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Globalny szczyt klimatyczny ONZ – COP24 odbywający się w dniach 2-14 grudnia w Katowicach, organizowany
jest zgodnie z polityką środowiskową Ministerstwa Środowiska, wpisanego do rejestru systemu ekozarządzania
i audytu EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme).
Ministerstwo Środowiska jest zarejestrowane w EMAS i w swojej działalności stosuje się do stawianych przez
System najwyższych wymagań w zakresie ochrony środowiska. Jako Ministerstwo odpowiedzialne za COP24
przywiązuje również szczególną uwagę do aspektów środowiskowych związanych z organizacją oraz
prowadzeniem dużego, międzynarodowego wydarzenia jakim jest konferencja klimatyczna.
W ramach dobrych praktyk środowiskowych regulowanych przez EMAS, podczas COP24:
promowany jest zrównoważony transport – goście zachęcani są do korzystania z komunikacji, car
sharingu bądź samochodów elektrycznych, a zadania logistyczne realizowane są poza godzinami
szczytu; po obiektach szczytu poruszać się można elektryczna hulajnogą;
zużycie zasobów i surowców sprowadzone jest do minimum, m.in. wody czy energii elektrycznej, dzięki
nowoczesnym urządzeniom sanitarnym czy wykorzystaniu energooszczędnych żarówek;
wszystkie wydruki wykonywane są ekologicznie – dwustronnie, używając papieru z recyklingu bądź
posiadających odpowiednie certyﬁkaty, opieranie się na komunikacji elektronicznej (E-umowy);
segregowane są odpady – w celu ich ponownego wykorzystania, sortowania i recyklingu;
unikane jest wykorzystywanie produktów jednorazowego użytku;
pomieszczenia komercyjne – biura, pawilony, sale konferencyjne - dekorowane są przy wykorzystaniu
materiałów wielokrotnego użytku. Podobnie jak backdropy, platformy czy elementy ścienne; również
duża część mebli to produkty biodegradowalne;
zminimalizowana jest emisja cieplarniana; nie da się jej całkowicie wyeliminować, dlatego środowisku
zostanie całkowicie zrekompensowany szczyt COP24 poprzez zalesienie około 700 ha powierzchni
Polski;
Więcej na temat dobrych praktyk środowiskowych na stronie internetowej COP24.
Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją na temat Polityki środowiskowej COP24.
Przypominamy również, że w ostatnim dniu konferencji klimatycznej COP24, 14 grudnia 2018 r. o godzinie 11:00, w Polskim Pawilonie odbędzie się wydarzenie EMAS – in practise. Ma ono
na celu przybliżenie istotnej roli systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Wydarzenie podzielone zostanie na dwie części – krotką galę wręczenia jubileuszowych certyﬁkatów EMAS
organizacjom zarejestrowanym co najmniej 10 lat w rejestrze oraz konferencję z interesującymi referatami.
Poniżej linki do informacji na temat polityki środowiskowej na COP24:
Polityka Środowiskowa COP24
Environmental Policy (informacja w jęzku angielskim)
Making COP24 Sustainable (informacja w jęzku angielskim)
Sustainable organization and climate neutrality of COP 24 (informacja w jęzku angielskim)

COP24, Katowice - od 04 grudnia 2018 do 14 grudnia 2018

