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Zapraszamy na

PRECOP 27
Dwudniowa konferencja PRECOP 27 poprzedzi i przygotuje do Szczytu
Klimatycznego w Egipcie (UN Climate Change Conference 2022 – COP27),
tj. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu – największego światowego forum, którego celem jest
wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.
Celem PRECOP 27 jest wypracowanie w toku otwartej dyskusji wspólnego
stanowiska wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznych
Szczytów Klimatycznych. W czasie debat podsumowany zostanie ostatni szczyt
COP26, a uczestnicy określą oczekiwania wobec spotkania w Egipcie.
W prestiżowym gronie polskich i unijnych polityków, ludzi gospodarki,
przedstawicieli instytucji i organizacji poruszymy najistotniejsze tematy w ich
aktualnym kontekście – m.in.: stan i perspektywy transformacji sektora energii
i całej gospodarki w kierunku zmniejszenia jej wpływu na środowisko i klimat,
zielone finansowanie inwestycji, programy i inicjatywy miast i samorządów
lokalnych dla klimatu, zrównoważone budownictwo, odpady i gospodarka
obiegu zamkniętego czy edukacja klimatyczna.

Dlaczego warto?
Aktualna, trudna sytuacja geopolityczna stanowi dla polityki i celów ochrony
klimatu nowy kontekst. Wojna nie anulowała zielonej transformacji; przeciwnie
– nadała jej nową dynamikę związaną z postulatami bezpieczeństwa,
niezależności i odporności. To kwestie wymagające przedyskutowania
w najbardziej kompetentnym gronie po to, by szczyt w Egipcie mógł przynieść
oczekiwane efekty.

Organizatorami PRECOP 27 są United Nations Global Compact Network Poland
– polski sekretariat członków największej na świecie inicjatywy skupiającej
zrównoważony biznes oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu
Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.
PRECOP 27 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach. Warto przypomnieć, że właśnie tu w roku 2018 odbyła się
konferencja COP24 z udziałem 20 tysięcy osób z 200 krajów członkowskich
ONZ. Grupa PTWP odpowiadała wówczas za sprawny przebieg Szczytu.
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Gdzie i kiedy?
PRECOP 27 odbędzie się 18-19 października br.
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK)
to arena takich wydarzeń jak: Europejski Kongres Gospodarczy,
Intel Extreme Masters, Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF 2021),
Szczyt Antydopingowy (WADA 2019) i wiele innych.
W 2018 roku w MCK w Katowicach odbyła się konferencja COP24, czyli 24. Sesja
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu – największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej
polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Zgromadziła ponad 20
tysięcy osób z 200 krajów członkowskich ONZ. Uczestnicy wzięli udział w ponad
2 120 spotkaniach i wydarzeniach towarzyszących. Grupa PTWP odpowiadała za
sprawny przebieg COP24 w zarządzanych obiektach: Międzynarodowym Centrum
Kongresowym i Spodku.

Program

PRECOP 27
Spotkajmy się na PRECOP 27 – wydarzeniu przygotowującym
do Szczytu Klimatycznego (COP27).
Podczas konferencji przygotujemy wspólne stanowiska w najważniejszych
tematach omawianych podczas Szczytów Klimatycznych. W czasie debat
poruszymy tematy takie jak: zielone finanse, zrównoważone rolnictwo,
edukacja klimatyczna, ESG, GOZ, dostępność i wykorzystanie globalnych
zasobów wodnych, zrównoważony transport i transformacja energetyczna
oraz wiele innych.

2

DNI

18

DEBAT

100

PRELEGENTÓW

Wstępny zakres tematyczny
SESJA INAUGURUJĄCA
Cele, rola Szczytów Klimatycznych w globalnej walce ze zmianami klimatu. Europejskie stanowisko na COP27 – główne założenia, aktualne cele, nowe konteksty geopolityczne.

DEBATA OTWARCIA
Wyzwania przed COP27. Dorobek szczytów ze szczególnym uwzględnieniem COP26. Forestacja, odchodzenie od węgla, redukcja emisji, elektromobilność. Cele klimatyczne w świecie
niestabilności, napięć i kryzysów. Skutki pandemii i wojna w Europie – ich wpływ na warunki
realizacji, dostępność narzędzi, hierarchizację celów polityki klimatycznej i zielonej transformacji. Światowa gospodarka surowcami i zasobami w realiach geopolitycznych perturbacji
i globalnej konkurencji potęg ekonomicznych.

