
Zakopane, 17.05.2017

Szanowni Państwo

W imieniu Urzędu Miasta Zakopane oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pragniemy
Państwa zaprosić do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Forum Energetyka i Środowisko
EKOZAKOPANE ,którego przewodnim tematem będzie „Niska Emisja”.

Forum odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 roku w Zakopanem . Większość wydarzeń będzie
miała miejsce w największej sali konferencyjnej Podhala „Gerlach” na terenie kompleksu
hotelowego Nosalowy Dwór Resort & Spa. Pozostałe aktywności prowadzone będą na Placu
Niepodległości w formie „Eko Miasteczko” - miejsce doświadczeń , edukacji i przestrzeni
wystawienniczej partnerów na terenie gospodarza forum - Miasta Zakopane .

Mając na uwadze rolę, jaką odgrywa edukacja i świadomość ekologiczna oraz jej znaczenie dla miast
i regionów, naszym celem jest stworzenie platformy spotkań przedstawicieli europejskich
parlamentów, administracji, samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, świata nauki i
studentów oraz świata biznesu i przemysłu, dla których wspólną płaszczyzną porozumienia są ważne
i aktualne sprawy związane ze stanem i poprawą ochrony środowiska.

Tematem przewodnim będą zagadnienia związane z ograniczaniem niskiej emisji i poprawy jakości
powietrza ze szczególnym uwzględnieniem problemów miejscowości położonych na obszarach
górskich. Temat jakości powietrza jest bardzo szeroki i zarządzanie jakością powietrza zależy od
bardzo wielu różnych czynników: począwszy od polityki energetycznej i paliwowej, poprzez politykę
ochrony środowiska, rozwój i innowacje, transport po politykę regionalną i lokalną z
uwzględnieniem aspektów zagospodarowania przestrzennego.

Nad merytoryczną stroną Forum EKOZAKOPANE czuwa znany i ceniony Prof. Politechniki
Krakowskiej dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski wspólnie z naukowcami z Instytutu Ochrony
Środowiska – Państwowy Ośrodek Badawczy – współorganizatora wydarzenia.



Tematyka poruszana na Forum:

• Ochrona środowiska.
• Zrównoważony rozwój. 
• Polityka klimatyczna, energetyczna, sportowa.
• Odnawialne źródła energii. 
• Innowacje w polityce i zadaniach rządu.
• Polityka europejska w sprawie ekologii.
• Obniżenie niskiej emisji – polityka krajowa w 

powiązaniu z polityką energetyczną Polski.  
• Program ochrony powietrza i uchwała 

antysmogowa. 
• Strategiczne podejście do walki z niską emisją  

- Strategia Miasta Zakopane.
• Proekologiczna polityka miejska w praktyce: 

Miasto Kraków.
• Działania podjęte na różnych szczeblach w 

zakresie walki z niską emisją.
• Jak poprawiać jakość powietrza w 

miejscowościach górskich/narciarskich.
• Zrównoważony transport – działania 

systemowe i rozwiązania techniczne.

• Samochody i pojazdy użytkowe elektryczne i 
niskoemisyjne

• Nowoczesne rozwiązania technologiczne w 
budownictwie.

• Fundusze i programy wspierające ochronę 
środowiska.

• Miejskie tereny zielone.
• Gospodarka odpadami i gospodarka wodno-

ściekowa.
• Eko Miasteczko „Gawra”. Plac Niepodległości 

Zakopane
• Odpady żywnościowe.
• Odtworzenie owczarstwa i pasterstwa w 

Polsce.
• Odtworzenia transportu rzecznego i 

przywrócenia spławności na Odrze i Nysie oraz 
Wiśle.

Organizatorzy zaplanowali także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach w 
• Geotermia Podhalańska S.A. 
• Tatrzański Park Narodowy 
• Modelowe przedsiębiorstwo pasterskie – Bacówka z tradycyjnym wypasem owiec
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Agenda - Eksperckie Forum Online i Live

Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2017

oraz przygotowanie merytoryczne dla

Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 

2018

sale konferencyjne „GERLACH”  kompleksu hotelowego Nosalowy Dwór

Zakopane, ul. Oswalda Bazera 21d

Wszystkie dyskusje i panele transmitowane będą na żywo w internecie. Forma

„online” pozwala na dotarcie do widzów z całej Polski. Forma „live” zapewnia

wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Forum ma charakter ekspercki.

Zaproszeni goście oraz uczestnicy poszczególnych paneli, będą mogli

aktywnie uczestniczyć w dyskusjach z osobami obecnymi w salach

konferencyjnych, a także odpowiadać na pytania, zadawane drogą online.

Poniedziałek, 26 Czerwiec 2017

do 12:00* 

Rejestracja uczestników Forum w recepcji sal konferencyjnych „Gerlach”.

