostępna energia

Czysta woda i warunki sanitarne

Wzrost gospodarczy i godna praca

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 

Życie na lądzie

Koniec z ubóstwem

Dobre zdrowie i jakościowe życie

Równość płci

Partnerstwa na rzecz celów

Zero głodu

Życie pod wodą

UCZESTNICY AKADEMII  ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
ODPOWIADAJĄC NA PYTANIA DOTYCZĄCE ONZ-TOWSKICH

CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU,  
DOKONALI  PRIORYTETYZACJI  POTRZEB

REPREZENTOWANYCH PRZEZ SIEBIE  SAMORZĄDÓW.  

Istota cel�w
zr�wnoważonego rozwoju

3.



Niejednorodne problemy
klimatyczne na �ląsku

walka z ubóstwem energetycznym
godne warunki mieszkaniowe
stworzenie równych szans dla wszystkich
grup społecznych

poprawa jakości powietrza
poprawa dostępniści do specjalistów
poprawa wykrywania substacji szkodliwych 

jakość kadry nauczycielskiej
weryfikacja treści przekazywanych w
szkołach
brak teamtyki klimatycznej w szkołach

edukacja wśród mieszkańców
inwestycje w zakresie OZE
miasto górnicze - kult węgla
audyty energetyczne
klastry i spółdzielnie energetyczne
niestabilne prawo bądź jego brak
brak zewnętrznych źródeł finansowania

Koniec z ubóstwem:

Dobre zdrowie i jakość życia

Dobra jakość edukacji

Czysta i dostępna energia

transformacja – odejście od przemysłu
opartego o węgiel
dobrze płatne miejsca pracy
rozwój instytucji naukowo-badawczych,
około biznesowych
audyty energetyczne dla budynków
transformacja terenów progórniczych
edukacja w tym zakresie

polityka senioralna
społeczeństwo obywatelskie

likwidacja nierówności społecznych
zaangażowanie mieszkańców –
partycypacja społeczna 
edukacja obywatelska
edukacja
zaufanie społecznie
źródła finansowania

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Mniej nierówności

Zrównoważone miasta i społeczności
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zasolenie wód – działalność kopalń
regulacja stosunków wodnych na terenach
pogórniczych
rozwój akwenu wodnego – Zalew Rybnicki
zasoby i ich własność
ograniczone możliwości oddziaływania

rozlewanie się miasta
duży niezurbanizowany obszar miasta
zrównoważony rozwój 
poprawa jakości życia
zaangażowanie mieszkańców –
społeczeństwo obywatelskie

Życie pod wodą

Życie na lądzie

5.

zmiana mentalności
brak konsekwencji
zasady działania urządzeń OZE
gospodarka o obiegu zamkniętym 
nowe gałęzie przemysłu
rozwój MŚP
jakość produkcji
fair trade

zmiana mentalności
zmiany w przemyśle ciężkim
niewystarczające środki finansowe
inwestycje w obszarze „niebieskiej
infrastruktury” 
inwestycje w obszarze „zielonej
infrastruktury”
wdrażanie gospodarki o obiegu
zamkniętym
odpowiedzialne korzystaniez zasobów
przyrody
adaptacja do zmian klimatu 

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Działania w dziedzinie klimatu
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Niejednorodne problemy
klimatyczne na �ląsku



Porcja wiedzy
Wiedza z poszczególnych sesji AZR w pigułce. 

Dla zabieganych, zainteresowanych
w formie infografik 
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Zrównoważony Rozwój
obszarów miejskich

w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

AKADEMIA
Zrównoważonego

Rozwoju

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Bezemisyjne budownictwo
Błękitno-zielona infrastruktura miejska

 W najbliższych latach największym wyzwaniem dla Miast
będzie zielona i sprawiedliwa odbudowa, w tym:

Cele Zrównoważonego
Rozwoju 

EU Green Deal
 to się musi udać i zacząć w miastach 

i samorządach, które powinny być
pełnoprawnymi partnerami!