SESJE TEMATYCZNE
Zielone finansowanie
Rola, zakresy działań i perspektywy wielostronnych banków rozwoju: inwestycje infrastrukturalne wspierające gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu i bezpieczeństwo energetyczne. Banki komercyjne i finansowanie projektów transformacji
energii. Globalne aktywa zrównoważone – oczekiwania inwestorów, strategie sektora finansowego, rola legislacji. Instrumenty finansowe dla miast realizujących programy transformacji
i adaptacji do zmian klimatu.

Rolnictwo
Jak musi zmienić się rolnictwo, produkcja żywności i modele konsumpcji, by wyżywić, nie
niszcząc środowiska. Hodowla przemysłowa – jak ograniczyć emisje metanu? Produkcja żywności (azotany, fosforany). Zielone technologie i innowacje dla rolnictwa. Rolnictwo regeneratywne: biologizacja i bioróżnorodność. Rolnictwo przyszłości w miastach (farmy wertykalne).
Rolnictwo/regulacje/finanse – studium zależności: Wspólna Polityka Rolna UE 2023-2027
a Europejski Zielony Ład i strategia „Od pola do stołu”.

Zielony zwrot w świecie energii
Transformacja energetyczna w kontekście Zrównoważonych Celów Rozwojowych (SDG7)
oraz Energy Progress Report. Gdzie jesteśmy? Czego dokonaliśmy? Dokąd zdążamy? Odnawialne źródła energii w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Jak zaspokoić rosnące
potrzeby i skutecznie zapobiegać ubóstwu energetycznemu? Niezależność i bezpieczeństwo
jako impulsy przyspieszające inwestycje we własne źródła energii i ograniczające popyt na
paliwa kopalne. Technologie wodorowe, energia atomowa – ich aktualna i perspektywiczna
rola w transformacji.

Wstępny zakres tematyczny
Emisje gazów cieplarnianych
Pomiary, największe źródła, wpływ na klimat i podstawowe kierunki ograniczania emisji gazów
cieplarnianych. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jako narzędzie realizacji ambitnych celów redukcyjnych. Środki przekazane w ramach ETS – efekty gospodarcze,
społeczne, środowiskowe. Jak reformować system, by UE osiągnęła swoje cele dekarbonizacji? Inne (globalne) systemy handlu emisjami; nierówna konkurencja i jak jej przeciwdziałać.
Opłaty od importu emisji (CBAM) – czy to przykład dobrego rozwiązania? Perspektywy rozwoju krajowych i lokalnych systemów – szanse na międzynarodową współpracę i integrację.
Przyszłość systemów handlu emisjami; ich rozszerzenie o transport i budynki. Systemy handlu emisjami a walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym.

Wodór i gospodarka wodorowa
Wodór paliwem przyszłości – perspektywy i bariery do pokonania. Dostępne technologie
i stan zaawansowania gospodarki wodorowej w Europie i na świecie. Zielony wodór a odnawialne źródła energii. Produkcja i transport wodoru – jak to robić efektywnie? Specjalności
i branże, które mogą wykorzystywać wodór.

Energetyka jądrowa
Renesans energetyki atomowej? Programy krajowe i aktywność prywatnych inwestorów.
Technologie jądrowe jako źródło czystej energii – ich rola w transformacji, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, stabilizacji i odporności na kryzysy. Potencjał technologii „małego i średniego atomu” (SMR i MMR) – droga do komercjalizacji.

Morska energetyka wiatrowa
Przyspieszenie dekarbonizacji gospodarek oraz dywersyfikacja dostaw paliw i energii impulsem rozwoju źródeł odnawialnych – w tym branży offshore wind. Perspektywy i potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Europie i na świecie. Rozwój technologii, efektywność
i sprawność. Możliwości i bariery: przemysł offshore, infrastruktura sieciowa i serwisowa,
kompetencje i know-how, otoczenie prawne.

Bioróżnorodność
Różnorodność biologiczna – jej znaczenie dla gospodarki, bezpieczeństwa, etyki, przetrwania.
Eksploatacja, zmiany klimatu, zanieczyszczenia – największe zagrożenia dla bioróżnorodności. Najbardziej niepokojące trendy, procesy i zjawiska w różnych częściach świata. Skutki
degradacji bioróżnorodności oraz tempo wymierania gatunków w świetle Raportu Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES). Dobre praktyki: przykłady inwestycji bezpośrednich na ochronę i odtwarzanie
kapitału naturalnego. Jak skutecznie i kto powinien wspierać lokalne/rozproszone działania
na rzecz ochrony bioróżnorodności? Technologie w monitorowaniu, ochronie i przywracaniu
bioróżnorodności. Zdrowa i odporna planeta – jak to osiągnąć?