13.00 -14:30*

WIZYTY „GOSPODARSKIE”. Uczestnicy Forum wybierają cel wizyty,

podczas rejestracji.

Dojazd odbędzie się nowoczesnym elektrycznym autobusem, zapewnionym

przez partnerów forum markę „URSUS BUS” oraz „Polski E-BUS”.

Biuro Organizacyjne:

Urząd Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, (18) 202 04 00

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Poznańska 3/12, 00-680 Warszawa, (22) 126 77 88



Wizyta nr 1. 

Gospodarstwo „Szałaśnicze”. „Modelowa Bacówka”.

W programie „pucenie oscypka” i prezentacja produktów pochodzenia

owczego. Przedstawienie schematu funkcjonowania bacówki wraz z zasadami

wypasu kulturowego. Degustacja żentycy.

Wizyta nr 2.

Wizyta w Tatrzańskim Parku Narodowym.

W programie zwiedzanie ekspozycji Centrum Edukacji Przyrodniczej

lub wyjście na Kalatówki

Dzień 1, Część panelowa i dyskusyjna –

Sale konferencyjne „Gerlach” oraz „Giewont”

15:30 – 16:30*

POLSKA 3.0 - Inteligentne i optymalne rozwiązania w energetyce

i infrastrukturze transportowej dla zmniejszenia zanieczyszczenia

środowiska i powietrza oraz dla wzrostu gospodarczego

Sale Gerlach 1-2

16:30 -17:00*

Leśne Gospodarstwa Węglowe - jako sposób na zwiększenie

pochłaniania CO2 przez lasy

Sale Gerlach 3-4

16:30 – 17:30*

Problemy z jakością powietrza specyficzne dla miejscowości górskich

LIFE

Sale Gerlach 1-2

17:00 – 18:00*

Działania innowacyjne realizowane przez Lasy Państwowe

Sale Gerlach 3-4

17:30 – 18:30*

Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie ochrony powietrza LIFE

Sale Gerlach 1-2



17.00-18.00

Innowacyjne Zagospodarowanie Odpadów

Sala Gerlach 5

18.00 – 20.00*

Wyjazdowe Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej - Sportu

i Turystyki

Sala Rysy

18.00-20.00*

Spotkanie z gościem specjalnym Jego Ekscelencją Ziyadem Raoof

Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

Sala Rysy

KONKURS EKOLOGICZNY EKO JANOSIK 

19.30-20.00 

Sale Gerlach 1-2

20.00-22.00* Restauracja regionalna Nosalowy Dwór

Występ zespołu Giewont

Kolacja przy góralskiej muzyce i zabawie.

Dzień 2, Wtorek 27 Czerwca 2017

10.00-10.30* 

Uroczysta inauguracja Forum z udziałem zaproszonych gości oraz

polityków z Polski i Zagranicy

Sale Gerlach 1-2

10:30 – 12:00*

Jakość powietrza w uzdrowiskach, metody pomiaru zanieczyszczeń

i działania w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji? Nowoczesne

rozwiązania technologiczne w walce ze smogiem. LIFE

W panelu bierze udział również ponad pięćdziesięciu Eko doradców

z województwa małopolskiego. W trakcie panelu obecni przedstawiciele

kilku miejscowości uzdrowiskowych oraz wiceprzewodnicząca

parlamentarnego zespołu ds/uzdrowisk oraz zagadnienie ‘Hotele

przyjazne środowisku”

Sale Gerlach 1-2

10:30 – 11:30*

Projekt „Pojezierze Tarnowskie”, jako wzorcowy przykład 

kompleksowego zagospodarowania 

i rewitalizacji wyrobisk po kopalnianych. 



Sale Gerlach 3-4

11:30 – 12:30* oraz 12:30-15:30*

„EKO-SZAŁAS” – posiady instytucji pozarządowych NGO LIFE

Spotkanie z przedstawicielami instytucji pozarządowych. Dyskusja live i online

z uczestnikami.

Po panelu dyskusyjnym przedstawiciele instytucji NGO udają się na spotkanie

robocze celem wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego walki ze

smogiem, które zostanie oficjalne zaprezentowane na podsumowaniu forum

Sale Gerlach 3-4, kontynuacja Sala RYSY

12:30 – 13.30*

Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych

Co znaczy nowoczesny kocioł nisko emisyjny? Warunki kształtujące produkcję

kotłów, prezentacja technologii oraz rozwiązań poszczególnych partnerów.

Spotkanie z Producentami reprezentującymi następujące firmy:

DEFRO, DREWMET, GALMET, GREŃ, KOŁTON, PROTECH, RAKOCZY,

TECH STEROWNIKI.

Sala Gerlach 3-4

13:00 – 14:00* 

Elektromobilność i zrównoważony transport, jako kluczowy element

strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz inteligentnej

infrastruktury nowoczesnego miasta.