 

Budżet obywatelski
Łąki kwietne
Rzadsze koszenie trawników
Rewitalizacja skwerów
Ule na dachach
Ścieżki edukacyjne

Wrocław dobrą
praktyką

Chemy żyć w bezpiecznym, zdrowym środowisku odpornym 
na zmiany klimatyczne, wymyślając na nowo rozwiązania miejskie.
A ambasadorami zrównoważonego rozwoju są mieszkańcy Miast. 

Życie miejskie

Prof. Jerzy Buzek, MEP

 Bartłomiej Kozek - ekspert ds. zrównoważonego rozwoju 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

dr Agnieszki Sobol - Koordynator grupy ds. środowiska i adaptacji do zmian klimatu w ramach prac nad aktualizacją
Krajowej Polityki Miejskiej w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Katarzyny Szymczak-Pomianowskiej, Dyrektor, Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miasta Wrocław.

https://www.facebook.com/hashtag/eugreendeal?__eep__=6&__cft__[0]=AZVQJZhMEo744LORd492G28yciuPGmAjRWufxZC9K3j6RYI8Uoq17HXZ1QiPu5JXsv8rT4lMIE1VBI3k4zLYXl3riKat-Yh39ulQKD61RxJXNsGOhg_kvZUQYy-CtTFcwIbAbZpt6j2yjwWiePVyAxbB2dmZXYLbjMlgmDYZyvFJ29Ujq7RiRMiWiBQLTpYHEoGdHOkhnuLfMD3EUlRE_8MK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Bartlomiej.J.Kozek?__cft__[0]=AZXBxPAqBKSDTuD1eXXgz6SArz4B0vjnjW8Pk60OQgF7pLanFrzs7mPTidCWUUmLY7s4ZofHge7IBHezrp_aodz9YpoRsE6wNAC_P2RfpVXJ97QlFiwRBXDc_s0gEjj7Ktu_8NsELsKb-T9dKN_K1-HKCH9G7K_ElbZEU3OTov3I3noCncZPG2Ji9JUso1vaphnWbtPm3fj2U9v9ppf108Pv&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CentrumUNEPGRIDWarszawa?__cft__[0]=AZXBxPAqBKSDTuD1eXXgz6SArz4B0vjnjW8Pk60OQgF7pLanFrzs7mPTidCWUUmLY7s4ZofHge7IBHezrp_aodz9YpoRsE6wNAC_P2RfpVXJ97QlFiwRBXDc_s0gEjj7Ktu_8NsELsKb-T9dKN_K1-HKCH9G7K_ElbZEU3OTov3I3noCncZPG2Ji9JUso1vaphnWbtPm3fj2U9v9ppf108Pv&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/obserwatorium.miast?__cft__[0]=AZVvCM5e8lXN2WTm0tdgt6Tih4Ws76QuLwbLRpYn6g5c1mDGkG0H3N5amGMgfJ9UAx2kEPTvsdtNvpTV97HQQsdQ3L_1nzutP6WJBeBJrWArAThEfOP6nGKnHQ4qWcBXK4kxMNbhL83HfFudxZoaCt4qxPAnQ5-ICA-h31M1XWyKIw025NLI5LBzWDghdKg0herke-lVbeGg449bXe4tjMMB&__tn__=-]K-R
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Zapobieganie suszy,
retencja, adaptacja 

do zmian klimatu

AKADEMIA
Zrównoważonego

Rozwoju

Celem misji Horyzontu Europa
jest lepsze powiązanie unijnych
badań i innowacji z potrzebami
społeczeństwa i obywateli!

Z suszą jest jak z chorobą
przewlekłą, ma lepsze              i

gorsze dni, ale ciągle trawi
nasz organizm.

SUSZA

Myślenie o miejskiej retencji wody

możemy rozpocząć niezależnie  od

skali. Czy mówimy o osiedlu

mieszkalnym, dzielnicy, czy całym

mieście. Jest to możliwe i w

terenach nowych, i istniejących.

PROJEKTOWANIE

Budując odporność na zmiany
klimatu, musimy zapomnieć o chęci

okiełznania natury - musimy się
adaptować! Powinnismy dążyć do
wynalezienia nowych rozwiązań,

które poprzez transformację            w
długoterminowej perspektywie

przyniosą korzyści.

ADAPTACJA

każda przestrzeń, która nie jest
użytkowana, nawet ta

najmniejsza, może zostać
zaadaptowana. Bądźmy

wodoodpowiedzialni!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Prof. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Małgorzata Hajto, Instytut Ochrony Środowiska, 
Państwowy Instytut Badawczy

Dr inż. Joanny Rayss, Zieleniarium Rayss Group
Prof. Ewy Burszty-Adamia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

MOŻLIWOŚCI

Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor Biura Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, działającego w partnerstwie z Business
&Science Poland 

https://www.facebook.com/uppoznanofficial/?__cft__[0]=AZVnDBvKYtLIFOonvK5ljyl_BkGQChzDq6QjtSTEII9bt6i8r5kT0u1RepObwOpMRFP4mY-eeFo_VGwED5-bq86AMzpg65egk4wMSFAjp26oyreeqWPmJ0Av_owy68zKTeKuAZX2m_EyAvGWWCmd4khgtJ4cNdyUFSihpmBL7CAq1GMN4U088RlzqL-Z31rAt7KPiEFcbtoJuax6haEEzO0R&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IOSPIB?__cft__[0]=AZV5d7F_nfY8uemo5soqUbcAfj1fUX7AOd5vQlqgN1z5QzWC2M3_QM-UuOUbp4e6Q_SH-hGv9MsRjLIoQeT4dHmeo13EKgipFjhjkH-Ar2KUefscHoBU1A5Zzszip8ayZruuqUz49fpdbQPc7JXcChk7g20Icc07ziwwDqRz3GVLZ93o_MCShuQfbovqgV-NavrbCRBl2dAOWud4qTMyhShM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/IOSPIB?__cft__[0]=AZV5d7F_nfY8uemo5soqUbcAfj1fUX7AOd5vQlqgN1z5QzWC2M3_QM-UuOUbp4e6Q_SH-hGv9MsRjLIoQeT4dHmeo13EKgipFjhjkH-Ar2KUefscHoBU1A5Zzszip8ayZruuqUz49fpdbQPc7JXcChk7g20Icc07ziwwDqRz3GVLZ93o_MCShuQfbovqgV-NavrbCRBl2dAOWud4qTMyhShM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/IOSPIB?__cft__[0]=AZV5d7F_nfY8uemo5soqUbcAfj1fUX7AOd5vQlqgN1z5QzWC2M3_QM-UuOUbp4e6Q_SH-hGv9MsRjLIoQeT4dHmeo13EKgipFjhjkH-Ar2KUefscHoBU1A5Zzszip8ayZruuqUz49fpdbQPc7JXcChk7g20Icc07ziwwDqRz3GVLZ93o_MCShuQfbovqgV-NavrbCRBl2dAOWud4qTMyhShM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Zieleniarium?__cft__[0]=AZXup6lPOPbgYSOtwo-K4ehgN0vpCuJxdAzZUT75GOHwpOBERBOPhaCThjJTthvF_gKkjBQXs1GxMZE54za0OLIJlHD3u5VhsfU5_YzNQKYJU28mSs7EnyMZYE0l0c_oT5LRGnw0qOM9bMS4p_b73oPwqFpJe6DN8bgAq39potUWLBBcKvMLrpxl1a7APSJE7lQUu2KGGJNIcj5AbZ9uZ1Oh&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/upwroclaw?__cft__[0]=AZWme14hpUDd6cAmgeb-pdV1d_n07gd6hwURi8IbpjoOY5P_rLTP2bCgYHr42iHeBs-dcM8psfZlRYCU9Eei1mKxy9_HFUrCy3ZyDUV8smu0J_f8ZlLlY1hN0lDP_Hzw-apXeZzYTqbqdQKCh71ws4JQm-_Kp6Ne2HdL7VE3UL7OxDiEnSguCaGIeSF37CZPmmdvkPyfAbRH6ZqkzjkZnNHV&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/NCBiR?__cft__[0]=AZXVjt1YftXIa9QqQsrQ2EIrrfQVLGukGNwYE6COBxQFYNjYp76AeMukwDEHOfWLGaQPc1-JimaCQOB972PWtcdfKVmDxXdg0T6TobsJKueqwhkEr6OiT5r7i7TGwqfM0G__3rMidZnhFvJNivqVj3QApaN4x8_oj1gKz3oYKNAxy2qSzbYCzNEXqw8uZI0Z5jcquwjgdGUTYWMxnUEooW_A&__tn__=-]K-R