Wstępny zakres tematyczny
Gospodarka Obiegu Zamkniętego
Wnioski i rekomendacje Szczytu Odpadowego w ramach Światowego Forum Miejskiego
(WUF11). Plastik – globalny problem. Jaka alternatywa dla tworzyw sztucznych? Problem
nietrwałości produktów: postawy producentów, rola konsumentów i regulacji. Elektrośmieci,
tekstylia, odpady budowlane, kompozyty i inne odpady kłopotliwe w zagospodarowaniu. Zrównoważone projektowanie – w kierunku produkcji bez odpadów. Zrównoważona moda vs. fast
fashion (UN Alliance for sustainable fashion). GOZ wyzwaniem – dla gospodarek, branż i firm.
System depozytowo-kaucyjny. Znaczenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla
realizacji celów gospodarki cyrkularnej.

Zasoby wodne i retencja
Dostępność i wykorzystanie globalnych zasobów wodnych. Skutki strukturalnego deficytu
wody – środowiskowe, społeczne, gospodarcze. Woda i infrastruktura a zrównoważony
rozwój, praca i jakość życia. Zasoby, które tracimy: retencja naturalna czy sztuczna, renaturyzacja czy hydrotechnika? Odsalanie, oczyszczanie ścieków, obieg zamknięty. Zintegrowane
podejście do wyzwań związanych z wodą. Szósty cel Agendy 2030 – osiągnięcia i wyzwania.
Rola UN-Water i współpraca międzynarodowa.

Edukacja klimatyczna
Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej – podsumowanie stanu dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Raport UN GC Network Poland „Edukacja klimatyczna
w Polsce”. Prace Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) a dorobek i aktywność
polskiej nauki w obszarze badań zmian klimatu. Czego potrzebuje polska szkoła – Młodzieżowa Rada Klimatyczna i politycy.

Zielone budownictwo
Zrównoważone budownictwo jako globalny trend. Budownictwo jako wyzwanie: potencjał
ograniczenia wpływu na klimat i złożoność procesów jego dekarbonizacji. Ślad węglowy
budynków i obiektów infrastruktury w cyklu ich życia: jak liczyć, jak zmniejszać. Nisko- i zeroemisyjne materiały i technologie budowlane. Budynki pasywne: certyfikacja i koszty. Zasady
gospodarki cyrkularnej w budownictwie. Współistnienie obiektów i natury. Retencja, ochrona
zasobów, oczyszczanie we współczesnych rozwiązaniach architektonicznych.

Zrównoważony transport
Transport jako źródło emisji gazów cieplarnianych. Techniczne, organizacyjne i regulacyjne
możliwości dekarbonizacji transportu. Energia odnawialna i e-mobilność, wodór, gaz,
systemy hybrydowe – jaka alternatywa dla paliw kopalnych w napędach? System handlu
uprawnieniami do emisji (EU ETS) w europejskim transporcie. Nowoczesna infrastruktura jako
warunek skutecznej transformacji transportu. Optymalizacja logistyki, racjonalna organizacja

Wstępny zakres tematyczny
przewozów i łańcuchów dostaw. W kierunku czystego, efektywnego transportu
– warunki realizacji.

ESG – czas dla odpowiedzialnych
Polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji jako czynnik gruntownie
zmieniający warunki prowadzenia biznesu. Standardy i strategie ESG – środowisko
naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy.
Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Dobre praktyki – czy warto być
liderem zmiany? Europejska taksonomia – nowe narzędzie prawne dotyczące klasyfikowania
działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Standardy i normy; proces
kodyfikacji i jej podstawy prawne.

Miasta dla klimatu
Zmiany w zarządzaniu miastami, zagospodarowaniu przestrzennym i projektowaniu
podporządkowane celom walki ze zmianami klimatu. Na drodze do zeroemisyjności
– wybrane projekty i programy dla miast. Gospodarka komunalna a gospodarowanie
zasobami i energią. Zielona zmiana w ośrodkach miejskich a jakość życia – społeczne
oczekiwania i akceptacja zmiany priorytetów przez mieszkańców. Miasta w walce ze
smogiem, zanieczyszczeniami i hałasem.

Technologie dla klimatu
Rozwój „zielonych” technologii – historyczna potrzeba, odpowiedź nauki i przemysłu.
Jak zaawansowane technologie i innowacje mogą wspierać zrównoważone procesy
w gospodarce. Odnawialne źródła energii – dostępne i wydajne? Produkcja z minimalnym
wykorzystaniem zasobów; realizacja idei gospodarki cyrkularnej w praktyce. Sztuczna
inteligencja oraz internet rzeczy – zastosowania w rozwiązaniach na rzecz efektywności
energetycznej. Podejście holistyczne: rola współpracy łączącej specjalności w kreowaniu
rozwiązań służących środowisku.

ZAPRASZAMY
do tworzenia
z nami wydarzenia!

