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Wstęp
26 lutego 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się
trzeci Kongres Czystego Powietrza. Kongres został zorganizowany przez
Województwo Mazowieckie, Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.
oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., wydawcę portalu
Transport-Publiczny.pl, przy współpracy z Urzędem miasta stołecznego
Warszawy.
Wydarzenie na stałe zagościło już w kalendarzach osób zainteresowanych
kwestią zanieczyszczeń powietrza i ponownie stało się miejscem wymiany
opinii i doświadczeń w tym zakresie. W agendzie Kongresu pojawiły
się wątki ogólnopolskie oraz takie, które w sposób szczególny dotyczą
obszaru Mazowsza. Wydarzenie składało się z sesji plenarnej oraz 3 sesji
równoległych dedykowanych kwestiom inwentaryzacji i informacji,
programów wsparcia oraz mobilności i zieleni.
Kongresowi jak co roku towarzyszyła konferencja prasowa.
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Szczegółowe
tematy debat i wystąpień:
• Europa na rzecz ochrony powietrza
• Analiza stanu jakości powietrza
• Polityka Energetyczna Państwa. Strategia kraju w kierunku osiągnięcia czystego powietrza
• Program ochrony powietrza
• Rola budownictwa mieszkaniowego w walce o czyste powietrze
• Działania w obszarze poprawy jakości powietrza. Ewaluacja, wyzwania, co już udało się osiągnąć
• ZONE - Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji
• Działania Krakowa na rzecz walki ze smogiem
• ELENA – Koncepcja wdrażania instrumentu wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną na Mazowszu
• Lokalizacja i identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza za pomocą teledetekcji gazów
• Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji i docieranie z informacją do mieszkańców
• Efektywna współpraca międzygminna
• Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących jakości powietrza z perspektywy prawnika
• Ograniczanie niskiej emisji w ramach RPO WM
• Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza
• Dotacje miasta stołecznego Warszawy na wymianę pieców
• Zagrożenia kominowe w budownictwie mieszkaniowym - smog, czad
• Program „Czyste powietrze”
• Program STOP SMOG
• Jakie działania w obszarze transportu mogą pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza?
• Tworzenie analiz rozwoju elektromobilności
• Jak zorganizować efektywną strefę czystego transportu?
• Emisja toksycznych składników spalin, a strefy czystego transportu
• Strefy czystego transportu, elektromobilność, bezpłatna komunikacja publiczna, mycie ulic – które
rozwiązania najlepiej wpływają na ograniczenie zanieczyszczeń generowanych przez transport?

#KCP2020
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i członkini zarządu województwa
mazowieckiego Elżbieta Lanc otworzyli III Kongres Czystego Powietrza.
To największe w Polsce spotkanie specjalistów ds. smogu. – Chodzi o to,
żeby pozostawić Mazowsze naszym dzieciom i wnukom czyste – mówiła
Lanc. Jeszcze przed formalnym otwarciem kongresu, Trzaskowski i Lanc
podpisali deklarację współpracy między ich samorządami. Zapowiedzieli
wymianę informacji, wzajemne wsparcie w wykorzystaniu funduszy
europejskich i zaostrzenie lokalnych uchwał antysmogowych. Trzaskowski
zapowiedział zakaz używania w Warszawie paliw stałych w piecach
i kominkach do końca 2023 r.
Walka o czyste powietrze i walka z ociepleniem klimatycznym to dla mnie
priorytet – mówił Trzaskowski i wymieniał działania stolicy w tym zakresie.
– 300 mln zł wydanych i zaplanowanych na wymianę pieców, posadziliśmy
130 tys. drzew, zmieniamy politykę parkingową, rozpoczynamy dyskusję
o tym czy w ścisłym centrum miasta da się stworzyć strefę bezemisyjną,
inwestujemy w bezemisyjny tabor dla transportu publicznego
– wymieniał jednym tchem.

#KCP2020

Kluczowe dane:

500+

uczestników

4

sesje tematyczne
ponad
Ten kongres zebrał licznych specjalistów. – Nie chcemy tylko rozmawiać.
Chcemy wypracowywać dobre rozwiązania – dodawał.
– Najważniejsze jest zdrowie Polaków. Chodzi o to, żeby pozostawić
Mazowsze naszym dzieciom i wnukom czyste – zaapelowała Lanc. –
Podpisaliśmy deklarację w sprawie zaostrzenia przepisów uchwały
antysmogowej. W ramach RPO dla województwa dofinansujemy wymianę
pieców. Ale pan, Panie prezydencie, jest pan najważniejszym ogniwem tej
drogi – zwróciła się do Trzaskowskiego.

70%

uczestników reprezentujących
samorządy
kilkanaście publikacji
w ogólnopolskich i lokalnych
mediach

Zapraszamy na IV Kongres Czystego
Powietrza w 2021 roku!