AKADEMIA
Zrównoważonego

Rozwoju

BUDOWNICTWO 
I RENOWACJE EFEKTYWNE

ENERGETYCZNIE
11.06.2021

Fantastyczny wynalazek jakim jest
drzewo, wycinamy na potęgę.
Wróćmy do pewnych mode

BETONOZA

My jako gatunek ewoluujemy bardzo wolno, dlatego to budynek powinien być
dostosowany do nas, naszych potrzeb. To inwestycja w nasze lepsze samopoczucie

i lepszą wydajność. Warto pamiętać, że każda budowa sprowadza się dziś do
zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko na każdym etapie - od

projektu, przez budowę, po użytkowanie.

ROZWIĄZANIA 
I TECHNOLOGIA

Docelowym modelem i najbardziej
promowanym w ramach Strategii
Integracji Systemu Energetycznego UE
będzie elektryfikacja w oparciu o OZE. 

FALA RENOWACJI

Jan Mencwel, Publicysta, Przewodniczący Stowarzyszenia
Miasto Jest Nasze, autor książki „Betonoza”
 

Jerzy Wójcik, ekspert z zakresu zielonego budownictwa,
Dyrektor i Właściciel JW+A

Paweł Wróbel, Założyciel i Szef Gate Brussels

Goniąc dzielącą nas dziurę w ilości budynków, grozi nam łamanie standardów
środowiskowych. 

Nie da się mieć dobrze skomunikowanego miasta, które jest rozlane. Musimy
zredefiniować pojęcie miasta, bo to co robimy nie jest ekonomiczne, ani

ekologiczne. 

DOBRE PRAKTYKI

Zbigniew Maćków, Architekt, Przewodniczący Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Architektonicznej, Członek Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Wrocławia

Nowy Europejski Bauhaus to przyszłość
budownictwa i renowacji efektywnie
energetycznych. 

CZAS ZMIAN



NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI W MIASTACH

OCHRONA I ODBUDOWA

AKADEMIA
Zrównoważonego

Rozwoju

17.09.2021

Najważniejszą wiadomością dla ludzkości powinno być
twierdzenie „życie na naszej planecie wymiera”.

Wymieranie, które powodujemy jest spektakularne 
i nieporównywalnie szybkie.  Nawet historia dinozaurów 

nie postępowała aż tak szybko.

SKAZANI 
NA WSPÓŁDZIAŁANIE

Prof. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski

Wymieranie życia na naszej planecie wydaje sie dalekie.
Przyroda w mieście bywa wykluczana i spychana na margines, a
powinna towarzyszyć nam od pierwszych dni. Edukacja dzieci w
kontekście przyrody jest niezwykle istotna, a tereny przyszkolne

stanowią niesamowitą przestrzeń możliwości. Musimy tylko
pamiętać, że czasami ważniejsze od tego co robimy, jest to

czego nie robimy i robić nie powinnismy. 

PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI

Małgorzata Piszczek, Fundacja EkoRozwoju

Miejska partyzantka ogrodnicza ma moc! 
To zieleń w ludzkich rękach!

MOC 
W NIEPOSŁUSZEŃSTWIE

Witold Szwedkowski, Inicjator Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej, pomysłodawca Schroniska
dla niechcianych roślin

Moc tkwi w grupie!
Warto wymieniać się dobrymi praktykami.  

GREEN CITY ACCORD

Patrycja Długosz - Storetges, Przedstawicielka Sieci ICLEI



Poprawa 
jakości powietrza
05.11.2021

AKADEMIA
Zrównoważonego

Rozwoju

25% mieszkańców wojewodztwa śląskiego ciągle uważa, że jakość powietrza nie
wpływa na zdrowie! A tylko połowa ankietowanych słyszała o uchwale
antysmogowej, której kolejne etapy wchodzą w życie w naszym Województwie już
w styczniu 2022 r.

Polski Alarm Smogowy

Janusz Piechoczek, Członek Zarządu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

To, że danego dnia nie widzimy charakterystycznej szarej „smogowej” mgły, nie
znaczy, że powietrze jest czyste i nie szkodzi naszemu zdrowiu.
Zła jakość powietrza nie wpływa tylko na układ oddechowy, czy krążeniowymi. 
To także obniżenie IQ, spadek produktywności, złe samopoczucie, bóle glowy, ale i
problemy hormonalne.

Polski Alarm Smogowy

Weronika Michalak, HEAL Poland Director

Potrzebujemy odpowiedzialnego przywództwa
 wobec zmian i kryzysu!

LeadAir

Magda Tchórznicka, koordynatorka projektu LeadAir

Odejście od węgla, zaostrzenie wymagań emisyjnych, obowiązek wymiany
urządzeń wysokoemisyjnego, kontrola straży miejskiej, kontrola przy użyciu
dronów. To tylko kilka zaleceń w walce samorządów ze smogiem. 

Jak wygrać ze smogiem?

Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego

Jak sobie radzić ze zbyt dużą ilością samochodów na ulicach?
Odpowiedź jest prosta - taka organizacja ruchu, żeby nie opłacało się
jeździć samochodem po mieście, m.in strefy 30, zamieszkania,
ograniczonego postoju.

Strefy czystego transportu

Bartosz Piłat, koordynator projektów transportowych Polskiego Alarmu Smogowego, były pracownik
Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
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Zrównoważona i inteligentna 
mobilność w miastach
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60% przejazdów samochodami w mieście wynosi mniej niż 8 km!
30% tych podróży można zamienić wykorzystując mikromobilne
środki transportu. Musimy pamiętać, że samo zamienienie
samochodów na elektryczne nie zlikwiduje problemu zagęszczenia.

Jaka powinna być zrównoważona i inteligentna
mobilność? Inkluzywna, odporna na zmianę klimatu
i podążająca za zmieniającymi się potrzebami!

Wg różnych rachunków brakuje obecnie 120-150
tys. kierowców. To nisza dla pojazdów
autonomicznych. Przed nami jednak wiele wyzwań
- zmiana prawodawstwa, zagadnień etycznych,
rozwój transportu multimodalnego. 

Dr Anna Urbanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

POJAZDY  AU TONOM I CZNE

E L E K TROMOB I L NOŚĆ
Sektor transportu musi się dekarbonizować! 
W ostatnich 5 latach rynek elektromobilności
przebił diesla. W  mamy już 33 tys.
zarejestrowanych pojazdów elektrycznych. 
A ceny samochodów elektrycznych i
konwencjonalnych będą się wyrównywać! 

RÓWNOWAGA

K I E RUNEK

TRANS FORMACJA

Kompetencje, przekwalifikowanie, edukacja, 
dobre kadry to szanse, ale i kluczowe wyzwania 
dla samorządów.

Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Katarzyna Sobótka-Demianowska, Head of Business, InnoEnergy

Agata Rzędowska, Dziennikarka

Dr Alicja Pawłowska-Piorun, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

https://www.facebook.com/hashtag/kierowc%C3%B3w?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnmhCHUKQ0G_8yKgO0dvtER9_gvPb98HhmqvN63WCVTlvKRzny_CjI5pJdJmgtT8b4c9GWerL7JbIufqz8LWZ7WV37Jmwis5FRD170lwzzGXwgv0cAHJc3YclQgFIbmjBEFDBLFSNo_zzwKbP6APjg7gBBMehXemDbq0V_HuDGBAKcSpeCR1yaGQ2ekBTHrmTqyo9F47aABbHSWpV7Wb7r&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autonomicznych?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnmhCHUKQ0G_8yKgO0dvtER9_gvPb98HhmqvN63WCVTlvKRzny_CjI5pJdJmgtT8b4c9GWerL7JbIufqz8LWZ7WV37Jmwis5FRD170lwzzGXwgv0cAHJc3YclQgFIbmjBEFDBLFSNo_zzwKbP6APjg7gBBMehXemDbq0V_HuDGBAKcSpeCR1yaGQ2ekBTHrmTqyo9F47aABbHSWpV7Wb7r&__tn__=*NK-R
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
22.07.2022

Energia (energetyka) wiatru

Energia słoneczna

Energia cieków wodnych, fal morskich, pływów

Energia biomasy

Energia geotermalna

Wyższy dot. udziału OZE 40% - ciepłownictwo, transport, przemysł,

budynki..

Przyspieszenie inwestycji i rozwoju OZE.

Wzmocnienie kryteria ekologicznego dla bioenergii. 

Patryk Białas, Rada Miejska Katowice, “BoMIasto”

Izabela Zygmunt, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 

Prof. Janusz Kotowicz, Politechnika Śląska

OZE

UNIJNE ZMIANY WDYREKTYWIE O OZE 

Model ER oparty jest na wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w

obiektach małej skali z wykorzystaniem zasobów odnawialnych. 

Istotą jest bliska lokalizacja odbiorców. 

Nazywany jest energią obywatelską - jako angażującą obywateli.  

ENERGETYKA ROZPROSZONA

Prof. Tomasz Malczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 

W Polsce w 2019 r. w sektorze OZE pracowało już ponad 

116 tyś. ludzi dla porównania w górnictwie w Polsce pracuje 80 tyś. Więc nawet

w strukturze zatrudnienia widoczna jest zmiana. A w 2018 r. przeprowadzono

badanie Półek i Polaków, z którego wynika, że 69% chce odejść od węgla do

2030 roku.  

CZY POLACY SĄ GOTOWI NA OZE?
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Gospodarka 
o obiegu zamkniętym
05.08.2022

Efektywność
Droga do GOZ jest długa i pełna wyzwań. 
Kluczowym, w rozumowaniu gospodarki
obiegu zamkniętego, jest pojęcie
efektywności.  

Mirosław Bachorz, specjalista ds. ekoefektywności i Lean
Green, członek Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Wyzwanie
Gospodarka o obiegu zamkniętym jest nie
lada wyzwaniem dla samorządów.
Ograniczenie ilości opakowań, ponowne
użycie

Dr inż. Tomasz Wojciechowski, członek Rady Programowej
Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Użyteczność
Łatwo jest zbierać kartony czy butelki.
Chodzi o to, że w GOZ, one dalej wychodzą i
mogą być ponownie użyte lub zostanie
znalezione dla nich nowe zastosowanie. 

Okiem praktyka 
Gry edukacyjne, ekoapka, lider Ekologii, wrzuć
butelkę -  to tylko kilka inicjatyw za sprawą, 
 których można edukować, ale i angażować
mieszkańców w temat GOZ. 

Prof. Andrzej Białowiec, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Bartosz Wydra, MPGO Sosnowiec
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W koncepcji naturo industry nie chodzi 
o przenoszenie terenów poprzemysłowych w obszary nowego
przemysłu a o pozostawiania ich do zagospodarowania przyrodzie.
Czyniąc je istotnymi ekosystemami. 

Prawidłowo zrealizowana rewitalizacja obszarów poprzemysłowych wymaga
przeprowadzenia wielu etapów, tj. analiza historii dotychczasowego użytku, ustalenie 
i ocena aktualnego stanu terenu, zabiegi rekultywacyjne mające na celu eliminację
występujących zanieczyszczeń i wreszcze ponowne zagospodarowanie. 

Tereny poprzemysłowe powinny być takimi miejscami, 
które pozwolą odradzać się w sposób naturalny, 

bądź też wspomagany.
Trend czy powrót do normalności? Wystarczy spojrzeć  choćby na hałdę Ema

w Czechach. Dla kontrasktu - za wielkie pieniądze wprowadzamy zieleń do
miast (zielone ściany, dachy). Co się bardziej opłaca?  

Przez przemysł cierpi środowisko, ale i ludzie. 
W Szopienicach mamy do czynienia z ołowicą. 

Wielu rozmówców bardzo intuicyjnie nadal podejrzewa, że ołów
na tych terenach ciągle jest. Wyniki badań poznamy już wkrótce. 

