Zaproszenie na konferencję

Jak poprawić jakość powietrza w Polsce?
Data:
czwartek, 26 października 2017 r.
Miejsce:	Kraków, Hotel Chopin (Vienna House Easy Cracow), ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków
Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną około 400 000 przedwczesnych zgonów w Europie rocznie. Jak wiele innych państw
członkowskich, Polska nadal nie przestrzega standardów jakości powietrza określonych przez Unię Europejską. Dlatego też nowe
rozwiązania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza są bardzo potrzebne dla zapewnienia należytej ochrony
zdrowia ludzi.
W porannej części konferencji skupimy się na działaniach prawnych, których celem jest lepsza implementacja przepisów o ochronie
powietrza. Zaprezentowane zostaną kroki prawne podejmowane w Polsce, jak również przykłady skutecznych działań z innych
krajów. Ponadto, zaplanowana jest dyskusja na temat możliwości przeniesienia doświadczeń z innych krajów i zainicjowania
analogicznych działań prawnych w Polsce.

8.45

Rejestracja uczestników

9.00

Przywitanie uczestników
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[Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w języku polskim i angielskim.]
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W części popołudniowej w centrum uwagi znajdzie się problematyka emisji związanej z ogrzewaniem domów. Prognozy wskazują,
że przy braku skutecznych rozwiązań w 2030 r. około 76% emisji pyłu PM2,5 oraz 90% emisji sadzy pochodzić będzie z ogrzewania w sektorze komunalno-bytowym. W tej części wydarzenia chcemy porozmawiać o efektach spalania paliw stałych i obecnej
sytuacji w Polsce. Ponadto, przeanalizujemy rozwiązania stosowane obecnie w Polsce i innych krajach europejskich.

10.00

Działania prawne na rzecz poprawy jakości powietrza w Niemczech
Prof. dr Remo Klinger, adwokat w kancelarii Geulen & Klinger w Berlinie, profesor Uniwersytetu
Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde

10.25

Przerwa na kawę

Organizatorzy wydarzenia:

g

Środki podejmowane celem poprawy jakości powietrza na poziomie krajowym i regionalnym oraz
wykorzystanie funduszy europejskich
Tomasz Pietrusiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
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Jakość powietrza w Polsce i zgodność ze standardami UE
Komisja Europejska (niepotwierdzone)

P

9.10

r

Obywatelskie prawo do czystego powietrza – środki i działania prawne
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Lokalne inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza
Krakowski Alarm Smogowy/Polski Alarm Smogowy (nazwisko prelegenta niepotwierdzone)
Jolanta Sitarz-Wójcicka, Podhalański Alarm Smogowy
Zdzisław Kuczma, Rybnicki Alarm Smogowy

11.35

Dyskusja

12.30

Przerwa obiadowa
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11.10
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Egzekwowanie prawa do czystego powietrza w Polsce
Miłosz Jakubowski, radca prawny, Fundacja Frank Bold
Małgorzata Smolak, prawnik, climate and energy Polish Energy Project Leader, ClientEarth

Zanieczyszczenie powietrza pochodzące z niskiej emisji
Zanieczyszczenie powietrza wywoływane przez spalanie drewna i węgla w małych urządzeniach grzewczych
Dr Kaare Press-Kristensen, starszy radca, Duński Uniwersytet Techniczny; Duńska Rada Ekologiczna

13.55

Skutki zdrowotne emisji ze spalania drewna i węgla w celach grzewczych
Weronika Michalak, HEAL Polska

14.20

Legislacja dotycząca spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym – przykłady dobrych praktyk
z Europy
Patrick Huth, Deutsche Umwelthilfe

14.45

Przerwa na kawę

15.00

Przepisy regulujące spalanie paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym z uwzględnieniem
proponowanych zmian w prawie
Miłosz Jakubowski, radca prawny, Fundacja Frank Bold

15.10

Jakość powietrza a spalanie paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym – prawo czeskie i słowackie
Laura Haiselová, prawnik, Frank Bold Society
Radoslav Virgovič, ekspert ds. powietrza i zmian klimatycznych, Słowacka Agencja Środowiskowa

15.30

Dyskusja

16.00

Podsumowanie i konkluzje
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Data:
czwartek, 26 października 2017 r.
Miejsce:	Kraków, Hotel Chopin (Vienna House Easy Cracow), ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków

W celu rejestracji (nieodpłatnej) prosimy wypełnić formularz: https://goo.gl/forms/BzWSu1wYB1Nr5SA63 lub napisać do
Marty Paleczny (marta.paleczny@frankbold.org) do 20 października 2017 (liczba uczestników jest ograniczona).
Program wydarzenia może ulec zmianom.
Organizatorzy wydarzenia:

Wspierane przez:

