Rozpoczęły się targi POL-ECO System 2019
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O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczystość otwarcia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO
System 2019, w której wzięli udział: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska, Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska Sławomir Mazurek, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych Andrzej Konieczny, Prezes Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Piotr Woźny, Prezes Grupy MTP Przemysław Trawa, a także Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski razem z Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Beatą
Nowosielską i przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Oprócz nagród Ministra Środowiska w konkursie Produkt w Obiegu oraz Złotych Medali Międzynarodowych
Targów Poznańskich, podczas uroczystości otwarcia wręczone zostały także jubileuszowe certyﬁkaty EMAS.
Z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzeja SzwedyLewandowskiego, certyﬁkaty odebrali przedstawiciele PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział
Elektrownia Opole oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna
Odra. Obie spółki znalazły się w grupie organizacji najdłużej zarejestrowanych w krajowym systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS).
- EMAS jest narzędziem pomocnym w tworzeniu kultury zrównoważonego rozwoju. Organizacje zarejestrowane w systemie wykazują niestandardowe zaangażowanie w działania
prośrodowiskowe, pokazując tym samym, że idea zrównoważonego rozwoju jest im bliska i wbudowana w struktury ich zarządzania, podkreślił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski.
- Jubileuszowy certyﬁkat przyznawany jest organizacjom, które od co najmniej 10 lat znajdują się w rejestrze EMAS, dla których ochrona środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju są
przepisem na sukces, dodał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Ceremonia otwarcia targów była także okazją do wręczenia szczególnego wyróżnienia za spełnienie najwyższych wymagań w zakresie ochrony środowiska i stosowanie dobrych praktyk
środowiskowych. Otrzymało je Ministerstwo Środowiska. Wręczając wyróżnienie, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski powiedział:
- To wyróżnienie za wyjątkowe zaangażowanie władz administracji rządowej w działania na rzecz ochrony środowiska, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnego z zasadami
zrównoważonego rozwoju, potwierdzone wpisem do rejestru, a także za organizację konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach przy zastosowaniu stawianych przez system EMAS
wymagań z zakresu ochrony środowiska.
POL-ECO System to duże i ważne wydarzenie branżowe. Targi, organizowane nieprzerwanie od 31 lat, skupiają przedstawicieli instytucji rządowych, samorządów, przedstawicieli świata
biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką komunalną. To zarówno platforma spotkań, jak również miejsce, w którym najważniejsi
beneﬁcjenci targów - przedsiębiorcy, samorządowcy, inwestorzy, projektanci - szukają efektywnych rozwiązań, często dotyczących problematycznych zagadnień. Tematem przewodnim
tegorocznych targów jest Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska.
Integralną częścią targów jest przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera. To miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z
trendami kształtującymi przyszłość sektora i aktualną polityką państwa w zakresie ochrony środowiska. Patronat honorowy nad częścią wystawienniczo-konferencyjną EkoSfera objął
prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