 . 

Ziemia podziękuje nam jeśli pozostawimy jej tereny poprzemysłowe, by
sama mogła się nimi zająć i je zazielenić. To pomoże jej się
zregenerować. 

Dr inż. Tomasz Malczyk, prof. UPWr, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab.Edyta Sierka, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 

Dr hab. Lucyna Sadzikowska, Uniwersytet Śląski

Wojciech Januszczyk, Fundacja Krajobrazy



Miasta to tereny najbardziej narażone 
na zmiany klimatyczne. Konsekwencje tych zmian
są dalekoidące. 
To ogromne wydatki dla samorządów 
Niska świadomość klimatyczna, złożoność tematu,
brak polskich przykładów i konieczność
zbudowania narracji to tylko kilka wyzwań.  

Wielopoziomowe i partycypacyjne
zarządzanie miastami

09.02.2022
Na spotkaniach z mieszkańcami często pojawia

się zjawisko opierania się zmianom, dlatego
warto korzystać z metod planowania

partycypacyjnego. To aż 16 narzędzi twarzą 
w twarz i 16 online.  

Uczniowie chcą edukacji klimatycznej w szkole. Zależy im na
praktycznym aspekcie, zwłaszcza w przestrzeni faktycznej, nie tylko
szkolnej. A sam przedmiot nie musi być odrębnym przedmiotem, jego
zagadnienia mogłyby być realizowane w ramach systemowego
kształcenia.  Konkurencyjność gospodarki, efektywność wydatkowania

środków publicznych, pozyskiwanie finansowania inwestycji
publicznych oraz ochrona klimatu to podstawowe korzyści

wynikające z Zielonych Zamówień Publicznych. 
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Dr Anna Guzy, Dr Magdalena Ochwat,
Uniwersytet Śląski

Dr inż. arch. kraj. Iga Kołodyńska, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ewa Całus, pełnomocniczka prezydenta Krakowa 
ds. edukacji klimatycznej, ekspertka UN Global Combact

Magdalena Mike, pełnomocniczka prezydenta 
Dąbrowy Górniczej ds. współpracy z organizacja 
pozarządowymi

Dr hab. Michał Kania, prof. UŚ,
Uniwersytet Śląski

 

Forum ngo
Rada Działalności Pożytku Publicznego
Centrum Aktywności Obywatelskiej

Bez mieszkańców miasto nie żyje. 
Dobre praktyki z Dąbrowy Górniczej:



Projekt, który przerósł oczekiwania organizatorów.
Pilotażowa Akademia Zrównoważonego Rozwoju cieszy
się powodzeniem wśród samorządowców. "Chcemy
kolejnych edycji".

Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"
aplikując do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej nie spodziewało się, że
pilotażowa Akademia Zrównoważonego Rozwoju będzie
się cieszyć takim powodzeniem. 

10 spotkań, w tym wykłady eksperckie i dobre praktyki,
20 liderów samorządowych Województwa Śląskiego,
krok ku zrównoważonemu rozwojowi Śląskich Miast.
Tak głosiło hasło promujące inicjatywy. 

W ciągu kilku dni od ogłoszenia naboru lista zgłoszeń
przewyższała liczbę miejsc w projekcie. Zarząd
Stowarzyszenia podjął decyzję ostatecznie o przyjęciu 29  
uczestników. 

W każdej z 10 sesji brało udział od 4 do 6 ekspertów,
którzy dzielili się wiedzą z zakresu teorii, praktyki, ale i
możliwości finansowania tudzież dołączania do inicjatyw
i konsorcjów. 

W ankiecie ewaluacyjniej  uczestnicy pisali "Chcemy
więcej" - wskazując kolejne obszary zainteresowań. 

Ambasadorem projektu został prof. Jerzy Buzek - Poseł
do Parlamentu Europejskiego. Partnerami zostały:
Kongres Ruchów Miejskich, Forum Energii oraz The
Climate Reality Project. Natomiast cele Akademii
wspiera Europejskie Porozumienie Burmistrzów na
rzecz klimatu i energii. 

17.

Akademia
szyta na miarę
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