Panel dyskusyjny wraz z partnerami - URSUS BUS, POLSKI E-BUS, BMW, 

INTEGRATED SOLUTIONS

Specjalny pokaz modelu elektrycznego BMW i3 obecnego na sali    14.00-14.30

Specjalny pokaz autobusu elektrycznego po zakończeniu panelu     14.00-14.30

Sale Gerlach 1-2

12:00 – 13:30*

Półfinał ogólnopolskiego konkursu „Liderzy Innowacyjności”

Sala Gerlach 5

12.00 – 13.00

"EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego

z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym

elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce"- prezentacja wyników

realizacji projektu w ramach programu GEKON"

Sala Gerlach 6

13:30 – 14:30*

Źródła finansowania WFOŚiGW oraz konkurs Ekoliderzy

Sala Gerlach 5

14:30 – 15:30*

Przerwa obiadowa 



15:30 – 17:30*

Tatrzański Park Narodowy

Kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska

na terenie Parków Narodowych

Wpływ transportu indywidualnego na przyrodę Tatr

Rola Parku w kształtowaniu proekologicznych postaw

W panelu biorą również udział w roli prelegenta przedstawiciele Wyższej

Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Sala Gerlach 5

15.30 – 16.30 – Spotkanie z przedstawicielami Sejmowej Komisji Kultury

Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni

Środowisku”. Dyskusja o charakterze otwartym.

Sala Gerlach 6

16:30 – 17:30* Zagraniczni goście forum – Ukraina, Gruzja, Austria i Słowacja

Współpraca z ukraińskimi i gruzińskimi samorządami w dziedzinie

ochrony środowiska

Sposoby kontroli, jakości powietrza na Słowacji i w Austrii

Sala Gerlach 3-4

Program wieczorny:

19:45 – 21.00* SPOTKANIE Z GOŚĆMI SPECJALNYMI FORUM.

Krzysztof Wielicki i Janusz Majer. „Polskie drogi na szczyty świata.

Od Tatr po Mount Everest”

Koncert niespodzianka PALFY GRÓF oraz widowisko multimedialne

21:00 – 23:30*

Impreza integracyjna w góralskim klimacie. Szałas i poczęstunek grillowy

Występ zespołu góralskiego „9Siył”. Zespół z Podhala pełen góralskiej

energii.

Dzień 3, Środa 28 Czerwca 2017

10:00 – 12:00* 

Odtworzenie owczarstwa i pasterstwa w Polsce, jako element planowej

gospodarki na terenach górskich i nizinnych oraz istotny element

zrównoważonego rozwoju

Spotkanie panelistów z Bacami

Sala Gerlach 3-4

10:00 – 11:00*

Finansowanie inwestycji komunalnych w formule PPP na przykładzie

budowy oczyszczalni ścieków przez Mławę

Sala Gerlach 5



11.00 – 12.00*

Finansowanie inwestycji ze źródeł BOŚ S.A. 

Sala Gerlach 5

EKOBUDOWNICTWO 10.00-13.00

10.00-11.00

Viessmann – innowacyjne technologie przyjazne ochronie środowiska

Sala Gerlach 1-2

11.00 – 13.00* 

Nowoczesne budynki w krajobrazie górskim oraz prezentacja budynku

samowystarczalnego energetycznie jako projekt deweloperski FreeDom+

Pracownia Architektoniczna, Deweloper, Małopolskie Laboratorium

Budownictwa Energoszczędnego

Prezentacja produktów polskiego producenta firmy Galmet. Zestawy

solarne, ogrzewacze wody, pompy ciepła, nowoczesne kotły C.O.,

hybrydowe systemy grzewcze

Sala Gerlach 1-2

13:30 – 14:30*

Podsumowanie forum z udziałem polityków i instytucji

Wręczenie Statuetek „Dobroczyńcy Tatrzańskiego Parku Narodowego”

15.00 – 18.00*

Bieg Gazdów na Nosal – zawody sportowe w biegach górskich i nordic

walking

W puli nagród 2x wycieczka do Wiednia, 2x Pakiet pobytu weekendowego

w Nosalowy Dwór Resort&Spa, 4xvoucher do restauracji regionalnej

Nosalowy Dwór

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

10:00 – 18:00*  25-28.06.2017

„EKO – Miasteczko” -wystawa innowacji ekologicznych na Placu

Niepodległości w Zakopanem

13.00 -18.00*    26-28.06.2017

Stała ekspozycja promująca kulturę podhalańską. „Lutnictwo i strój

regionalny”. Nosalowy Dwór

* ORGANIZATOR, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU Z UWAGI NA 

NIEPRZEWIDZIANE WYPADKI LOSOWE W ASPEKCIE UDZIAŁU W FORUM 

POSZCZEGÓLNYCH PRELEGENTÓW ORAZ ZAPROSZONYCH GOŚCI


