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ŚRODOWISKO 
W KTÓRYM ŻYJEMY

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

REDAKCJA: Objął Pan funkcję Preze-
sa Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. To duże wyzwanie?

Tomasz Bednarek: Tak to duże wy-
zwanie. Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska to ważna instytucja 
regionalna, która realizuje zadania  
w zakresie finansowania ochrony 
środowiska zarówno dla inwestycji 
infrastrukturalnych, jak i jako instytu-
cja finansująca działalność populary-
zatorską i edukacyjno - informacyjną  
z zakresu ekologii i zagadnień prośro-
dowiskowych. 

REDAKCJA: W ostatnim okresie czasu 
był Pan radnym Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Czy ta działalność będzie 
Panu pomocna w obecnej pracy?

Tomasz Bednarek: Jak najbardziej. 
Jako radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego ostatniej kadencji, miałem okazję 
pracować przy wielu zagadnieniach w 
tym także związanych z ochroną środo-
wiska. Mam nadzieję, że doświadczenie, 
które nabyłem pozwoli na rozwinięcie 
szerokiej współpracy z samorządem 
województwa, aby wspólnie realizować 
zadania, które dotyczą poprawy środo-
wiska w tym między innymi w kwestii 
walki ze smogiem, który to problem 
uważam za ważny i pilny do realizacji w 
naszym województwie.

REDAKCJA: Priorytety Funduszu obej-
mują bardzo szeroki zakres działań: 
Ochrona wód, atmosfery, gleby eduka-
cja i wiele innych. Na jakie z nich chciał-
by Pan zwrócić szczególną uwagę?

Tomasz Bednarek: Priorytety działań 
Funduszu są co roku aktualizowane. 
Co roku także są ustalane różne ele-
menty, na które w danym okresie cza-
su należy zwrócić szczególną uwagę.  
W tej chwili jesteśmy po okresie konsul-
tacji działań na zbliżający się 2019 rok. 
Trzeba mieć świadomość tego, że nie 
możemy ograniczyć się do jednej dzie-
dziny czy dwóch w swojej działalności. 
W przyszłym roku  będziemy więc nie 
tylko prowadzić akcje w zakresie wal-
ki ze smogiem, ale także realizować 
inne priorytety Funduszu takiej jak np. 
ochrona powierzchni ziemi, zachowanie 
bioróżnorodności, czy też prowadzenie 
działalności edukacji ekologicznej jako 
elementu szerokiego spektrum aktyw-
ności prośrodowiskowej.

Nie ukrywam, że problem stanu po-
wietrza, którym oddychamy, czy walki 
ze smogiem to ważny temat, którym 
WFOŚiGW zajmuje się już od 2002 
roku. W wyniku podjętych od tego cza-
su działań Fundusz przeznaczył już  
w formie pożyczek i dotacji blisko 100  
mln zł na realizację zadań w zakresie 

termomodernizacji i wymiany około 
27000 pieców starego typu, zagraża-
jących środowisku na nowe, bardziej 
nowoczesne, a przede wszystkim mniej 
trujące tym czym oddychamy. Środki 
te były skierowane do mieszkańców 
naszego województwa bezpośrednio 
w ramach programu STOP SMOG,  
a także poprzez samorządy lokalne  
w ramach popularnych programów 
ograniczenia niskiej emisji.

Nowym działaniem, które widzimy 
jako ważny element w poprawie śro-
dowiska to kwestia elektromobilności. 
Chcemy dofinansować budowę stacji 
doładowań elektrycznych pojazdów. 
Wzrost liczby takich pojazdów na uli-
cach naszych miast i drogach naszego 
regionu z pewnością ograniczą emisję 
spalin, które codziennie dostają się do 
atmosfery z konwencjonalnych samo-
chodów czy autobusów. 

REDAKCJA: Zgodzi się Pan ze stwier-
dzeniem, że edukacja to ważny element 
w kształtowaniu postaw ekologicz-
nych?

Tomasz Bednarek: Działania z zakre-
su edukacji ekologicznej to jedno z tych 
zadań, które Fundusz realizuje. Nie wy-
starczy ograniczać się do wprowadza-
nia nowych regulacji prawnych w zakre-
sie np. segregacji odpadów, ale trzeba 
edukować społeczeństwo w tej kwestii 
zaczynając od najmłodszego pokole-
nia. Dzięki temu wzrośnie świadomość 
ekologiczna mieszkańców, zakorzenią 
się dobre nawyki, a dzięki temu w przy-
szłości nasze środowisko w którym ży-
jemy będzie mniej zanieczyszczone.

