REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
zaprasza do udziału w konferencji
„Ku zrównoważonej przyszłości”
Termin: 31 maja 2016r.
Początek: godz. 9.00
Miejsce: sala konferencyjna WZMiUW o/Płock, ul. 1 Maja 7b

Program:
1. Co to jest zrównoważony rozwój. Jak należy wdrażać zasady zrównoważonego
rozwoju w aspekcie zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim?
2. Co to jest zrównoważona konsumpcja? Jak ją wdrażać w aspekcie zanieczyszczenia
powietrza w województwie mazowieckim?
3. Zrównoważona konsumpcja i zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach
domowych.
4. Odpowiedzialny biznes, a zanieczyszczenia powietrza.
5. Rola mediów w promocji zrównoważonej konsumpcji i zanieczyszczenia powietrza,
poprawa jego stanu.
6. Przyczyny powstawania i konsekwencje wynikające z niskiej emisji:
- aspekty związane z konsekwencjami zdrowotnymi nadmiernej emisji zanieczyszczeń
do atmosfery oraz możliwościami technicznymi identyfikacji zanieczyszczeń
emitowanych z lokalnych źródeł ciepła,
- aspekty związane z ochroną środowiska i skutkami środowiskowymi
nieprawidłowego spalania paliw w nieprzystosowanych do ich spalania kotłach i
piecach.
7. Sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej emisji:
- aspekty ekonomiczne związane z termomodernizacją i eksploatacją kotłów o niskiej
jakości technicznej i niskich parametrach eksploatacyjnych,
- opłacalność i możliwości techniczne termomodernizacji budynków oraz wymiany
kotłów na nowe o wyższej sprawności i mniejszym zużyciu paliw.
8. Działanie regionalne w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, w tym niskiej
emisji.
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9. Działania informacyjno – edukacyjne w zakresie poprawy jakości powietrza –
warsztaty:
- co może zrobić szkoła, ośrodek edukacji ekologicznej, gmina?
- przygotowanie szkół, ośrodków edukacji ekologicznej, gmin do udziału w programie
organizowanym przez RCEE w Płocku „Szkoła/przedszkole dla poprawy jakości
powietrza”.
10. Zadania dla gmin w celu:
- wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju,
- likwidacji niskiej emisji.
11. Informacja o konkursie „Szkoła/przedszkole dla poprawy jakości powietrza”.

Uczestnictwo w konferencji należy zgłosić telefonicznie/faxem: 024 268 37 74 lub e-mailem:
rceeplock@eko.org.pl do dnia 24 maja 2016r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
Z poważaniem
Janina Kawałczewska
Wiceprezes RCEE w Płocku

Konferencja „Ku zrównoważonej przyszłości” w ramach projektu „NIE dla
niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza” realizowanego przez RCEE w Płocku,
dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