REDAKCJA: Odbyło się ostatnio pod-
sumowanie kolejnej już edycji konkursu 
„Zielone czeki”. Jak Pan postrzega ko-
rzyści z tego wydarzenia dla laureatów 
jak i dla społeczeństwa?

Tomasz Bednarek: Konkurs „Zie-
lonych Czeków”  to istotny element 
działalności Funduszu już od lat. Ma 
on promować i pokazywać inicjatywy 
proekologiczne społeczeństwa czy in-
stytucji. Konkurs dzięki różnorodnym 
kategoriom promuje zarówno osoby 
ze świata nauki i ich działania nauko-
wo-badawcze w zakresie ochrony 
środowiska jak i przedsięwzięcia reali-
zowane  lokalnie np. przez nauczycieli  
w zakresie związanym z szeroko pojętą 
działalnością  edukacyjną wśród dzieci 
i młodzieży. Wszystko ma służyć pod-
niesieniu świadomości ekologicznej 
ludności naszego regionu dla poprawy 
środowiska w którym żyjemy.

REDAKCJA: Zbliża się niedługo wielkie 
wydarzenie jakim jest Szczyt Klimatycz-
ny (COP), który odbędzie się w grudniu 
w Katowicach. Czy oprócz współfinan-

sowania tego przedsięwzięcia, Fundusz 
będzie aktywnie uczestniczył w jego 
przebiegu?

Tomasz Bednarek: Rola Funduszu  
w Szczycie Klimatycznym wynika bez-
pośrednio z Ustawy. To bardzo ważna 
impreza i dobrze, że odbędzie się ona 
właśnie w naszym mieście i regionie.  
Będzie okazją do zaprezentowania 
uczestnikom Szczytu naszego regionu, 
pokazania nowoczesnych, technologii 
w tym technologii w sektorze górni-
czym. Będzie okazją do zaprezento-
wania nowoczesnych rozwiązań w za-
kresie dbałości o poprawę środowiska  
w którym żyjemy i  szerokiego wachla-
rza działań, które temu zagadnieniu 
poświęcamy. Współpracujemy inten-
sywnie w przygotowaniach do tego 
wydarzenia. Jesteśmy po rozmowach 
z władzami miasta i Ministerstwem 
Środowiska, są już pierwsze wnioski 
o dofinansowanie działań przygoto-
wawczych. My ze swej strony oprócz 
dofinansowania mocno włączymy się  
w ekologiczny aspekt tych przy-
gotowań. Chcemy także wspólnie  
z NFOSiGW i pozostałymi 15 WFOSiGW 
zaprezentować naszą ofertę i nasze do-
świadczenia. 

REDAKCJA: Na koniec naszej rozmo-
wy chciałbym spytać jeszcze o plany  
i zamierzenia na przyszłość tą bliższą i 
tą dalszą.

Tomasz Bednarek: Chciałbym, aby te 
zadania, które Fundusz od 25 lat realizo-
wał były dalej rozwijane. 

Chcemy zintensyfikować współpra-
ce z NFOŚiGW. Dziś widzimy potrzebę  
i wolę intensyfikacji wzajemnych relacji 
dla animacji kolejnych przedsięwzięć 
realizowanych na rzecz ochrony środo-
wiska. Uruchamiamy pierwsze wspólne 
programy w tym w Ogólnopolski Pro-
gram Finansowania Służb Ratowni-
czych, czy Program Czyste powietrze, 
który będzie rozwinięciem naszego 
programu STOP SMOG. Chcę także 
rozwinąć już istniejącą współpracę z 
samorządami, i to zarówno na szczeblu 
regionu jak i społeczności lokalnej dla 
wspólnego celu, jakim jest poprawa sta-
nu środowiska naturalnego. 

REDAKCJA: Dziękując Panu Prezesowi 
za rozmowę życzę realizacji wszystkie-
go tego o czym rozmawialiśmy.

  

Rozmawiał:  
MAURYCY HANKIEWICZ

W OPARCIU  
O DOTYCHCZASOWE  
KU NOWYM WYZWANIOM
Rozmowa z Prezesem WFOŚiGW w Katowicach
Tomaszem Bednarkiem

Treści zawarte w publikacji nie 
stanowią oficjalnego stanowiska 

organów Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach


