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Wydanie specjalne „Środowiska” 
przygotowane na Międzynarodowe 
Targi Ochrony Środowiska POL–ECO–
SYSTEM otwieramy wywiadem z prof. dr. 
hab. Janem Szyszko, ministrem środowi-
ska. Rozmawiamy m.in. o wyzwa-
niach jakie stawiają przed Polską 
Szczyt Klimatyczny w Paryżu 
(COP21) oraz założenia gospo-
darki o obiegu zamkniętym przyjęte przez Unię Europejską. 
W naszej rozmowie nie mogło zabraknąć tematu Puszczy 
Białowieskiej. – Dobro Puszczy Białowieskiej leży nam 
na sercu. Chcemy ją chronić. To skarb, który tylko dzięki 
mądremu gospodarowaniu przetrwał do dzisiaj. Puszcza 
potrzebuje czynnej ochrony – mówi minister środowiska.

O strategicznych celach, jakie postawił przed sobą nowy 
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz o finansowaniu ochrony środo-
wiska rozmawiamy z jego prezesem Zarządu NFOŚiGW 
dr. Kazimierzem Kujdą. – Kwota przeznaczona na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze 
środków własnych oraz będących w dyspozycji i obsługi-
wanych przez NFOŚiGW środków europejskich wyniesie 
łącznie ok. 3,7 mld zł. Z pieniędzy własnych NFOŚiGW 
dofinansuje przede wszystkim realizację przedsięwzięć 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach, 
racjonalną gospodarkę odpadami, wspieranie rozpro-
szonych, odnawialnych źródeł energii, realizację obiek-
tów wysokosprawnej kogeneracji, zarządzanie energią 
w budynkach podmiotów sektora finansów publicznych, 
ochronę obszarów cennych przyrodniczo, działalność 
monitoringu środowiska, przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska i likwidacja ich skutków, geologię i górnictwo 
oraz edukację ekologiczną – mówi Kazimierz Kujda.

Zamieszczamy też rozmowę z Markiem Haliniakiem 
głównym inspektorem ochrony środowiska. Głównym 
tematem rozmowy jest usprawnianie pracy Inspekcji, 
która zdaniem Marka Haliniaka wymaga natychmiasto-
wego wzmocnienia zarówno pod względem finansowym, 
jak i kadrowym. 

O działaniach rozwojowych w Lasach Państwowych, 
właściwym gospodarowaniu w lasach i oczywiście 
o Puszczy Białowieskiej rozmawiamy z Konradem 
Tomaszewskim, dyrektorem generalnym Lasów 
Państwowych. Cała sztuka polega na tym, by wyko-
rzystywać wszystkie funkcje lasu bez szkody dla żadnej 
z nich, tak aby las był w stanie zatrzymywać nadmiar 
wody deszczowej i chronić przed powodzią, dostarczać 
tlen i drewno czy pochłaniać dwutlenek węgla. Las 
musi być także miejscem wypoczynku i rekreacji. Można 
powiedzieć, że nasi leśnicy w całej powojennej historii 
nie popełnili błędów w gospodarowaniu polskimi lasa-
mi. Warto to tłumaczyć, szczególnie na forach zagra-
nicznych, w tym w Brukseli – mówi Konrad 
Tomaszewski.

W wydaniu specjalnym „Środowiska” pole-
camy też wiele innych wywiadów.
Zapraszamy Państwa do lektury całego 
„Środowiska.

NASZYM PRIORYTETEM JEST POLITYKA 
KLIMATYCZNA – z prof. Janem Szyszko, ministrem 
środowiska rozmawia Jacek Zyśk
WSPARCIE NFOŚIGW NIE DYSKRYMINUJE ŻADNEGO 
RODZAJU OZE – z dr. inż. Kazimierzem Kujdą, prezesem 
Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej rozmawia Jacek Zyśk
W KOMISJI EUROPEJSKIEJ
TRZEBA USPRAWNIĆ INSPEKCJĘ – z dr. inż. Markiem 
Haliniakiem, głównym inspektorem ochrony środowiska 
rozmawia Jacek Zyśk
JADĄ STARE SAMOCHODY DO POLSKI – Anna Nehring, 
naczelnik Wydziału Przemieszczania Uszkodzonych 
Pojazdów, Departament Kontroli Rynku Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska
RÓŻNORODNOŚĆ, KTÓRĄ MAMY W LASACH TO 
DZIEŁO TAKŻE LEŚNIKÓW – z dr. inż. Konradem 
Tomaszewskim, dyrektorem generalnym Lasów 
Państwowych rozmawia Jacek Zyśk
BADANIE PRZYRODY – Aldona Zyśk
W SŁUŻBIE POLSKIEGO LEŚNICTWA – z dr. inż. 
Januszem Dawidziukiem, dyrektorem Biura Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej rozmawia Jacek Zyśk
WAŻNE DATY I WYDARZENIA W HISTORII BULIGL i 
URZĄDZANIA LASU PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
WIEMY WIĘCEJ O LASACH
WSPIERAMY BIZNES I ŚRODOWISKO – z dr. 
Stanisławem Kluzą, p.o. prezesa Zarządu Banku Ochrony 
Środowiska SA rozmawia Witold Pawłowski
WSPARCIE PROEKOLOGICZNYCH INWESTYCJI W 
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA – Jacek Zyśk
PO CO KOMU KOMPOST – Krystyna Forowicz
PUSZCZA BIAŁOWIESKA – DZIEŁO CZŁOWIEKA
ZIELEŃ TO ŻYCIE – A.Z.
POMAGAMY GOSPODARCE PAŃSTWA – z Krzysztofem 
Zarębą, prezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej 
„Ekorozwój” rozmawia Jacek Zyśk
SKOK CYWILIZACYJNY – Poprawa jakości wody przycią-
gnie do gminy Krosno Odrzańskie nie tylko turystów, ale 
również inwestorów – Jacek Zyśk
KILKA SŁÓW OD PREZESA ERP – Umberto Raiteri, 
prezes Europejskiej Platformy Recyklingu
WARTO SPOJRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ – Mikołaj 
Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska
ERP WSPÓŁPRACUJE Z POCZTĄ POLSKĄ
ZBIERAJ Z KLASĄ
10 LAT ELEKTROEKO – z Grzegorzem Skrzypczakiem, 
prezesem ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego SA rozmawia Jacek Zyśk
10 LAT W BRANŻY – 10 LAT EDUKACJI 
NAJWIĘCEJ WYMAGAMY OD SIEBIE – z Jakubem 
Tyczkowskim, prezesem Organizacji Odzysku Opakowań 
Rekopol SA rozmawia Jacek Zyśk
MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ – z Dariuszem Matlakiem, 
prezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami 
rozmawia Jacek Zyśk
ZUŻYTE KARTONY TO CENNY SUROWIEC – z Janem 
Jasińskim, prezesem Zarządu Fundacji ProKarton rozma-
wia Agnieszka Doroba-Janik
LOGO FUNDACJI DOBRZE SIĘ KOJARZY – z dr. 
Wojciechem Szymalskim, prezesem Instytutu na rzecz 
Ekorozwoju rozmawia Jacek Zyśk
Z NASZEJ POCZT E-MAILOWEJ
EKOLOGIA NA ŚWIECIE – Elżbieta Strucka 
Z SAMOCHODU DO AUTOBUSU – Międzynarodowy 
Dzień Bez Samochodu – J.B.
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11–14 października 2015 w Poznaniu odbędą 
się Międzynarodowe Targi POL-ECO-SYSTEM. 
Ministerstwo Środowiska jest patronem hono-
rowym tych targów.
Tak, jesteśmy patronem tego wyjątkowego wyda-

rzenia, które co roku skupia ekspertów z branży ochrony 
środowiska oraz wszystkich, którym bliski jest ten temat. 
W tym roku hasłem przewodnim targów jest gospodarka 
o obiegu zamkniętym. Zakłada ona, między innymi, pełen 
odzysk odpadów, tak aby nie wychodziły one poza obręb 
samorządu. Dla polskich wsi i  terenów niezurbanizowa-
nych ten model gospodarki jest wielką szansą na rozwój. 
Stosując się do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, 
gminy mogą być samowystarczalne, między innymi pod 
względem zapotrzebowania na energię, co wynika z pro-
dukcji dużej ilości biomasy leśnej i rolniczej. To także mi-
nimalizacja marnotrawstwa i  zapewnienie racjonalnego 
wykorzystania zasobów naturalnych. Polska wieś posia-
da niezniszczone gleby i  jest gotowa produkować żyw-
ność o najwyższej jakości i długim okresie użytkowania. 
To również wpisuje się w  zasady gospodarki o  obiegu 
zamkniętym.   

Polska stoi przed ogromną szansą, aby stać się 
wzorem dla Europy w obszarze gospodarki o obiegu za-
mkniętym. Podczas Międzynarodowych Targów POL-
ECO-SYSTEM, w gronie ekspertów, nie tylko z Polski, ale 
z całego świata, będziemy mogli pokazać nasze doświad-
czenia w tym obszarze i wymienić się dobrymi praktykami.

Niewątpliwie najważniejszym wydarze-
niem ub.r. w  ochronie środowiska był Szczyt 
Klimatyczny w  Paryżu (COP21), który zakoń-
czył obrady 11 grudnia. 196 państw przyjęło po 
dwóch tygodniach trudnych dyskusji globalną 
umowę. Jakie zobowiązania dla Polski oznacza 
to porozumienie?
Jesteśmy zadowoleni z  wyniku szczytu klimatycz-

nego COP21. Do Paryża jechaliśmy z  trzema głównymi 
założeniami. Po pierwsze, by do  umowy klimatycznej 
przyłączyły się wszystkie państwa. Po drugie – aby w po-
rozumieniu zawrzeć zapisy uznające specyfikę rozwoju 
poszczególnych państw i gospodarek oraz ich możliwo-
ści w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Po 
trzecie – by w porozumieniu pojawiły się zapisy uwzględ-
niające rolę lasów i zalesienia w pochłanianiu CO2. Każdy 
z tych punktów został zrealizowany z pełnym sukcesem. 

Porozumienie Paryskie  oznacza, że  wróciliśmy 
do  korzeni i  realizujemy politykę klimatyczną zgodnie 
z  konwencją klimatyczną. Jej celem jest zmniejszenie 
koncentracji CO2 w atmosferze – jak najszybciej, jak naj-
taniej, jak najbardziej efektywnie, równocześnie wykorzy-
stując do tego dwa kierunki działań. Po pierwsze – mniej 
emitować, czyli na  bazie innowacyjności poszukiwać 
odpowiednich rozwiązań technologicznych. Po drugie – 
wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery po to, by re-
generować gleby, lasy, a w związku z tym chronić bioróż-
norodność, systemy przyrodnicze, które wpływają na to, 
że mamy lepszą wodę i powietrze. Działania te mają także 

NASZYM PRIORYTETEM
JEST POLITYKA KLIMATYCZNA

Rozmowa z prof. dr hab. Janem Szyszko, ministrem środowiska
zmierzać ku temu, by poprzez regenerację gleb zahamo-
wać proces pustynnienia, a w związku z tym zmniejszyć 
niebezpieczeństwo głodu na świecie i przeciwdziałać mi-
gracjom ludzi. 

Teraz dążymy do tego, by wynik Porozumienia 
Paryskiego znalazł również swoje odzwierciedlenie 
w unijnej polityce klimatycznej.

Polska przejęła 1 lipca br. od Czech roczne 
przewodnictwo w  Grupie Wyszehradzkiej. 
Jakie obszary znajdą się wśród środowisko-
wych priorytetów polskiej prezydencji?
Jednym z naszych priorytetów jest polityka klima-

tyczna. Planujemy wypracowanie wspólnego stanowiska 
na potrzeby negocjacji ram europejskich polityk dotyczą-
cych klimatu i energii do 2030, a także w ramach przygo-
towań do listopadowej Konferencji Klimatycznej COP22 
w Marrakeszu. To będzie bardzo ważne spotkanie, gdyż 
podczas niego zapadną pierwsze decyzje dotyczące za-
sad implementacji Porozumienia Paryskiego. 

Ważnym tematem, który podejmie polska prezy-
dencja, będzie ochrona i  kształtowanie różnorodności 
biologicznej. W tym zakresie Polska będzie między inny-
mi koordynowała przygotowanie przez V4 stanowiska na 
spotkanie Segmentu Wysokiego Szczebla przed szczy-
tem COP13 w  Meksyku, który odbędzie się 3 grudnia 
2016 r., i  będzie dotyczył uwzględniania różnorodności 
biologicznej w politykach innych sektorów. 

Na początku października planujemy spotkanie 
ministrów środowiska państw V4+2, to jest rozszerzone 
o Rumunię i Bułgarię, na które dodatkowo w charakterze 
obserwatora zaprosiliśmy Ukrainę i  Białoruś. Głównymi 
tematami obrad będą zmiany klimatu oraz ochrona bio-
różnorodności. 
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Jak wygląda aktywność resortu w obszarze le-
gislacji? Czy są przygotowywane jakieś nowe 
akty prawne?
Bardzo aktywnie działamy w  obszarze legislacji. 

Obecnie trwają prace między innymi nad nową ustawą 
– Prawo wodne. Procedujemy także szereg zmian w ta-
kich ustawach, jak: Prawo geologiczne i  górnicze czy 
Prawo łowieckie. Najnowszy projekt dotyczy z kolei zmian 
w ustawie o ochronie przyrody. 

Równolegle przygotowujemy liczne projekty ak-
tów prawnych niższego rzędu, czyli projekty rozporzą-
dzeń Rady Ministrów, projekty rozporządzeń Prezesa 
Rady Ministrów oraz projekty rozporządzeń Ministra 
Środowiska. Łącznie jest to około 100 projektów. Wśród 
nich można wymienić przepisy regulujące szczegółowe 
problemy z  zakresu ochrony przyrody, funkcjonowania 
parków narodowych, leśnictwa, ochrony powierzchni 
ziemi, szkód w środowisku, gospodarki odpadami, recy-
klingu, jak również gospodarowania wodami, zarządzania 
ryzykiem powodziowym, geologii i ochrony powietrza.

Nie unikniemy w  tej rozmowie pytania 
o Puszczę Białowieską…
W maju przedstawiłem plan naprawczy dla Puszczy 

Białowieskiej. Jego głównym założeniem jest wyznacze-
nie na terenie 1/3 puszczańskich nadleśnictw tzw. obsza-
rów referencyjnych, które pozostawimy bez jakiejkolwiek 
ingerencji człowieka. Będziemy wyłącznie obserwować 
zachodzące tam procesy, nawet te najbardziej destrukcyj-
ne. Na pozostałej części podejmiemy działania niezbędne 
dla ratowania cennych  siedlisk  przyrodniczych,  czyli  bę-
dziemy prowadzić czynną ochronę. Będzie ona oparta o trzy 
elementy: prawo, którego musimy przestrzegać, ochro-
nę cennych siedlisk przyrodniczych zgodnie z  tak zwaną 
dyrektywą ptasią i  siedliskową oraz zapewnienie bezpie-
czeństwa miejscowej ludności i  turystom. Jednocześnie 
zapraszamy organizacje ekologiczne do współpracy, by 
wspólnie monitorować, jak podział na obszary referencyj-
ne, o których mówiłem wcześniej, wpłynie na występowa-
nie gatunków w części pozbawionej ingerencji człowieka 
i w terenie, gdzie podejmiemy działania ochronne.

Dobro Puszczy Białowieskiej leży nam na sercu. 
Chcemy ją chronić. To skarb, który tylko dzięki mądremu 
gospodarowaniu przetrwał do dzisiaj. Puszcza potrzebuje 
czynnej ochrony. 

Jakie są priorytety Ministerstwa Środowiska na 
najbliższe miesiące?
Będziemy kontynuować rozpoczęte projekty. 

Chcemy aktywnie zabiegać, między innymi, o  przenie-
sienie zapisów dotyczących pochłaniania CO2 przez lasy 
i glebę z Porozumienia Paryskiego do unijnych regulacji 
klimatyczno-energetycznych. 

Będziemy także mocno wspierać rozwój gospodarki 
o obiegu zamkniętym szczególnie na terenach wiejskich, 
dla których ten model jest ogromną szansą.

Wiele naszych działań będzie skupiało się na prze-
kazaniu części kompetencji dotyczących ochrony środo-
wiska samorządowi lokalnemu, który najlepiej wie, jak za-
dbać o dobro mieszkańców i przyrody. Do państwa należy 
kwestia bezpieczeństwa ekologicznego, czyli zapewnienia 
wszystkim dobrej wody, dobrego powietrza oraz trwałości 
występowania gatunków. Rolą samorządu jest zapewnie-
nie odpowiedniej kultury współżycia ze środowiskiem.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk
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Od początku lat 90. funkcjonuje w naszym kraju 
konsekwentnie modyfikowany i doskonalony sys-
tem finansowania ochrony środowiska. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej to ważne ogniwo tego systemu.
W  pełni się z  panem zgadzam. Dodam, że naszą 

pozycję w ramach wspomnianego systemu chcemy stale 
wzmacniać. Razem z  wojewódzkimi funduszami stano-
wimy siedemnaście wzajemnie niezależnych podmiotów, 
które skupiają się na realizacji niezwykle ważnego zada-
nia publicznego, jakim jest finansowe wspieranie ochrony 
środowiska i  gospodarki wodnej w  Polsce. Cel podsta-
wowy to poprawa stanu środowiska oraz zrównoważone 
gospodarowanie jego zasobami poprzez stabilne, sku-
teczne i efektywne finansowanie przedsięwzięć i inicjatyw 
służących środowisku, przy pełnym wykorzystaniu środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Identyfikujemy przedsięwzięcia możliwe do dofi-
nansowania z  pieniędzy europejskich, wspieramy po-
tencjalnych beneficjentów w  aplikowaniu o  te środki, 
a  także zmierzamy do wspólnego z  wojewódzkimi fun-
duszami współfinansowania wybranych przedsięwzięć. 
Bardzo ważną kwestią jest dla nas realizacja ogólno-
polskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców 
w  zakresie efektywności energetycznej i  odnawialnych 
źródeł energii (OZE), zwanego Projektem Doradztwa 
Energetycznego. Skupiamy się jednocześnie na aktyw-
nym udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich 
we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020.

Zadania te określiliśmy we Wspólnej Strategii 
Działania na lata 2017–2020, która została zatwierdzona 
16 czerwca 2016 r. przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW.

Jakie strategiczne cele postawił przed sobą 
nowy Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej?
Wymienię dwa podstawowe. Pierwszy to wskaza-

ne już przeze mnie pełne wykorzystanie dostępnych dla 
Polski środków europejskich na ochronę środowiska i go-
spodarkę wodną. Wdrażanie unijnych programów z per-
spektywy finansowej 2014–2020 to dla nas wielkie wy-
zwanie, gdyż jest ono opóźnione aż o trzy lata. Poprzedni 
rząd i Zarząd NFOŚiGW nie podjęli na czas działań orga-
nizacyjnych i  nie ogłosili ani jednego naboru wniosków. 
Te duże projekty dotyczą m.in. kanalizacji, oczyszczalni 
ścieków, efektywności energetycznej, odnawialnych źró-
deł energii (OZE), zagospodarowania odpadów, finan-
sowania inwestycji w celu realizacji zapisów pakietu kli-
matycznego. W ostatnim okresie ogłosiliśmy kilkanaście 
naborów konkursowych dla działań i  poddziałań POIiŚ. 
Obecnie trwa pracochłonna ocena wniosków otrzyma-
nych od przyszłych beneficjentów. 

W czerwcu zawarliśmy dziewięć umów o dofinansowa-
nie projektów z Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu 
Infrastruktura i  Środowisko 2014–2020. Łączna wartość 
wsparcia ze środków europejskich to prawie 680 mln zł. 
Całkowita wartość przedsięwzięć przekracza 1,3 mld zł.

Drugim, ogólnym i strategicznym celem Narodowego 
Funduszu – dotyczącym zarówno pieniędzy krajowych, 
jak europejskich – jest racjonalne wydatkowanie środków 
publicznych. Osiągniemy to przez opracowanie i wdroże-
nie maksymalnie jasnych i przejrzystych zasad wspierania 
inwestycji proekologicznych. Koszty uzyskiwania efektu 
ekologicznego powinny być ujednolicone i  porównywal-
ne, a dotychczas często różniły się nawet kilkukrotnie.

Geotermia, promocja niskoemisyjnej gospodarki 
oraz „zielonych” technologii w przedsiębiorstwach, a tak-
że obniżanie zużycia energii w budownictwie – to nasze 
priorytety. Chodzi o  wsparcie innowacji służących po-
prawie jakości powietrza oraz rozwijaniu niskoemisyjnej 
gospodarki. Dlatego wprowadzamy m.in. program prio-
rytetowy „Energetyczne wykorzystanie zasobów geoter-
malnych”. NFOŚiGW będzie dofinansowywał budowę 
nowych lub rozbudowę istniejących ciepłowni i  elektro-
ciepłowni geotermalnych, modernizację lub rozbudowę 
źródeł energii o ciepłownię lub elektrociepłownię geoter-
malną, a także wykonanie lub rekonstrukcję otworu (uję-
cia), z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się on do wykona-
nia otworu badawczego. 

Czy wspieranie geotermii nie odbędzie się ze 
szkodą dla innych odnawialnych źródeł energii?

WSPARCIE NFOŚIGW NIE DYSKRYMINUJE 
ŻADNEGO RODZAJU OZE

Rozmowa z dr. inż. Kazimierzem Kujdą, prezesem Zarządu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Wsparcie NFOŚiGW nie dyskryminuje żadnego ro-
dzaju OZE, jednak realizowane programy mają zapewnić 
najbardziej skuteczne i  efektywne (także pod względem 
kosztów) formy wypełniania przez Polskę zobowiązań śro-
dowiskowych i realizację polityki ekologicznej państwa. 

NFOŚiGW rozpoczął prace związane z dostosowa-
niem oferty w  zakresie odnawialnych źródeł energii do 
nowych regulacji prawnych. Celem jest zapewnienie spój-
ności pomiędzy propozycjami finansowymi Narodowego 
Funduszu a wsparciem wynikającym z ustawy. W tym ob-
szarze priorytetami będzie promowanie stabilnych źródeł 
OZE, a przede wszystkim pozyskiwanie energii z wód geo-
termalnych, biogazownie oraz małe elektrownie wodne. 

Jaką kwotą dysponuje Narodowy Fundusz 
w  bieżącym roku i  na co przede wszystkim 
przeznaczone będą te pieniądze?
Kwota przeznaczona na finansowanie ochrony śro-

dowiska i gospodarki wodnej ze środków własnych oraz 
będących w dyspozycji i obsługiwanych przez NFOŚiGW 
środków europejskich wyniesie łącznie ok. 3,7 mld zł. 
W tym ze środków własnych w zakresie finansowania po-
życzkowego, dotacyjnego i  kapitałowego przewidujemy 
wydatkowanie ok. 2,4 mld zł, środki z jeszcze kończone-
go POIiŚ 2007–2013 to ok. 750 mln zł, POIiŚ 2014–2020 
ok. 200 mln zł, a Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i  Norweski Mechanizm 
Finansowy to kwota ok. 270 mln zł.

Z pieniędzy własnych NFOŚiGW dofinansuje przede 
wszystkim realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracjach, racjonalną gospodar-
kę odpadami, wspieranie rozproszonych, odnawialnych 
źródeł energii, realizację obiektów wysokosprawnej ko-
generacji, zarządzanie energią w budynkach podmiotów 
sektora finansów publicznych, ochronę obszarów cen-
nych przyrodniczo, działalność monitoringu środowiska, 
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich 
skutków, geologię i górnictwo oraz edukację ekologiczną.

Ze środków europejskich, w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowy-
wane będą zadania z zakresu gospodarki wodno-ścieko-
wej, gospodarowania odpadami, ochrony powietrza i kli-
matu. Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i  Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego to finansowanie zadań z obszaru oszczę-
dzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii, 
ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz 
wzmocnienia monitoringu środowiska.

Jak zamierzacie wspomagać samorządy tery-
torialne, czy są jakieś programy dedykowane 
specjalnie dla nich?
Finansowanie dla samorządów stanowi dużą część 

środków dostępnych w  ramach I  osi priorytetowej POIiŚ 
2014–2020. W Działaniu 1.5 i Poddziałaniu 1.6.2 dofinan-
sowywane są inwestycje związane z  modernizacją miej-
skiej infrastruktury sieciowej (ciepłowniczej i  chłodniczej). 
O  wsparcie mogą ubiegać się: w  procedurze pozakon-
kursowej – podmioty, których projekty zostały wskazane 
w  Strategiach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Miast Wojewódzkich i  ich Obszarów Funkcjonalnych (sto-
warzyszenia lub związki gmin), a w procedurze konkursowej 
– przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz 
działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, spółdziel-
nie mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne 
w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami.

Po weryfikacji dotychczasowych programów, skie-
rowanych do sektora bytowo-komunalnego, NFOŚiGW 
– przypomnę – postanowił uruchomić nowy instrument, 
który ma być wdrażany przez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i  gospodarki wodnej dla przedsię-
wzięć służących walce z niską emisją, poprawie efektyw-
ności energetycznej oraz rozwojowi mikroinstalacji OZE. 

Mając na uwadze zapisy nowelizacji ustawy o OZE, 
NFOŚiGW podejmie w  najbliższym czasie kroki w  ce-
lu uruchomienia nowego pilotażowego programu prze-
znaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Celem programu będzie wspieranie gmin w osiągnięciu 
samowystarczalności energetycznej. Punktem wyjścia 
będą klastry energii i  spółdzielnie energetyczne. Zanim 
NFOŚiGW przystąpi do stworzenia tego programu, prze-
prowadzone będą konsultacje społeczne i zaproszeni zo-
staną przedstawiciele samorządów, aby zaprezentowali 
swoje potrzeby i pomysły w zakresie zapewnienia samo-
wystarczalności energetycznej na poziomie lokalnym.

Od kilku lat mówi się o planach przekształcania 
Narodowego Funduszu w  tzw. fundusz rewol-
wingowy, a więc taki, w którym przewaga poży-
czek nad dotacjami jest znaczna. Czy koncep-
cja ta będzie realizowana?
Owszem, mówiono o takiej zmianie, ale w ciągu ostat-

nich ośmiu lat w  rzeczywistości działania szły w przeciw-
nym kierunku. Poprzednie zarządy NFOŚiGW akceptowały 
wzrost udziału dotacji w całości wydatkowanych środków 
własnych. Dochodziło do tego, że zamiast udzielać prefe-
rencyjnych, niskooprocentowanych pożyczek na współfi-
nansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 
z  POIiŚ 2007–2013, Fundusz kierował beneficjentów po 
kredyty do banków, a  sam zobowiązywał się do płacenia 
bankom dopłat, a więc faktycznie udzielał bankom dotacji. 
Takich umów na dopłaty było ok. 60. Występowały wręcz 
kuriozalne przypadki, kiedy już podpisane i  realizowa-
ne umowy pożyczkowe przekształcane były z  inicjatywy 
Funduszu w umowy dopłatowe. Zyskiwały na tym oczywi-
ście banki, w większości banki z udziałem kapitału zagra-
nicznego. A Narodowy Fundusz tracił. Pieniądze leżały na 
rachunkach, można je było przeznaczyć na pożyczki, które 
są korzystne, gdyż oznaczają późniejsze zwroty rat oraz od-
setki z oprocentowania. Do końca 2015 r. banki wypłaciły 
beneficjentom ok. 1,5 mld zł kredytów. Mogły to być pożycz-
ki z Narodowego Funduszu. Wskutek podpisanych w latach 
2009–2014 umów na kredyty dopłatowe NFOŚiGW wypłacił 
do końca 2015 r. już ponad 130 mln zł, a do końca 2029 r. 
będzie to jeszcze ponad 150 mln zł. I gdzie tu można mówić 
o dążeniu przez poprzednie dwa zarządy do przekształcenia 
Narodowego Funduszu w instytucję rewolwingową?

Najbliższe lata to dla nas duże wyzwanie, zwłasz-
cza konieczność zapewnienia współfinansowania pro-
jektów realizowanych z  udziałem środków z  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014–2020. 
Narodowy Funduszy jest Instytucją Wdrażającą dla 
przedsięwzięć o  dostępnej łącznej kwocie środków UE 
w wysokości ok. 21 mld zł. Należy mieć świadomość, że 
beneficjenci tego dofinansowania muszą dysponować 
kwotą porównywalną do wyżej wymienionej w  ramach 
tzw. wkładu krajowego. I  tutaj Narodowy Fundusz musi 
wkroczyć ze swoją ofertą współfinansowania projektów, 
głównie w formie pożyczek. Kredyty dopłatowe nie będą 
więcej stosowane.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk



8

ŚRODOWISKO nr 10(526) październik 2016 r.

Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu

Co roku w dniach 16–22 września Europa 
obchodzi Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu – największe wydarzenie poświęcone 
ekologicznemu transportowi miejskiemu (w Polsce 
od 2004 r.). Stanowi doskonałą okazję do zwiększania 
świadomości ekologicznej Europejczyków w zakresie 
szkodliwego wpływu samochodów osobowych na 
środowisko. Skłania do poszukiwania alternatywnych 
rozwiązań dotyczących transportu, do próby zmiany 
postaw wobec nadmiernej eksploatacji samochodów. 
Ma pokazać szkodliwość zanieczyszczeń, hałasu i 
zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z 
nadużywania samochodu jako indywidualne-
go środka transportu w centrum miasta.

Tegoroczna edycja odbyła się pod ha-
słem  „Inteligentny i zrównoważony trans-
port – inwestycją dla Europy”. W organizację 
Tygodnia zaangażowało się ponad 2000 miast, 
w tym 25 z Polski. W wielu z nich 22 września 
– w „Dzień bez samochodu” – można było po-
jechać komunikacją miejską za darmo. 

Tegoroczna tematyka kampanii od-
zwierciedla dążenie Komisji Europejskiej do 
realizacji dwóch planów w zakresie mobilno-
ści: stopniowe wycofanie z miast zasilanych 
benzyną samochodów do 2050 roku oraz 
wprowadzenie bezemisyjnego ruchu w cen-
trach dużych ośrodków miejskich do 2030 
roku. Ogólnoeuropejska kampania Mobility 
Week ma na celu spopularyzowanie tych 
działań.

Początki Europejskiego Tygodnia 
Mobilności sięgają roku 1998, kiedy we 
Francji obchodzono dzień pod hasłem „W 
moim mieście bez samochodu”. Inicjatywa ta 
nadal realizowana jest we wrześniu każdego 
roku, w celu zachęcenia miast i miasteczek 
do zamknięcia ulic dla pojazdów silnikowych na je-
den dzień. Działania te pozwalają mieszkańcom na 
odkrycie innego oblicza miast i miasteczek, zachę-
cają ich do korzystania ze zrównoważonych rodza-
jów transportu i podnoszą poziom wiedzy na temat 
wpływu wyboru środków transportu na środowisko. 
Powodzenie inicjatywy we Francji doprowadziło do 
rozpoczęcia corocznej europejskiej akcji Dzień bez 
samochodu”. Miała ona być okazją do pokazania 
zaangażowania miast i gmin w zwalczanie proble-
mów ekologicznych. Przez jeden dzień (22 wrze-
śnia) władze lokalne odmieniały charakter centrów 
swoich miejscowości, ograniczając ruch samocho-
dowy, zachęcając do korzystania ze zrównowa-
żonych środków transportu i zwracając uwagę na 
związek między wyborem środków transportu a ich 
wpływem na środowisko naturalne.

Ponieważ „Dzień bez samochodu” okazał się 
dużym sukcesem, corocznie od 2002 r. organizowa-
ny jest w dniach 16–22 września Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu. Już w pierwszym ro-
ku wzięło w nim udział ponad 400 samorządów z 23 
krajów.

W KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Popularność tej inicjatywy jest z roku na roku 

coraz większa, a opinia publiczna przyjmuje ją bar-
dzo pozytywnie – popiera ją ponad 80% responden-
tów. Większość docenia też znaczenie kampanii w 
zwracaniu uwagi na nadmierny ruch samochodowy 
w miastach.

Podczas Europejskiego Tygodnia Zrówno-
ważonego Transportu władze lokalne pokazują sto-
jące przed nimi wyzwania i zachęcają mieszkańców 
do wsparcia zrównoważonych strategii transportu.

Organizowane są kampanie społeczne wokół 
wybranych tematów, a także wprowadzane są roz-
maite rozwiązania wzmacniające w sposób długofa-
lowy zrównoważony transport w miastach i gminach.

Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu jest dobrą okazją do spotkań i dyskusji 
w gronie lokalnych interesariuszy na tematy związa-
ne z mobilnością, jakością powietrza, ograniczaniem 
ruchu samochodowego i emisji spalin, a także do te-
stowania nowych technologii i metod planowania.

Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu skłania do refleksji nad rzeczywistą 
funkcją ulic i rozmowy o konkretnych rozwiązaniach 
problemów, takich jak zanieczyszczenie powietrza, 
nadmierny poziom hałasu, zatłoczenie, wypadki dro-
gowe i problemy zdrowotne.

Tydzień jest także okazją i dobrą platformą dla 
inicjatyw władz lokalnych, stowarzyszeń i organiza-
cji w zakresie promocji zrównoważonego transportu 
miejskiego, informowania o szkodliwości obecnych 
rozwiązań transportu dla środowiska naturalnego i ja-
kości życia oraz wdrażania nowych przepisów i trwa-
łych rozwiązań. Co roku Komisja Europejska przyznaje 
nagrodę dla samorządu i miasta najbardziej zaangażo-
wanego w promocję zrównoważonego transportu.

Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce
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Jest pan od czerwca br. głów-
nym inspektorem ochrony 
środowiska. Obejmuje pan tę 
funkcję po raz drugi.
Czuję się związany z Inspekcją 

Ochrony Środowiska od 1992 ro-
ku. Przypomnijmy, że utworzenie 
silnej inspekcji, którą wtedy nazy-
wano policją ekologiczną, było jed-
nym z postulatów Okrągłego Stołu. 
Inspekcja Ochrony Środowiska 
była jednym z  elementów naszej 
transformacji systemowej. W  1992 
roku odbywałem staż w  Inspekcji, 
jako asystent ówczesnego głów-
nego inspektora ochrony środowi-
ska Andrzeja Walewskiego. Byłem 
wówczas słuchaczem Krajowej 
Szkoły Administracji Publicznej 
(KSAP). Po ukończeniu KSAP zo-
stałem dyrektorem generalnym 
Ministerstwa Środowiska, a  potem 
w latach 2006–2007 pełniłem funk-
cję głównego inspektora ochrony 
środowiska…

Ale z zawodu jest pan inży-
nierem.
Tak, jestem absolwentem 

Wydziału Inżynierii Chemicznej 
Politechniki Warszawskiej, a  pra-
cę magisterską pisałem na temat 
odsiarczania gazów spalinowych. 
Praca ta zdobyła zresztą nagrodę 
ministra ochrony środowiska i zaso-
bów naturalnych.

Pracę doktorską obroniłem 
ponad 10 lat temu, a  jej tytuł to 
„Podstawy filozoficzne ewolucji poli-
tyki ekologicznej państwa – od kon-
cepcji ochrony środowiska do zrów-
noważonego rozwoju”. Pokazałem 
jak się zmieniało podejście do 
rozwiązywania problemów ochro-
ny środowiska. Najpierw metodą 
ograniczania zanieczyszczeń było 
ich rozcieńczanie – większy komin, 
większy odbiornik ścieków, póź-
niejsze metody były coraz bardziej 

inżynierskie, aż nastąpiła ekopro-
dukcja w ramach zrównoważonego 
wykorzystania zasobów. To bardzo 
ciekawa ewolucja. 

Kiedy rozmawialiśmy na ła-
mach „Środowiska” 10 lat te-
mu mówił pan, że Inspekcję 
Ochrony Środowiska powin-
na zastąpić wyspecjalizowa-
na Środowiskowa Agencja 
Ochrony Środowiska. Czy ta 
koncepcja jest nadal aktual-
na?
Koncepcja ta jest jeszcze 

bardziej aktualna niż 10 lat temu. 
W 2007 roku przygotowaliśmy usta-
wę powołującą Państwową Agencję 
Ochrony Środowiska. Projekt zo-
stał już zatwierdzony przez Komitet 
Stały Rady Ministrów, ale po prze-
granych wyborach nie był dalej pro-
cedowany. Później, w  roku 2010, 
nasi następcy przygotowali projekt 
ustawy, który w  dużym stopniu był 
kontynuacją naszego, ale też nie 
doczekał się realizacji.

Generalnie chodziło o uspraw-
nienie pracy Inspekcji.
Tak, i  w  zasadzie nie było 

istotne jak będzie się nazywała no-
wa instytucja Państwowa Agencja 
Ochrony Środowiska, Urząd 
Kontroli i  Monitoringu Środowiska 
czy jeszcze inaczej. W rzeczywisto-
ści chodziło o usprawnienie działa-
nia tej instytucji.

A  nie wystarczyło znoweli-
zować ustawę o  Inspekcji 
Ochrony Środowiska?
Może, ale zakładaliśmy, że 

będzie to całkiem nowa instytucja, 
powrót do tzw. policji ekologicz-
nej. Spójna, mająca szerokie kom-
petencje i  środki na działalność. 
Usprawnienie Inspekcji jest nadal 
sprawą priorytetową, bo przez 10 

lat zaszło w niej wiele negatywnych 
procesów.

Na przykład?
Wiele przykładów podali-

śmy w  tzw. bilansie otwarcia, od-
syłam więc do strony Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
na której można się z tym bilansem 
zapoznać. Wszystkie dane tam za-
warte pokazują, że nastąpiło po-
gorszenie efektywności działania 
i skuteczności Inspekcji. Chociażby 
przez to, że ściągalność kar i opłat 
jest na poziomie 13–17%. W gospo-
darce odpadami rozrosła się szara 
strefa, jest handel dokumentami po-
twierdzającymi recykling, wyłudza-

TRZEBA USPRAWNIĆ INSPEKCJĘ
Rozmowa z dr. inż. Markiem Haliniakiem,
głównym inspektorem ochrony środowiska
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nie VAT-u  i  inne patologiczne zjawiska. Na to nakłada 
się brak monitorowania przepływu odpadów od wytwa-
rzającego do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, 
a więc narzędzi, które bardzo ułatwiłyby pracę inspek-
torów. Jeśli już o tym mówimy, to kpiną jest wprowadze-
nie obowiązku zawiadamiania o  zamiarze wszczęcia 
kontroli na 7 dni przed faktycznym jej rozpoczęciem. 
Nie trzeba mieć dużej wyobraźni, żeby uzmysłowić 
sobie skuteczność takiej kontroli. Mamy wiele skarg, 
że zakłady przestają być uciążliwe i nie stwarzają za-
grożenia dla środowiska tylko na czas trwania kontroli, 
również dokumenty można odpowiednia przygotować 
znając termin kontroli.

Wspomniał pan o patologiach w gospodarce 
odpadami. Wielu recyklerów handlujących 
kwitami, na papierze poddaje rycyklingowi to-
ny różnych odpadów, przecież wystarczyłoby 
sprawdzić zużycie prądu.
Nasi inspektorzy nie mają takich uprawnień i kon-

trolowani dobrze o tym wiedzą, śmieją się im w twarz. 
Ale wracając do konieczności usprawnienia 

Inspekcji. W ostatnich latach na GIOŚ nałożono wiele 
nowych zadań (w roku 2004 było ich 120, pod koniec 
roku 2015 około 300). Przy czym stan zatrudnienia 
uległ w latach 2004–2014 zmniejszeniu o 7,3%. Brakuje 
inspektorów do pracy w  terenie, w  rezultacie wzrasta 
liczba kontroli dokumentacyjnych w stosunku do kon-
troli w terenie. W roku 2015 tych pierwszych było ponad 
60% (23 tys.). Inspekcja powinna się skupić na pracy 
w terenie, taki obowiązek nakłada zresztą na nas Prawo 
ochrony środowiska.

No właśnie, skoro o prawie mowa, nawet naj-
lepsze wymaga kontroli jego przestrzegania.
To też wymaga usprawnienia, bo wpływa na efek-

tywność pracy Inspekcji. Należałoby dokonać gruntow-
nej analizy zadań Inspekcji na poziomie wojewódzkim, 
tak aby ograniczyć liczbę kontroli tylko do takich pod-
miotów, które mają istotny wpływ na stan środowiska.

Jaka jest główna przyczyna nieprzestrzega-
nia przepisów ochrony środowiska?
Przyczyn jest wiele. Chyba najważniejsza to czę-

sto zmieniające się prawo. Przedsiębiorcy nie nadążają 
za zmieniającymi się przepisami. Przykładem może być 
nowelizacja ustawy o  odpadach, w  której zmieniono 
termin składania zbiorczych zestawień danych o ilości 
i rodzaju odpadów do marszałków. Zmiana ta w żaden 
sposób nie przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa środowiskowego kraju, nie została w  ogóle za-
uważona przez wielu przedsiębiorców, a  w  rezultacie 
spowodowała nakładanie przez wojewódzkich inspek-
torów ochrony środowiska kar pieniężnych. W 2015 r. 
wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nałożyli 
ponad 7800 kar, z tego 75% za nieprzestrzeganie wa-
śnie przepisów ustawy o odpadach. Jedną z przyczyn 
nieprzestrzegania prawa ochrony środowiska jest też 
brak w  przedsiębiorstwach osoby odpowiedzialnej za 
sprawy związane z ochroną środowiska. Jedynie w du-
żych zakładach zatrudniani są specjaliści ds. ochrony 
środowiska. Często właściciele czy dyrektorzy mniej-
szych zakładów nie mają świadomości, że nie dopa-
trzyli jakichś obowiązków w obszarze ochrony środowi-
ska, co oczywiście nie jest żadnym usprawiedliwieniem. 

Poważnym problemem jest też przekonanie niektórych 
przedsiębiorców o bezkarności. Trudno jest często, nie 
ma bowiem takich możliwości technicznych, ustalić 
podmiot odpowiedzialny za nieprzestrzeganie przepi-
sów ochrony środowiska, a ponadto, o czym mówiłem 
na początku naszej rozmowy, efektywność w egzekwo-
waniu kar jest niezwykle skromna.

Bez zwiększenia środków finansowych, a tak-
że zwiększenia obsady kadrowej niemożliwa 
będzie w  pełni realizacja zadań Inspekcji. 
Mówi się o tym od lat. 
Inspekcja, w  mojej opinii, wymaga natychmiasto-

wego wzmocnienia zarówno pod względem finansowym, 
jak i kadrowym. Powiedzmy tylko, że w roku 2015 liczba 
zakładów zewidencjonowanych przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska i ujętych w tzw. bazie kontrolnej wynosiła po-
nad 96 tys. W ubiegłym roku 573 inspektorów wykonało 
37 tys. kontroli, a  wiele z  nich było kontrolami niepla-
nowanymi, podejmowanymi na skutek skarg. Inspekcja 
ma zdecydowanie zbyt mało kadry, szczególnie wyso-
ko wykwalifikowanej, która umożliwiałaby prowadzenie 
większej liczby kontroli, a także szybsze reagowanie na 
skargi i  interwencje obywateli. Braki kadrowe wynikają 
w głównej mierze ze skromnych środków finansowych, 
jakie otrzymujemy na realizację naszych zadań, co zde-
cydowanie utrudnia dostosowanie polityki kadrowej do 
szybko zmieniających się potrzeb i narastających zadań 
o  charakterze interdyscyplinarnym, łączących badania 
oraz najnowsze osiągnięcia nauki i  techniki. Naszą bo-
lączką jest też i to, że obecnie w wyniku niskich wynagro-
dzeń bardzo często pracownicy po zdobyciu kilkuletnie-
go doświadczenia i fachowej wiedzy przechodzą do firm 
prywatnych za odpowiednio wyższym wynagrodzeniem. 
Dla przykładu w samym GIOŚ limit wydatków na wyna-
grodzenia zmniejszono o 485 tys. zł w skali roku.

Rozmawiamy w  przededniu Międzynaro-
dowych Targów POL-ECO-SYSTEM. Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska będzie bar-
dzo aktywny podczas tych targów. 
Rzeczywiście Inspekcja Ochrony Środowiska bę-

dzie widoczna podczas Targów POL-ECO-SYSTEM. 
Przedstawiciele GIOŚ wezmą udział w Forum Recyklingu, 
które w tym roku poruszy m.in. tematykę zagospodaro-
wania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
złomu samochodowego, metali i  tworzyw sztucznych, 
odpadów komunalnych, opakowań, surowców wtórnych, 
a także w Forum RIPOK, które będzie miejscem dysku-
sji m.in. o kierunkach rozwoju branży zagospodarowania 
odpadami. Ja z  kolei będę uczestniczył w panelu dys-
kusyjnym „Polska w  obliczu wyzwań stawianych przez 
Unię Europejską” podczas sesji inauguracyjnej jubile-
uszowego XX Międzynarodowego Kongresu Ochrony 
Środowiska ENVICON, imprezy towarzyszącej targom.

Jak inspekcja zamierza się promować, czy 
będzie zajmowała się edukacją ekologiczną?
Rzeczywiście te działy były do tej pory zaniedba-

ne. Myślimy o utworzeniu Biura Komunikacji Społecznej 
i  Medialnej, które zajęłoby się zarówno promocją, jak 
i edukacją. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk
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Według danych publikowanych przez Polski 
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, w   
2015 r. zarejestrowano blisko 800 tysięcy uży-

wanych samochodów osobowych pochodzących z za-
granicy. Używanych sprowadzonych do kraju samocho-
dów osobowych w okresie od stycznia do sierpnia br. 
już zarejestrowano ponad 615 tysięcy. W  roku 2015, 
według CEPIK, zarejestrowano ponad 400 tys. nowych 
samochodów osobowych. Zatem liczba samochodów 
sprowadzonych do Polski i zarejestrowanych (pierwsza 
rejestracja w  Polsce samochodu używanego) w  2015 
roku była prawie dwukrotnie większa. Sama w  sobie 
liczba ta nie jest porażająca, o wiele gorsza jest struktu-
ra wiekowa importowanych samochodów. W ubiegłym 
roku aż 55,4% przywiezionych do Polski używanych 
samochodów miało ponad 10 lat. Zaledwie 6,4% to sa-
mochody mające do 4 lat. Dane za rok 2016 (okres od 
stycznia do sierpnia) raczej nie wskazują na poprawę 
sytuacji, gdyż spośród wszystkich zarejestrowanych 
w  Polsce aut osobowych z  zagranicy, dziesięciolatki 
i starsze stanowią ponad 63%.

Jedzie złom do Polski

Smutną prawdą jest też, że poza pojazdami wiekowymi 
i w znacznym stopniu wyeksploatowanymi, Polska jest od-
biorcą znacznej liczby pojazdów powypadkowych mniej lub 
bardziej uszkodzonych. Nie będzie nadużyciem stwierdze-
nie, że znakomita większość tzw. okazji i perełek z Zachodu, 
oferowanych do sprzedaży na naszym rynku motoryzacyj-
nym, to samochody „po przejściach” i  to nierzadko drama-
tycznych. 

Dzisiaj głównym parametrem determinującym wybór 
samochodu jest jego cena. A przyczyną tego stanu rzeczy 
jest różnica między średnią płacą w Polsce a średnimi za-
robkami w krajach starej Unii. Nieświadomi zatem historii po-
jazdu, kupujemy po okazyjnych cenach sprowadzone z za-
granicy pojazdy powypadkowe, lepiej lub gorzej naprawione, 
często narażając nie tylko zdrowie i życie własne, ale także 
innych użytkowników dróg.

Złom czy nie złom?

Oto jest pytanie. A  warto je zadać, zwłaszcza gdy 
planujemy sprowadzić do kraju samochód uszkodzony, bo 
w przypadku, gdy sprowadzimy do kraju samochód – odpad, 
spotkać nas mogą dotkliwe konsekwencje. O tym, czy impor-
towany używany pojazd jest faktycznie samochodem czy też 
po prostu złomem czyli odpadem w przypadku przewożenia 
go przez granice, istotny jest stan pojazdu oraz wola poprzed-
niego właściciela co do celu jego pozbycia się. Przy czym 
o ile stan pojazdu dotyczy zarówno stanu prawnego pojazdu, 
określającego status pojazdu w kraju wysyłki w zakresie jego 
przeznaczenia lub możliwości użytkowania w sposób zgodny 
z jego pierwotnym przeznaczeniem, jak i stanu technicznego, 
to wola poprzedniego właściciela jeżeli nie została określona 
w dokumencie zakupu jako dalsze użytkowanie jako pojazdu 
czy np. jako źródło części zamiennych, może być trudna do 
jednoznacznego określenia. W takiej sytuacji przy ustalaniu 
treści aktu woli konieczne jest rozważenie, jakie były okolicz-
ności towarzyszące wyzbyciu się przedmiotu i czy one wska-
zywały na zamiar zbywcy wyzbycia się ich, gdyż nie nadawał 
się do dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. 

Niezależnie od zapisów w  dokumentach transakcyj-
nych, istnieją kryteria i wskaźniki, których wystąpienie wska-
zuje, że pojazd stanowi odpad. Kryteria te i wskaźniki zostały 
wyszczególnione w dokumencie „Wytyczne korespondentów 
nr 9 w  sprawie przemieszczania odpadów, przedstawiają-
cych wspólne stanowisko państw członkowskich UE co do 
sposobu interpretacji rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
w sprawie przemieszczania odpadów z pojazdów”. 

Wytyczne owe wprowadziły kryterium „drobnych na-
praw”, jako jedno z istotnych przy ocenie pojazdu. Uszkodzenia 
pojazdu, których konieczne do wykonania naprawy wykracza-
ją poza zakres drobnych napraw, zazwyczaj stanowią podsta-
wę do uznania pojazdu za odpad. Powyższe kryterium, jako 
istotne przy badaniu stanu technicznego uszkodzonego po-
jazdu, zostało ujęte także we Wskazówkach metodycznych 
z 3 kwietnia 2008 r. z korektami z 15 lipca 2008 r. i 21 marca 
2013 r. w sprawie uznawania pojazdów za odpad w transgra-
nicznym przemieszczaniu odpadów, zatwierdzonych przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Zarówno Wytyczne korespondentów, jak i Wskazówki 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dostępne są na 
stronie internetowej http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-
-odpadami/miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow/
materialy-informacyjne.

Pojazd będzie stanowił odpad, gdy:
n został dla niego wydany dokument uniemożliwiają-

cy jego użytkowanie w sposób zgodny z pierwotnym 
przeznaczeniem;

n brak jest dokumentu umożliwiającego jego użytkowa-
nie w sposób zgodny z  jego pierwotnym przeznacze-
niem;

n pozyskany został w ramach systemu zbiórki/przetwa-
rzania odpadów;

n został przeznaczony do demontażu i ponownego uży-
cia części zamiennych;

n został wycofany z eksploatacji;
n nie nadaje się do drobnych napraw/posiada znacznie 

uszkodzone istotne części (np. w wyniku wypadku) lub 
jest pocięty na kawałki;

n koszty jego naprawy przekraczają obecną wartość po-
jazdu.

Złom to nie tylko cały samochód

Internetowe serwisy aukcyjne pełne są ogłoszeń oferu-
jących pełną gamę części samochodowych. Główne źródła 
takich części to zachodnie szroty i pojazdy sprowadzane do 
Polski z przeznaczeniem do demontażu na części.

Wbrew wielu opiniom szereg części, podzespołów lub 
elementów wyposażenia pojazdów, po ich wymontowaniu 
z pojazdu nie może być ponownie wykorzystanych w sposób 
zgodny z ich przeznaczeniem. Wymontowanie ich z pojazdu 
macierzystego uniemożliwia ponowne zamontowania w  in-
nym pojeździe, czyli traktowania ich jako części zamiennych. 

Listę takich części i  elementów wyposażenia zawie-
ra załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 
września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposaże-
nia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne 
użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub nega-
tywnie wpływa na środowisko. Na tej liście znalazły się takie 
elementy i  części, jak tłumiki układu wydechowego, pióra 
wycieraczek szyb, katalizatory, klocki i  szczęki hamulcowe, 
automatyczne i  nieautomatyczne zestawy pasów bezpie-

JADĄ STARE SAMOCHODY
DO POLSKI
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czeństwa, fotele zintegrowane z  pasami bezpieczeństwa 
i poduszkami powietrznymi, poduszki powietrzne i szereg in-
nych decydujących o bezpieczeństwie kierowcy, pasażerów 
czy innych użytkowników dróg. 

Zakaz ponownego użycia ww. części wynika z art. 66 
ust. 4 pkt 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Taki stan 
prawny oznacza, że niezależnie od stanu technicznego czę-
ści czy podzespołu znajdującego się na ww. liście, po wy-
montowaniu z pojazdu muszą być w pełni traktowane jako 
odpad. Z  uwagi na prawny zakaz stosowania tych części 
i elementów wyposażenia na terytorium Polski, ich przywóz 
do kraju jest równoznaczny z  przywozem odpadów i  tylko 
w takim trybie mogą być do Polski sprowadzone.

Odpadami mogą być nie tylko części objęte rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury. Za takie z pewnością uznane będą 
części niezabezpieczone w  transporcie przed uszkodzeniem, 
załadowane luzem, zmieszane z sobą, niezabezpieczone przed 
wyciekiem resztek płynów eksploatacyjnych, zaolejone.

Kto może sprowadzić samochód-odpad do kraju

W  przeważającej części przypadków przywozem po-
jazdów-odpadów do kraju zainteresowani są sami Polacy. 
Sprowadzają, by pojazdy naprawić i użytkować we własnym 
zakresie, naprawić i sprzedać z zyskiem lub też zdemonto-
wać i sprzedać części zamienne. W sytuacji jednak, gdy po-
jazd cieszący się naszym zainteresowaniem jest odpadem, 
jego przywóz do Polski wymagać będzie zastosowania tzw. 
procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i  uzyskania 
zgody właściwych organów państw wysyłki, tranzytu oraz 
przeznaczenia. Jednakże zgłoszenia dokonuje i zgodę przed 
dokonaniem przemieszczenia uzyskuje wyłącznie zbywający 
pojazd-odpad za granicą (wysyłający). Oznacza to, że polski 
odbiorca w świetle obowiązujących regulacji nie może uzy-
skać takiej zgody. 

Przywóz samochodów z zagranicy do demontażu 
w krajowych stacjach demontażu

Działalność taka także wpisuje się w  regulacje obo-
wiązujące w  zakresie przemieszczania odpadów. Przywóz 
pojazdu do demontażu, nawet sprawnego i nadającego się 
do rejestracji w Polsce, stanowi o niczym innym, jak o  za-
sadniczej zmianie przeznaczenia pojazdu, tj. wykorzystaniem 
samochodu jako źródła części zamiennych. 

Konsekwencje nielegalnego sprowadzenia do kraju 
pojazdu-odpadu

Są dotkliwe. W  pierwszej kolejności pojazd, jako od-
pad, kierowany jest do demontażu w stacji demontażu po-

jazdów. Prawo przewiduje także stosowanie kar pieniężnych, 
które są bardzo wysokie, tzn. od 50 tysięcy złotych do 300 
tysięcy złotych. Dodatkowo, nielegalne międzynarodowe 
przemieszczanie odpadów, na mocy Kodeksu karnego, kwa-
lifikowane jest jako przestępstwo.

Gdzie szukać informacji

Niezależnie od wymienionych wcześniej w tekście ak-
tów prawnych przed decyzją o  sprowadzeniu samochodu 
spoza granic RP, dla pewności, że nie sprowadzi się do kraju 
odpadu, warto zapoznać się z podstawowymi normami i źró-
dłami:
n Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w spra-
wie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z  12 
lipca 2006 r.).

n Ustawa z  29 czerwca 2007 r. o  międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 2015 r., poz. 1048).

n Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r., 
poz. 21 ze zm.).

n Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o  recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 140 
ze zm.).

n Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).

n Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 września 
2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia 
i części wymontowanych z pojazdów, których ponow-
ne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego 
lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz.U. Nr 201, 
poz. 1666).

n Wytyczne korespondentów nr 9 w sprawie przemiesz-
czania odpadów.

n Wskazówki metodyczne z 3 kwietnia 2008 r. z korek-
tami z 15 lipca 2008 r. i 21 marca 2013 r. w sprawie 
uznawania pojazdów za odpad w  transgranicznym 
przemieszczaniu odpadów.

Anna Nehring
Naczelnik Wydziału Przemieszczania

Uszkodzonych Pojazdów
Departament Kontroli Rynku

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
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Czy wizja tzw. działań rozwojowych w Lasach 
Państwowych, jaką przedstawił pan na począt-
ku swego urzędowania, jest już realizowana?
Praktycznie wszystkie działania rozwojowe są 

w trakcie realizacji bądź już zostały zrealizowane. Została 
już np. wcielona w  życie koncepcja systemu wspoma-
gania administracji publicznej w  tym zakresie, w  jakim 
Lasy Państwowe wspierają finansowo działalność par-
ków narodowych. Zostało wydane zarządzenie Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych mówiące o tym, na ja-
kich zasadach taka pomoc powinna być udzielana i na tej 
podstawie przyznaliśmy parkom narodowym 65 mln zł, co 
stanowi bardzo dużą część całego ich budżetu.

To znaczy, że sytuacja finansowa Lasów 
Państwowych jest dobra, skoro mogą sobie 
pozwolić na tak znaczne wsparcie parków na-
rodowych.
Bez względu na to jaka jest kondycja finansowa 

Lasów Państwowych, zgodnie z tym, co napisano w wi-
zji działań rozwojowych, mają one do wypełnienia pewną 
misję. Tą misją jest m.in. wspomaganie administracji pu-
blicznej. Na szczęście nie ma specjalnej kolizji między tym 
obowiązkiem a kondycją finansową Lasów Państwowych. 
Gospodarujemy bardzo oszczędnie środkami publiczny-
mi, monitorujemy koszty. 

Warto dodać, że pomoc dla parków narodowych 
nie jest jedyną pomocą na rzecz administracji publicznej, 
bowiem zrealizowaliśmy także pomoc w zakresie przed-
sięwzięć leśno-samorządowych o charakterze infrastruk-
turalnym. Chodzi przede wszystkim o  pomoc samorzą-
dom w zakresie budowy, modernizacji i  remontów dróg 
lokalnych, które są często zintegrowane z drogami leśny-
mi, tworząc pewną całość. Wsparliśmy 7 samorządów 
powiatowych kwotą blisko 46 mln zł.

Ponadto zostało uruchomionych szereg innych pro-
jektów rozwojowych. Jednym z nich jest program wykorzy-
stania biomasy dla rozwoju lokalnych grup energetycznych 
i  tworzenia samowystarczalnych energetycznie społecz-
ności. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia zaproszenia do 
negocjacji wojewódzkich dla tych podmiotów, które są za-
interesowane wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej 
z wykorzystaniem drewna energetycznego. „Zazielenienie” 
węgla pozwoli przez pewien czas dać wytchnienie kopal-
niom i umożliwi ich restrukturyzację technologiczną.

RÓŻNORODNOŚĆ,
KTÓRĄ MAMY W LASACH

TO DZIEŁO TAKŻE LEŚNIKÓW
Rozmowa z dr. inż. Konradem Tomaszewskim, 

dyrektorem generalnym Lasów Państwowych
Rozumiem, że do procesów spalania będzie 
używane drewno odpadowe.
Oczywiście, przeznaczymy na ten cel wyłącznie 

drewno niepełnowartościowe, pozostałości drzewne 
oraz to drewno, które nie kwalifikuje się do przetworze-
nia mechanicznego ani chemicznego. Będziemy orga-
nizowali składy takiego drewna, jeden na 300 tys. m3 
już powstał w  związku z  klęską spowodowaną przez 
kornika w Białowieży. Powstanie jeszcze 17 podobnych 
składów.

Polska delegacja promowała na szczycie kli-
matycznym COP21 w  Paryżu w  grudniu ub.r. 
włączenie lasu do handlu emisjami. Czy mógł-
by pan dyrektor przybliżyć tę koncepcję?
Projekt ten dotyczy leśnych gospodarstw węglo-

wych. W  latach 2017–2020 będzie realizowany w  for-
mie eksperymentu w  kilku leśnych kompleksach pro-
mocyjnych i koordynowany przez Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych. Las jest naturalnym maga-
zynem dwutlenku węgla. Im więcej węgla organicznego 
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jest zmagazynowane w ramach ekosystemów leśnych, 
tym mniej jest go w postaci dwutlenku węgla w atmosfe-
rze ziemskiej. 

W  programie leśnych gospodarstw węglowych 
chcemy wykazać dodatkowe pochłanianie CO2 przez 
lasy. Dodatkowa absorpcja CO2 przez lasy polegałaby 
m.in. na sadzeniu odpowiednich gatunków drzew, pro-
wadzeniu hodowli lasu i zabiegów w nich w taki sposób, 
by uzyskać drzewostany mogące pochłonąć jak naj-
więcej dwutlenku węgla (umiarkowana pielęgnacja, wy-
miana generacyjna lasów, przeciwdziałanie rozpadowi 
lasów itp.). Te dodatkowe leśne jednostki pochłoniętej 
emisji mogłyby być sprzedawane podmiotom gospodar-
ki narodowej, objętym Europejskim Systemem Handlu 
Emisjami, które mają małe limity emisyjne. Już podpi-
saliśmy listy intencyjne z  ponad 10 firmami na zakup 
leśnych jednostek pochłoniętej emisji. Zadeklarowały 
one chęć przystąpienia do systemu w  imię społecznej 
odpowiedzialności biznesu, w  celach promocyjnych. 
Powstanie swoisty budżet społeczny, a  firmy biorące 
udział w  systemie będą mogły wskazać, na co Lasy 
Państwowe mają przeznaczyć otrzymane od nich pie-
niądze, np. na ścieżki edukacyjne itp.

Realizujemy też szereg wewnątrzinstytucjonalnych 
działań rozwojowych, a także takie jak np. projekt pro-
mocji dziczyzny czy projekt oparcia leśnego budownic-
twa drogowego o własne zasoby kopalniane. Mógłbym 
jeszcze długo wymieniać wszystkie działania rozwojo-
we, które były zapowiedziane i  sukcesywnie są podej-
mowane.

Na czym polega właściwe gospodarowanie 
w lasach?
Cała sztuka polega na tym, by wykorzystywać 

wszystkie funkcje lasu bez szkody dla żadnej z nich, tak 
aby las był w stanie zatrzymywać nadmiar wody desz-
czowej i chronić przed powodzią, dostarczać tlen i drew-
no czy pochłaniać dwutlenek węgla. Las musi być także 
miejscem wypoczynku i  rekreacji. Można powiedzieć, 
że nasi leśnicy w całej powojennej historii nie popełni-
li błędów w gospodarowaniu polskimi lasami. Warto to 
tłumaczyć, szczególnie na forach zagranicznych, w tym 
w Brukseli. Trwale zrównoważona gospodarka leśna po-
lega na tym, że równoważy się wszystkie funkcje lasu. 
Wykorzystuje się lasy równocześnie jako narzędzie do 
wytwarzania surowca drzewnego, jak i dobrego powie-
trza, dobrej wody, ale także różnorodności biologicznej. 
Nie ma tu absolutnie sprzeczności i jeżeli ktoś taką tezę 
wysuwa, to nie wie co mówi.

Różnorodność, którą mamy teraz w  lasach, to 
w dużej mierze dzieło leśników. Aby to udowodnić uru-
chomiliśmy wielki projekt inwentaryzacji bogactwa przy-
rodniczego. Inwentaryzację przeprowadzono w Puszczy 
Białowieskiej i  na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie. Jej wyniki są namacalnym do-
wodem na to, że tam, gdzie nie prowadzi się gospodarki 
leśnej, następuje uwstecznienie różnorodności biolo-
gicznej.

Puszcza Białowieska jest wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, to ograni-
cza możliwość ingerencji w jej strukturę.
Nie przyjmujemy do wiadomości, że nie moż-

na budować dróg leśnych łączących społeczności 
mieszkające na terenie Puszczy Białowieskiej tylko 
dlatego, że została ona wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa. Intencją tego zapisu było prawdopodob-

nie, żeby nie budować nowych dróg, ale moderniza-
cja już istniejących nie może być ograniczana. Stoi to 
zresztą w sprzeczności z postulatem udostępniania lu-
dziom lasu puszczańskiego.

Naszym zdaniem wielkie szkody w lasach Puszczy 
Białowieskiej wynikają z  zaniechania wykonywania 
zrównoważonej gospodarki leśnej, w  tym planów urzą-
dzania lasu, które wyraźnie mówią, że należy usuwać 
drzewa opanowane przez korniki. Jeśli tego nie zrobimy, 
to mamy do czynienia z „gołoborzami”, rozpadem drze-
wostanów i innymi negatywnymi zjawiskami w lesie. To 
droga donikąd.

Wybieram się właśnie do Brukseli z  prof. Janem 
Szyszko, ministrem środowiska, gdzie będziemy rozma-
wiać o tych sprawach, ale też chcemy „sprzedać” innym 
państwom Unii nasze doświadczenie związane z restytu-
cją żubra. Na ogół jest tak, że Unia Europejska pomaga 
nam finansowo. Tym razem my zaproponujemy ok. 18 
mln zł na wspomożenie tych państw, które zechcą przyjąć 
od nas żubry do dalszej hodowli, tak by żubr powrócił na 
te tereny, które zajmował przed wiekami.

Decyzja o  zwiększeniu wycinki w  puszczań-
skich nadleśnictwach wywołała gorącą dys-
kusję w  różnych gremiach, ale to chyba do-
brze, że obywatele interesują się sprawami 
lasów.
To bardzo dobrze, że społeczność dyskutuje na te-

mat sposobu prowadzenia działalności leśnej, niedobrze 
jednak, że mamy do czynienia z przekazem jednostron-
nym. Dla mnie nie do przyjęcia jest deprecjonowanie le-
śnika, jego dokonań, gospodarki leśnej. Twierdzenie, że 
nasza działalność szkodzi różnorodności biologicznej 
osobiście mnie boli i moim zdaniem obraża honor leśnika. 
Tam, gdzie jest prowadzona gospodarka leśna różnorod-
ność biologiczna jest bogatsza niż tam, gdzie się wszyst-
ko zacieniło, postarzało i co najwyżej mamy do czynienia 
z bardzo późnymi fazami leśnych zespołów roślinnych. 
Przecież różnorodność przyrodnicza nie składa się wy-
łącznie z organizmów bardzo starych, już umierających. 
Ekocentryści uważają, że przyroda da sobie radę, ale za-
pewne już wiedzą, że nie da sobie rady, w związku z czym 
zaczynają jeszcze bardziej iść w  opary absurdu doma-
gając się tego, żeby Puszczę Białowieską poświęcić dla 
obserwacji procesów rozpadowych.

Czy krytyka poczynań leśników w  Puszczy 
Białowieskiej przez organizacje pozarządowe 
przełoży się na stosunek Dyrekcji Generalnej 
do ekologów?
Absolutnie nie. Nie zamierzamy nic zmieniać w na-

szych relacjach z organizacjami pozarządowymi. Centrum 
Koordynacji Projektów Środowiskowych w dalszym ciągu 
przyjmuje projekty od organizacji pozarządowych, które 
aplikują o środki zewnętrzne. Jesteśmy otwarci na wszel-
kie dyskusje merytoryczne, a nie polityczne.

Będziemy pogłębiali proces uspołecznienia zarzą-
dzania w Lasach Państwowych, na przykład przywracając 
należną rolę i znaczenie Forum Leśno-Samorządowemu, 
Forum Ekologicznemu czy Komisji Leśno-Drzewnej. To 
instytucjonalne rozwiązania, w ramach których będziemy 
rozmawiali z różnymi organizacjami pozarządowymi i wy-
pracowywali konsensus. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk
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W kwietniu rozpoczęła się, zakrojona na sze-
roką skalę, inwentaryzacja na obszarze 
całej Puszczy Białowieskiej. Istotnym im-

pulsem, choć niejedynym, do jej przeprowadzenia 
jest tocząca się dyskusja na temat ochrony pusz-
czy. Celem inwentaryzacji jest m.in. odpowiedź na 
pytanie: Jaki wpływ na przyrodę puszczy ma zrów-
noważona gospodarka leśna prowadzona na terenie 
trzech puszczańskich nadleśnictw? 

– Chcemy porównać stan różnorodności biologicz-
nej w lasach trzech puszczańskich nadleśnictw i w lasach 
parku narodowego oraz rezerwatów. A więc z jednej stro-
ny mamy lasy, w których prowadzimy mądrą gospodarkę 
leśną, a z drugiej lasy od wielu lat chronione w sposób 
bierny – mówi Jan Tabor, koordynator inwentaryzacji 
z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

W  ramach inwentaryzacji wyznaczono sieć sche-
matycznie rozmieszczonych 1440 powierzchni monitorin-
gowych kołowych o powierzchni 400 m2 każda. Zostały 
wytyczone zarówno na terenie nadleśnictw, jak i  parku 
narodowego. Badania terenowe przeprowadzono dwu-
krotnie – wiosną i  latem. Obecnie trwa opracowywanie 
danych, kończy się też inwentaryzacja puszczańskich 
owadów. Założenia metodyczne inwentaryzacji zostały 
opracowane w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
przy współpracy naukowców z  Instytutu Badawczego 
Leśnictwa, którzy brali udział zarówno w pracach przygo-
towawczych, jak i we właściwej inwentaryzacji.

– Jest to dla naszego instytutu ogromne wyzwa-
nie. Nie znam bowiem przypadku ani w Europie, ani na 
świecie, aby przeprowadzano tak szeroko zakrojoną in-
wentaryzację systemów leśnych. W ramach prac nad jej 
przygotowaniem naukowcy z instytutu na bieżąco konsul-
towali ten projekt z pracownikami Dyrekcji Generalnej LP 
– mówi prof. dr hab. Jacek Hilszczański, wicedyrektor 
Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Jak podkreśla Jan Tabor do prac inwentaryzacyj-
nych przystąpili najlepsi fachowcy z Lasów Państwowych 
i  z  Instytutu Badawczego Leśnictwa: specjaliści od po-
miaru drzewostanów, fitosocjolodzy, ornitolodzy, en-
tomolodzy, pracownicy mający najczęściej wieloletnie 
doświadczenie w  urządzaniu lasu oraz doświadczenia 

BADANIE PRZYRODY
wynikające z uczestnictwa we wcześniejszych inwentary-
zacjach przyrodniczych przeprowadzanych na mniejszą 
skalę. 

Na stałe pracowało 25 zespołów złożonych z  tak-
satora drzewostanowego, który mierzył, oceniał cechy 
taksacyjne drzewostanów, fitosocjologa, który spisywał 
wszystkie rośliny na powierzchni, dokonywał oględzin 
wydzielenia leśnego poszukując chronionych gatunków 
roślin, oraz pracownika miejscowego nadleśnictwa, któ-
ry był nie tylko przewodnikiem, ale też pomagał w pra-
cach inwentaryzacyjnych, np. pobierając próby glebowe, 
niezbędne do określenia zawartości węgla organicznego 
w glebie badanych lasów. 

Pierwsze (dla większości inwentaryzatorów zaska-
kujące) spostrzeżenie, to dynamiczna ekspansja grabu. 
Nie odnawia się ani dąb, ani sosna, nie mówiąc już o ta-
kich gatunkach jak brzoza czy osika, zaskakująco sła-
bo odnawia się lipa i klon. W parku narodowym miejsca 
starych, przewracających się dębów nie zajmują młode 
dąbki – przyszłe olbrzymy, a grab. Można powiedzieć, że 
„czyha” w podroście i gdy tylko pojawi się luka wystrzeli-
wuje do góry zamykając dostęp do światła i uniemożliwia-
jąc innym gatunkom odnowienie. Dzieje się tak zarówno 
na terenie parku narodowego, jak i na terenach lasów go-
spodarczych.

– Mamy do czynienia z „grabowieniem”, np. na sie-
dliskach żyźniejszych, w miejscach, gdzie zamarły świer-
ki, bardzo dynamicznie rozwija się grab, ograniczając 
w ten sposób rozwój innych gatunków drzew. Przy braku 
interwencji i wspomagania ze strony leśników, wcześniej 
czy później w Puszczy Białowieskiej będziemy mieć do 
czynienia z  monokulturami grabowymi, będzie to miało 
bardzo negatywne konsekwencje dla różnorodności bio-
logicznej – ostrzega Jan Tabor.

Inwentaryzowano nie tylko las, ale także jego 
mieszkańców. W  ramach inwentaryzacji ornitologicz-
nej monitorowano 9 wybranych gatunków ptaków (m.in. 
dzięcioła trójpalczastego i orlika krzykliwego), w ramach 
inwentaryzacji herpetologicznej 2 gatunki płazów (traszkę 
grzebieniastą i kumaka nizinnego). Liczono także stano-
wiska jednego z nietoperzy – mopka.

Inwentaryzację entomologiczną przeprowadza ze-
spół pod kierownictwem prof. Hilszczańskiego. Do tej po-fo
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ry udało się zbadać wytypowane powierzchnie z  terenu 
Nadleśnictwa Białowieża. Pozostałe zostaną zinwentary-
zowane do końca października. Jak poinformował prof. 
Hilszczański znaleziono wiele stanowisk wyjątkowo cen-
nych gatunków, chociażby takich jak zgniotek cynobrowy 
i  szkarłatny, ponurek Schneidera. Z  przeprowadzonego 
monitoringu pachnicy dębowej wynika, że tego gatunku 
jest więcej w lasach gospodarczych niż w parku narodo-
wym. Profesor podkreśla też, że inwentaryzatorzy starają 
się prowadzić obserwacje z wielką ostrożnością, tak aby 
w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko (np. 
po badaniu entomolodzy odkładają larwy owadów z po-
wrotem pod korę). Zwraca też uwagę na nieprzypadkowy 
dobór zwierząt do inwentaryzacji.

– Wybrano gatunki, które są istotne z punktu widze-
nia ochrony przyrody, wymienione w dyrektywach ptasiej 
i siedliskowej, ale także parasolowe, wskaźnikowe, takie 
które zapewniają istnienie wielu innym gatunkom i najle-
piej wskazują na stan środowiska – podkreśla prof. Jacek 
Hilszczański. 

W  ramach inwentaryzacji przeprowadzono także 
rozpoznanie archeologiczne w oparciu o zdjęcia lidarowe, 
które w doskonały sposób ujawniają artefakty historycz-
ne: kopce, ślady mielerzy, grodziska, czyli różne formy 
historycznej działalności człowieka. Wstępnie zostały 
wytypowane obiekty, które w późniejszym czasie zostaną 
przebadane przez archeologów.

– Czekamy z niecierpliwością na zestawienie wyni-
ków, ale wstępnie można stwierdzić, że specyfiką lasów 
gospodarczych był większy dostęp światła i co się z tym 
wiąże występowanie gatunków o  dużych wymaganiach 
świetlnych, które obecnie z  puszczy szybko ustępują. 
Są to np. gatunki związane ze świetlistymi dąbrowami. 
Świetlistych dąbrów próżno szukać w  parku. W  lasach 
gospodarczych udało nam się odnaleźć zaledwie kilka 
niewielkich płatów, ale rośnie tam po 70–90 gatunków 
typowych dla tego siedliska. To już ostatni moment, żeby 
podjąć działania ochronne. Okazało się, że wiele gatunków 
wcześniej występujących w  lasach puszczy np. dzwonki, 
storczyki, nie znajdując w  lesie odpowiednich warunków 
do życia „przywędrowało” na pobocza dróg, rowów, czyli 
tam gdzie światła jest więcej. Wstępne wyniki pokazują, 
że lasy gospodarcze są zdecydowanie bogatsze w te ga-
tunki. W parku narodowym brakuje bowiem doświetlonych 
miejsc. Niepewna przyszłość czeka tzw. gatunki wędrują-
ce, które związane są z biocenozami nietrwałymi: stadiami 
inicjalnymi i  przejściowymi sukcesji ekologicznej np. po-
wierzchnie przejściowo otwarte (choćby zręby), drzewo-
stany złożone z gatunków pionierskich – dodaje Jan Tabor. 

Inwentaryzacja Puszczy Białowieskiej to także, 
można powiedzieć, poligon doświadczalny. Zbierano 
tu doświadczenia, z  których teraz korzysta Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, w której zaczę-
to prowadzić podobną inwentaryzację. 

– Inwentaryzację przeprowadzamy na tere-
nie 10 nadleśnictw oraz dwóch parków narodowych: 
Magurskiego i  Roztoczańskiego, które stanowić będą 
główne powierzchnie referencyjne (oprócz nich funkcje 
taką będą pełnić również rezerwaty leśne w tych nadle-
śnictwach). Są to zarówno nadleśnictwa położone na tere-
nach górskich, jak i nizinnych. Jednym z kryteriów wyboru 
był zbliżający się termin wymiany planów urządzania la-
su. Zebrane podczas inwentaryzacji informacje na pewno 
dostarczą wielu danych przydatnych w procesie tworze-
nia takich planów. Inwentaryzacja przyrodnicza pomoże 
także zaprojektować w planach urządzania lasu zadania 
ochronne dla funkcjonujących na terenie tych nadleśnictw 
obszarów Natura 2000, które nie posiadają osobnych do-
kumentów planistycznych oraz ocenić poprawność spo-
rządzenia przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska 
już istniejących planów zadań ochronnych. Różnorodność 
przyrodniczą w  lasach gospodarczych porównamy z  tą 
w  parkach narodowych: Magurskim dla siedlisk wystę-
pujących w górach i na pogórzu oraz Roztoczańskim dla 
siedlisk nizinnych – mówi Piotr Brewczyński, koordyna-
tor regionalny inwentaryzacji w RDLP Krosno.

Inwentaryzację przeprowadzono na obszarze 145 
332 tys. ha gruntów leśnych zarządzanych przez nadle-
śnictwa i  26 166 tys. ha lasów parkowych. Wyznaczono 
1772 powierzchnie kołowe, na których pracowało 30, po-
dobnych jak w  Puszczy Białowieskiej, drużyn inwentary-
zacyjnych. 

– Znaleźliśmy dużo roślin chronionych. Bardzo się 
z tego cieszymy, bo to znaczy, że gospodarka leśna nie nisz-
czy tych roślin, skoro występują dość licznie i  powszech-
nie. Wśród tych najcenniejszych znalazły się m.in. – rzepik 
szczeciniasty, gruszycznik jednokwiatowy, buławnik wielko-
kwiatowy, buławnik mieczolistny, kruszczyk siny. Poza tym 
znajdowano dość powszechnie takie gatunki chronione jak: 
stoplamka Fuchsa, podkolan biały, gnieźnik leśny, lilia złoto-
głów, wawrzynek wilczełyko, tojady (Aconitum spp.), ciemię-
życa zielona – dodaje Piotr Brewczyński.

n

Pierwsze wrażenia, niepoparte jeszcze twardymi 
dowodami w  postaci zagregowanych danych, są takie, 
że lasy państwowe nie tylko nie ustępują różnorodnością 
biologiczną terenom parków narodowych, ale w  niektó-
rych obszarach stanowią o  zachowaniu ich bogactwa 
przyrodniczego. Niektóre gatunki już się wycofały z par-
ków narodowych, inne są w odwrocie. Szansą dla nich 
jest zrównoważona gospodarka leśna.

Aldona Zyśkfo
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Zacznijmy od przeszłości…
Naszą historię można powiązać z  10-letnimi cy-

klami sporządzania planów urządzenia lasu w  nad-
leśnictwach Lasów Państwowych. W  ciągu każdego 
z nich dla wszystkich nadleśnictw sporządzane są pla-
ny urządzenia lasu według nowelizowanych na kolejne 
cykle urządzeniowe instrukcji urządzania lasu. Jednak 
zanim jeszcze powstało Biuro Urządzania i  Geodezji 
Leśnej, w  latach 1946–1955, przeprowadzono w 
Lasach Państwowych tzw. prowizoryczne urządzanie 
lasu, które miało na celu oszacowanie wielkości zaso-
bów drzewnych oraz możliwości pozyskania drewna. 
Prace te wykonywały komórki urządzeniowe funkcjo-
nujące wówczas przy Okręgach Lasów Państwowych. 

1 października 1956 r. powołano Biuro Urządzania 
Lasu i Projektów Leśnictwa, którego nazwę, od 1 stycz-
nia 1973  r., zmieniono na Biuro Urządzania Lasu 
i  Geodezji Leśnej. Celem powołania wyodrębnionego 
podmiotu urządzeniowego było przeprowadzenie cyklu 
tzw. definitywnego urządzania lasu, który rozpoczął się 
w 1956 r., a zakończył w roku 1967. W jednorodny (cho-
ciaż szacunkowy) sposób przeprowadzono wówczas 
inwentaryzację zasobów leśnych oraz określono moż-
liwości pozyskania drewna. Dużym osiągnięciem było 
również wykonanie w  tym okresie, dla gruntów zarzą-
dzanych przez Lasy Państwowe, jednolitego podkładu 
geodezyjno-kartograficznego.

W  kolejnych cyklach urządzeniowych obserwuje 
się dalszy rozwój zasad urządzania lasu oraz następu-
je znaczny postęp w  rozpoznaniu i  kartowaniu siedlisk 
leśnych. Zwiększa się dokładność określania zaso-
bów drzewnych dzięki wprowadzeniu w 1979 r. do ich 
inwentaryzacji metod matematyczno-statystycznych. 
Następuje także rozwój zasad regulacji użytkowania 
rębnego i przedrębnego zmierzających w kierunku okre-
ślenia pożądanego kierunku rozwoju i  stanu zasobów 
leśnych w poszczególnych nadleśnictwach. Równolegle 
następuje szybki rozwój technologii prac urządzenio-
wych. Ręczne wykonywanie opisów taksacyjnych zo-
staje zastąpione ich komputerowym wykonywaniem, 
początkowo w latach 80. XX wieku za pomocą minikom-
putera MERA 9150 (wprowadzanie danych) oraz kompu-

tera Odra 1305 (przetwarzanie danych i wydruk opisów 
taksacyjnych), a  w  następnej rewizji urządzania lasu – 
już za pomocą komputerów osobistych. W okresie tym 
rozpoczęto także prace związane z przygotowywaniem 
technologii opracowywania map numerycznych. 

W  BULiGL ciągle rozwijane są prace związane 
z  przygotowywaniem i  wdrażaniem nowych technolo-
gii, m.in. w dziedzinie fotogrametrii i  teledetekcji, sieci 
komputerowych, oprogramowania oraz nowoczesne-
go sprzętu. W  całości zostały zinformatyzowane pra-
ce kameralne, a w dużej mierze także prace terenowe. 
Wprowadzono do powszechnego użytku terminale 
mobilne służące do zbierania danych w terenie. Trwają 
prace nad zastosowaniem w produkcji tabletów i innych 
rodzajów nowoczesnego sprzętu komputerowego. Do 
użytku weszły także elektroniczne urządzenia pomiaro-
we: dalmierze, średnicomierze i wysokościomierze.

Chociaż bezpośrednio po II wojnie światowej obo-
wiązywał surowcowy model leśnictwa, to jednak opra-
cowane kolejne edycje zasad hodowli lasu tworzyły 
podstawy do powstania i  funkcjonowania 
modelu lasu i leśnictwa wielofunkcyjne-
go, w którym las traktowany jest jako 
ekosystem wymagający stosowania 
zróżnicowanego postępowania ho-
dowlanego. Od początku dużą wagę 
przywiązywano do rozpoznania sie-
dlisk leśnych i zapewnienia zgodności 
składu gatunkowego drzewostanów 
z  siedliskiem, czego wyrazem był 
m.in. rozwój siedliskoznawstwa le-
śnego oraz prowadzenie prac sie-
dliskowych w lasach. Stosowanie 
w  praktyce ekosystemowych 
rozwiązań w  zagospodarowa-
niu lasu, zapoczątkowane 
przed 50 laty, było stop-
niowo i  systematycznie 
wprowadzane do prak-
tyki leśnej, w  szczegól-
ności przez planowanie 
urządzeniowe.

W SŁUŻBIE
POLSKIEGO LEŚNICTWA

Rozmowa z dr. inż. Januszem Dawidziukiem,
dyrektorem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

60 LAT BIURA URZĄDZANIA 
LASU i GEODEZJI LEŚNEJ
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Las rośnie powoli, ale 60 lat to wystarczają-
cy okres, żeby prześledzić dynamikę zmian 
w polskim leśnictwie.
Jesteśmy w trakcie tzw. 5. rewizji urządzeniowej, 

czyli już po raz 5. (nie licząc definitywnego urządzania 
lasu) wchodzimy do tych samych nadleśnictw opra-
cowując kolejne plany urządzenia lasu. Z  perspekty-
wy lat możemy śledzić dynamikę zmian zasobów le-
śnych w  poszczególnych nadleśnictwach, regionach 
oraz w  skali całych Lasów Państwowych. W 1956 r. 
powierzchnia leśna zarządzana przez Lasy Państwowe 
wynosiła 5987 tys. ha, a zasoby drzewne szacowano 
na około 780 mln m3 grubizny brutto, zaś obecnie po-
wierzchnia ta wzrosła do około 7095 tys. ha, a zasoby 
drzewne zwiększyły się do 1861 mln  m3 (wg danych 
z aktualizacji stanu lasu), przy wzroście przeciętnej za-
sobności drzewostanów ze 130 do 262 m3/ha. W okresie 
tym nastąpił zatem około 2,4-krotny wzrost wielkości za-
sobów drzewnych (przy około 20-procentowym wzroście 
powierzchni leśnej) mimo ciągle wzrastającego pozyska-
nia drewna (od około 18 mln m3 w 1956 r. do około 35 
mln m3 grubizny netto w 2015 r.). W  latach 1956–2014 
pozyskano łącznie około 1255 mln m3 grubizny netto 
drewna (ca 1570 mln m3 grubizny brutto), co stanowi 
około 85% obecnej wielkości zasobów drzewnych w la-
sach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe. 

Zachowanie w ostatnim 60-leciu w Lasach 
Państwowych wysokiej dynamiki wzrostu wielkości za-
sobów leśnych i korzystnych zmian ich struktury, przy 
jednoczesnym wzroście wolumenu pozyskania drew-
na, obrazuje racjonalność prowadzonej w tym okresie 
gospodarki leśnej. W tym czasie wzrastały także po-
wierzchnie ustawowych form ochrony przyrody wyod-
rębnianych w  Lasach Państwowych. Zwiększało się 
także bogactwo przyrodnicze oraz różnorodność bio-
logiczna lasów, czego wyrazem było m.in. zaliczenie 
blisko 40% powierzchni lasów w  zarządzie PGL Lasy 
Państwowe do obszarów Natura 2000.

Kształtowanie się wyżej wymienionych elemen-
tów lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe wskazuje 
również pośrednio na coraz lepsze wypełnianie roli la-
sów wielofunkcyjnych łączących funkcje gospodarcze 
z funkcjami społecznymi i przyrodniczymi, w tym zwią-
zanymi m.in. z ochroną atmosfery, retencją wody oraz 
zachowaniem bioróżnorodności.

Nie bez znaczenia jest to, że podstawą gospo-
darowania w Lasach Państwowych było pla-
nowanie urządzeniowe. 
To prawda, przy czym należy podkreślić, że pla-

nowanie to było swego rodzaju procesem strategicz-
nym, a  same plany urządzenia lasu ewaluowały wraz 
z procesem rozwoju wielofunkcyjności lasów. Z jednej 
strony rozwój planowania urządzeniowego następo-
wał przez uwzględnianie merytorycznych osiągnięć 
urządzania lasu (szczególnie w  zakresie inwenta-
ryzacji zasobów drzewnych i regulacji użytkowania 
głównego) oraz uwzględnianie postępu technicznego, 
z  drugiej natomiast przez poddawanie sporządzania 
planów urządzenia lasu coraz szerszej konsultacji 
społecznej. Początkowo – po wprowadzeniu obo-
wiązku sporządzania programu ochrony przyrody, ja-
ko integralnej części planu urządzenia lasu – konsul-
tacje te wynikały z  wydanego w  1997 r. zarządzenia 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a  od 
2008 r. obowiązek ich przeprowadzania wynika z usta-
wy o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środo-
wiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko, 
która wprowadziła również obowiązek przeprowadza-
nia strategicznej oceny oddziaływania projektu planu 
urządzenia lasu na środowisko. Znajduje to swój wy-
raz w odpowiednich zapisach obowiązującej Instrukcji 

Rysunek 1. Kształtowanie się powierzchni leśnej w Lasach Państwowych 
w okresie 1956–2015.

Rysunek 2. Kształtowanie się zasobów drzewnych w Lasach 
Państwowych w okresie 1956–2015.

Rysunek 3. Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych (średniorocznie 
w okresach od 1956 do 2014).
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WAŻNE DATY I WYDARZENIA W 
HISTORII BULIGL I URZĄDZANIA 
LASU PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

urządzania lasu zmierzających do zapewnienia udziału 
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie sporządza-
nia projektu planu urządzenia lasu m.in. poprzez prze-
kazywanie do publicznej wiadomości odpowiednich in-
formacji oraz zapraszaniu przedstawicieli interesariuszy 
na posiedzenia organizowane przez Lasy Państwowe 
w związku z opracowywaniem tych planów.

Dzisiaj plany urządzenia lasu opracowywane 
z  wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i  metod te-
ledetekcyjnych (zdjęcia lotnicze, satelitarne wraz z or-
tofotomapami, skaning laserowy), narzędzi informa-
tycznych, sporządzane są szybciej niż w  pierwszych 
powojennych cyklach urządzeniowych, a  szczególnie 
podczas definitywnego urządzania lasu. Na początku 
plany opracowywała armia 2 tys. ludzi, obecnie w ca-
łym BULiGL (w  12  oddziałach oraz Zarządzie Biura) 
pracuje łącznie około 700 osób.

A patrząc w przyszłość… 
Uważam, że Biuro Urządzania Lasu i  Geodezji 

Leśnej powinno być nadal jednostką państwową zin-

tegrowaną z  systemem organizacyjnym polskiego le-
śnictwa, podporządkowaną ministrowi, który nadzoruje 
leśnictwo. Jesteśmy źródłem obiektywnych informacji 
o stanie i dynamice zmian zasobów leśnych, swoistym 
urzędem statystycznym, który poprzez sporządzanie pla-
nów urządzenia lasu, wykonywanie Wielkoobszarowej 
Inwentaryzacji Stanu Lasu oraz gromadzenie tych infor-
macji w Banku Danych o Lasach dostarcza ministrowi 
nadzorującemu leśnictwo niezbędnych informacji do 
pełnienia tej roli. Dostarcza również szeregu informacji 
na potrzeby wielu podmiotów i instytucji, w tym Lasów 
Państwowych, organów ochrony przyrody, parków na-
rodowych instytucji naukowych. BULiGL dąży do tego, 
aby świadczone usługi były najwyższej jakości i  sta-
nowiły podstawę do zapewnienia trwałości lasów przy 
zachowaniu ich wysokiej produkcyjności oraz rozwoju 
i ochrony krajowych zasobów przyrodniczych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jacek Zyśk

n 1945 – powołanie w 17 okręgach Lasów Państwowych 
sekcji urządzania lasu, z których w 1955 r. utworzono 15 
biur urządzenia i pomiaru lasu.

n Lata 1946–1955 – okres prowizorycznego urządzania lasu 
realizowanego przez sekcje urządzania lasu w  okręgach 
Lasów Państwowych.

n 1 października 1956 r. – powołanie przedsiębiorstwa pań-
stwowego pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Projektów 
Leśnictwa (BULiPL) oraz włączenie do niego wyżej wymie-
nionych biur urządzenia i pomiaru lasu.

n Lata 1956–1967 – cykl definitywnego urządzania lasu; po 
jego zakończeniu Lasy Państwowe po raz pierwszy dys-
ponowały całościowymi danymi dotyczącymi wielkości 
zasobów drzewnych i możliwości pozyskania drewna oraz 
jednolitym podkładem geodezyjno-kartograficznym.  

n 1967 r. – przeprowadzenie w Lasach Państwowych pierw-
szej aktualizacji stanu lasu (z uwzględnieniem wykonanego 
użytkowania rębnego i przedrębnego oraz odkładającego 
się przyrostu miąższości) przy wykorzystaniu elektronicz-
nej techniki obliczeniowej.

n Lata 1968–1978 – cykl I rewizji urządzania lasu; był on 
w zasadzie kontynuacją rozwiązań przyjętych w  de-
finitywnym urządzaniu lasu, przy niewielkich tylko ich 
modyfikacjach dotyczących np. regulacji użytkowania 
głównego.

n Z dniem 1 stycznia 1973 r. – wraz z wyłączeniem z BULiPL 
Oddziału Projektów Leśnictwa – następuje zmiana nazwy 
przedsiębiorstwa na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej (BULiGL).

n Lata 1979–1991 – cykl II rewizji urządzania lasu; wpro-
wadzenie do praktyki urządzeniowej matematyczno-sta-
tystycznej metody inwentaryzacji zasobów drzewnych za 
pomocą relaskopowych powierzchni próbnych. 

n Lata 1992–2002 – cykl III rewizji urządzania lasu; następuje 
rozwój matematyczno-statystycznej metody inwentaryza-
cji zasobów drzewnych oraz zasad regulacji użytkowania 
głównego; wdrożenie do praktyki przetwarzania danych 
urządzeniowych komputerów osobistych.

n Połowa lat 90. – rozpoczęcie procesu tworzenia map nu-
merycznych dla nadleśnictw Lasów Państwowych na eta-
pie prac urządzeniowych; proces ten dla wszystkich nadle-
śnictw Lasów Państwowych zakończono w 2010 r. 

n 1997 r. – ustawowe włączenie do planu urządzenia lasu 
programu ochrony przyrody, co stało się ważnym etapem 
w rozwoju wielkoobszarowej ochrony przyrody w lasach 
w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

n 2005 r. – wdrożenie do praktyki leśnej Wielkoobszarowej 
Inwentaryzacji Stanu Lasów wszystkich form własności 
(WISL); w 2015 r. rozpoczęto prace terenowe trzeciego 
5-letniego cyklu tej inwentaryzacji. 

n Lata 2003–2012 – cykl IV rewizji urządzania lasu; wprowa-
dzenie kołowych powierzchni próbnych do matematyczno-
-statystycznej metody inwentaryzacji zasobów drzewnych.

n 2009 r. – wprowadzenie do praktyki urządzeniowej strate-
gicznej oceny oddziaływania projektów planów urządzenia 
lasu na środowisko oraz na obszary Natura 2000; rozsze-
rzenie konsultacji społecznych, szczególnie w aspekcie 
problematyki ochrony przyrody w lasach.

n 2010 r. – rozpoczęcie prac związanych z budową Banku 
Danych o Lasach (BDL); 2014 r. zakończenie zasadniczej 
rozbudowy BDL; 2015 r. – podjęcie prac zmierzających do 
trwałego funkcjonowania i dalszego rozwoju BDL.

n 2013 r. – rozpoczęcie cyklu V rewizji urządzania lasu; na-
stępuje dalszy rozwój matematyczno-statystycznej metody 
inwentaryzacji zasobów drzewnych, doskonalenie regulacji 
użytkowania głównego (określanie pożądanego kierunku 
rozwoju zasobów drzewnych) i przedrębnego, a także po-
wszechne wykorzystywanie materiałów teledetekcyjnych w 
pracach terenowych i kameralnych.

W okresie 60 lat istnienia Biura,
jego podporządkowanie zmieniało się następująco:

n Lata 1956–1973 – bezpośrednie podporządkowanie BULiPL 
(od 1973 r. BULiGL) ministrowi nadzorującemu leśnictwo.

n Lata 1974–1991 – wejście w skład Organizacji Gospodarczej 
Lasy Państwowe jako jedno z  przedsiębiorstw do zadań 
szczególnych w zakresie gospodarstwa leśnego oraz po-
średnie (przez Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych) 
podporządkowanie ministrowi nadzorującemu leśnictwo.

n Lata 1992–1996 – BULiGL jest przedsiębiorstwem pań-
stwowym podporządkowanym ministrowi nadzorującemu 
leśnictwo (MOŚZNiL).

n Z dniem 1 października 1996 r. – funkcję organu założyciel-
skiego przejmuje minister skarbu państwa.
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Trudno sobie wyobrazić współczesne zarządza-
nie bez wiarygodnych informacji niezbędnych 
na jego różnych szczeblach. Dotyczy to oczy-

wiście także leśnictwa – ważnej gałęzi gospodarki 
narodowej i ochrony środowiska. Dlatego tak istotne 
są narzędzia pozwalające na gromadzenie, przetwa-
rzanie oraz udostępnianie informacji o  lesie, które 
monitorowałyby kształtowanie się zmian wielkości 
i stanu zasobów leśnych oraz wyznaczałyby strate-
gię rozwoju sektora leśnego. 

Do niedawna nie dysponowaliśmy spójnymi, kom-
pleksowymi informacjami dotyczącymi stanu lasów oraz 
możliwości pozyskania drewna w  lasach wszystkich 
form własności. Dużo pełniejsze informacje w tym zakre-
sie dotyczyły lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe, 
dla których – poczynając od 1956 r. w  10-letnich cy-
klach – sporządzane były plany urządzenia lasu, a  od 
lat 80. ubiegłego wieku prowadzono aktualizacje stanu 
powierzchni oraz wielkości zasobów drzewnych. Dużo 
mniej wiarygodne informacje w  tym zakresie mieliśmy 
natomiast w  odniesieniu do lasów pozostałych form 
własności, w tym również do lasów prywatnych zajmu-
jących około 18% ogólnej powierzchni lasów w Polsce. 

Od kilku lat mamy już narzędzie dostarczające 
spójnych informacji (o  charakterze wielkoobszarowym) 
o stanie lasów wszystkich form własności. Jest nim wyko-
nywana przez BULiGL na zlecenie Lasów Państwowych 
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów wszyst-
kich form własności (WISL), której pierwszy 5-letni cykl 
zakończył się w 2009 r., a drugi cykl – w 2014 r. 

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu 
połączona jest z  większym systemem, jakim stał się 
wdrożony także przez BULiGL i przy ścisłej współ-
pracy Lasów Państwowych Bank Danych o  Lasach 
– BDL (www.bdl.lasy.gov.pl), którego rozbudowa (II 
etap tworzenia) zakończyła się w  2014  r. Udało się 
w nim zgromadzić dostępne szczegółowe dane z pla-
nów urządzenia lasu (w  lasach państwowych) oraz 
z  uproszczonych planów urządzenia lasu (w  lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa) o lasach 
z  całej Polski, uporządkować je oraz sprowadzić do 
jednakowej struktury, co umożliwiło ich dalsze spraw-
ne przetwarzanie i udostępnianie.

Realne stało się coraz pełniejsze i ciągłe dostar-
czanie informacji o  stanie lasów różnych form wła-
sności oraz dynamice jego zmian na tle uogólnionych 
informacji z zakresu ochrony przyrody oraz stanu śro-
dowiska przyrodniczego. 

Wdrożenie do praktyki leśnej Wielkoobszarowej 
Inwentaryzacji Stanu Lasów wszystkich form własności 
oraz Banku Danych o Lasach stworzyło możliwość po-
równywania, a także weryfikacji wielu informacji o stanie 
lasów na poszczególnych szczeblach zarządzania w le-
śnictwie. Bezpośrednimi wykonawcami prac związanych 
z WISL oraz BDL – na zlecenie Lasów Państwowych – 

byli pracownicy wszystkich oddziałów BULiGL. Włożono 
ogromny wysiłek w zgromadzenie dostępnych w doku-
mentacjach urządzeniowych danych o terenach leśnych 
w Polsce. W ramach tych prac pracownicy BULiGL kon-
taktowali się w zasadzie ze wszystkimi jednostkami pro-
wadzącymi gospodarkę leśną i/lub sprawującymi nadzór 
nad lasami, w tym ze starostwami powiatowymi, parka-
mi narodowymi, leśnymi zakładami doświadczalnymi, 
urzędami morskimi itp. Bardzo często dostępne dane te 
miały tylko postać analogową. Niezwykle pracochłonna 
była nie tylko ich cyfryzacja, tj. w szczególności utwo-
rzenie baz danych oraz wektoryzacja map, ale także ich 
ocena i analiza merytoryczna, zmierzająca do wyelimi-
nowania niespójności danych. 

W  ten sposób powstał najbardziej komplet-
ny w  historii zbiór informacji o  polskich lasach, które 
w Banku Danych o Lasach mogą być prezentowane na 
tle wybranych informacji z  zakresu ochrony przyrody 
oraz stanu środowiska przyrodniczego (w tym: danych 
meteorologicznych, geologicznych itp.).

Bank Danych o Lasach wraz z Wielkoobszarową 
Inwentaryzacją Stanu Lasów wszystkich form wła-
sności stwarza wielkie możliwości pozyskiwania wie-
dzy o  lasach, stanowi kluczowy filar całego systemu 
planistyczno-prognostycznego w  polskim leśnictwie, 
z całą gamą możliwości jego wykorzystania. Jest jed-
nym z  ważnych elementów realizowanej przez Lasy 
Państwowe wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, otwartej 
na społeczeństwo. Może dostarczać informacji zarów-
no na szczeblu centralnym, jak i regionalnym oraz lokal-
nym, o zróżnicowanym stopniu szczegółowości i w róż-
nej formie na potrzeby wielu użytkowników, do których 
należą w  szczególności: Ministerstwo Środowiska, 
Główny Urząd Statystyczny, jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych, organy ochrony przyrody oraz 
ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ, GIOŚ), jednostki 
naukowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, or-
ganizacje pozarządowe oraz szeroko rozumiane spo-
łeczeństwo. Ważnym odbiorcą informacji zawartych 
w Banku Danych o Lasach jest też 1,5-milionowa rze-
sza właścicieli lasów prywatnych. 

Bank Danych o Lasach umożliwia również pro-
wadzenie zróżnicowanych analiz, a także sporządzanie 
prognoz rozwoju zasobów drzewnych oraz możliwości 
pozyskania drewna, co jest istotne także z punktu widze-
nia bazy surowcowej ważnej gałęzi polskiej gospodarki, 
jaką jest przemysł drzewny. BDL jest źródłem wielu in-
formacji wspomagających decyzje w instytucjach zainte-
resowanych leśnictwem oraz stanowi ważny instrument 
prowadzenia nadzoru zarówno w  stosunku do lasów 
państwowych, jak i prywatnych. Jest ponadto przydat-
ny do sprawozdawczości, planowania przestrzennego, 
a także potrzebny instytucjom, które wprawdzie bezpo-
średnio nie zajmują się lasami, ale lasy mają duży wpływ 
na elementy środowiska będące w ramach ich zaintere-
sowania, np. na gospodarkę wodną. 

WIEMY WIĘCEJ O LASACH
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Bank Ochrony Środowiska
– z korzyścią dla Ciebie

i świata, w którym żyjesz

Czym wyróżnia się Bank Ochrony Środowiska 
na rynku?
To co nas wyróżnia – DNA marki BOŚ – to misja 

wspierania przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą 
ochroną środowiska, którą realizujemy od ponad 25 lat. 
Zgodnie z  nową strategią rozwoju Banku, którą wdra-
żamy od wiosny 2016 r., będziemy kładli jeszcze istot-
niejszy nacisk na pozycjonowanie BOŚ w tym obszarze 
gospodarki. 

Bank Ochrony Środowiska od momentu swego 
powstania realizuje proekologiczną misję, wspierając 
zrównoważony rozwój oparty o najbardziej potrzebne w 
krajowej gospodarce inwestycje. Przykładowo w  latach 
90. były to głównie oczyszczalnie ścieków i sieci kanali-
zacyjne oraz instalacje odsiarczania spalin w dużej ener-
getyce, a  w  ostatnich latach odnawialne źródła energii. 
Bank dysponuje szerokim spektrum produktów, które mo-
gą być wykorzystane jako źródła finansowania inwestycji. 
Zarówno firmom, jak i klientom indywidualnym, oferujemy 
pomoc w dobraniu optymalnego produktu, dostosowane-
go do potrzeb i możliwości danego klienta. W przypadku 
realizacji inwestycji „eko” każdy wybór może być właści-
wy, bowiem inwestycja może przyczyniać się do obniże-
nia kosztów eksploatacji obiektu, w tym np. zwiększenia 
niezależności od dostaw energii i kosztów paliw lub może 
generować dodatkowe przychody np. z  tytułu zagospo-
darowania odpadów. Warto podkreślić, że niezależnie od 
uzyskiwanych efektów ekonomicznych dla Banku nie bez 
znaczenia są efekty ekologiczne, przyczyniające się do 
zmniejszenia obciążenia dla środowiska. 

Wspomniał pan o potrzebie rozwoju OZE na terenach 
wiejskich… 
Gospodarstwa wiejskie, szczególnie duże, powinny 

brać pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości do-
staw energii, ale także dywersyfikacji jej źródeł – w dużym 
gospodarstwie rolnym warte rozważenia jest wdrożenie 
nawet kilku różnych instalacji OZE – pomp ciepła, bioga-
zowni, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych 
(PV). Skorzystanie z  różnych źródeł energii odnawialnej 
pozwala także zoptymalizować wykorzystanie taryf ener-
getycznych. W tym wszystkim możemy pomóc, doradzić, 
nie tylko finansując inwestycje OZE, ale także służąc fa-
chową poradą jak dobrze przygotować inwestycję. 

Czy może pan nieco przybliżyć ofertę BOŚ 
w  zakresie finansowania inwestycji proekolo-
gicznych?
Mamy kredyty udzielane we współpracy z  woje-

wódzkimi funduszami ochrony środowiska i  gospodarki 
wodnej. Przeznaczone są one na finansowanie przed-
sięwzięć objętych priorytetami regionalnymi. Służą 
wspieraniu inwestycji proekologicznych, kierowane są 
przede wszystkim do klientów indywidualnych, chociaż 
w  niektórych województwach także do mikro- i  małych 
przedsiębiorców. Długość okresu kredytowania zależy 
od lokalnych zasad i umów Banku z wojewódzkimi fun-
duszami. Zazwyczaj uwzględniony jest okres karencji 
w spłatach kapitału, zależny od okresu realizacji inwe-
stycji. Kredyty te mają charakter preferencyjny dzięki 
jednorazowej dotacji do kapitału kredytu lub dopłacie 

WSPIERAMY BIZNES 
I ŚRODOWISKO

Rozmowa z dr. Stanisławem Kluzą, p.o. prezesa Zarządu
Banku Ochrony Środowiska SA
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do odsetek. Nie zapominamy także o szybko rozwijają-
cej się fotowoltaice. EKOkredyt PV – przeznaczony jest 
na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowolta-
icznych. Ma on długi okres finansowania, nawet do 15 
lat, co obniża wysokość raty miesięcznej kredytu i  jest 
bardzo korzystne dla klienta. Kredyt adresowany jest 
do osób posiadających dom i zainteresowanych zmniej-
szeniem obciążeń budżetu domowego dzięki produkcji 
prądu na potrzeby własne, ale także do osób budują-
cych nowe domy, a  zainteresowanych efektywnymi 
rozwiązaniami proekologicznymi. Bank oferuje również 
ubezpieczenie instalacji. Klient indywidualny może sko-
rzystać także z EKOpożyczki – przeznaczona jest m.in. 
na nabycie lub refinansowanie produktów i materiałów 
o charakterze ekologicznym. 

Natomiast jeśli ktoś ma firmę, to polecamy mu dłu-
goterminowe finansowanie inwestycji OZE, tj. biogazow-
ni, elektrowni wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, 
instalacji energetycznego wykorzystania biomasy oraz 
innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej. 

W  ramach finansowania inwestycyjnego dedykowa-
nego przedsiębiorcom dostępny jest także specjalny Pakiet 
Finansowy. Klienci mają możliwość finansowania inwesty-
cji polegających na zakupie i montażu urządzeń proekolo-
gicznych, m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ni-
skoemisyjnych kotłów gazowych, ogniw fotowoltaicznych 
czy kotłów na biomasę. Warto wspomnieć, iż finansowanie 
w ramach Pakietu Finansowego to uproszczony tryb rozpa-
trywania wniosków oraz szybka decyzja kredytowa. 

Oferujemy także kredyty inwestycyjne na przedsię-
wzięcia przyczyniające się do obniżenia zużycia energii, 
a w konsekwencji umożliwiające spłatę zadłużenia z uzy-
skiwanych oszczędności. 

Klient „ekologiczny” jest zatem dla was nadal 
ważny?
Bardzo ważny, ale nie tylko on, ważny jest dla nas 

każdy klient. Dlatego idziemy znacznie dalej, wskazując 
w Strategii BOŚ na „ekologię czasu”, jako jeden z filarów 
naszego przyszłego sukcesu. Na ekologię patrzymy zna-
czenie szerzej. Wyróżnik „eko” oznacza wysoko zawie-
szoną poprzeczkę w obszarze obsługi klienta. Stawiając 

na nowoczesną bankowość, jakość i  szybkość obsługi, 
chcemy dawać naszym klientom – i to nie tylko tym ko-
rzystającym z oferty ekologicznej, ale wszystkim – więcej 
czasu na ich prywatne życie, rodzinę, pasje, chęć bycia 
aktywnym społecznie. Nazywamy to „ekologią czasu” 
i  traktujemy jako nową, społecznie potrzebną wartość. 
Jest to także jeden z najważniejszych standardów korpo-
racyjnych Banku Ochrony Środowiska. 

„Ekologia czasu” jest zatem jednym z ważnych 
elementów, wyróżników Waszej strategii? 
Jednym, ale nie jedynym. Ekologię tradycyjnie rozu-

miemy jako naturę, w otoczeniu której żyjemy. Naturalnym 
zaangażowaniem Banku w tym obszarze jest m.in. finanso-
wanie inwestycji wspierających ochronę środowiska, zrów-

noważony rozwój, rewitalizację obszarów 
miejskich. Przykładami takiego zaangażo-
wania są przedsięwzięcia służące poprawie 
efektywności energetycznej i  ograniczeniu 
niskiej emisji. Projekty związane z ochroną 
środowiska będą wspierane miliardami zło-
tych z krajowych i unijnych funduszy, a my 
chcemy być zarówno uczestnikiem, jak i be-
neficjentem tego procesu. Wśród nich należy 
wymienić maksymalne wykorzystanie wszel-
kich możliwych synergii wynikających ze 
współpracy z naszymi wiodącymi akcjonariu-
szami – zarówno z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
jak i z Lasami Państwowymi. Wspólnie z na-
szymi partnerami otwieramy pole dla sze-
roko zakrojonej współpracy produktowej, 
w  tym realizacji wspólnych przedsięwzięć 
skierowanych np. do przedsiębiorstw i pra-
cowników sektora branży leśnej. 

Ekologia to także styl życia, dba-
łość o  otaczający nas świat, zdrowe je-
dzenie, ruch, aktywna ochrona przyrody. 
Specjalizacja Banku Ochrony Środowiska 
przejawia się tutaj w znacznym stopniu po-

przez działania Fundacji BOŚ, której jesteśmy założycie-
lem i największym donatorem. 

Jak pan postrzega przyszłość Banku Ochrony 
Środowiska?
Bank osiąga już zyski i  polepsza swój wizerunek 

w  oczach klientów. Niedawno  zajął pierwsze miejsce 
w  badaniu satysfakcji klientów banków, przeprowadzo-
nym wśród czytelników „Parkietu”, w którym sklasyfiko-
wanych zostało kilkanaście instytucji. Istotnym wyróżni-
kiem BOŚ, w ocenie ankietowanych, oprócz najbardziej 
profesjonalnej obsługi inwestorów giełdowych i „ludzkie-
go podejścia” do klienta, jest także wspieranie inwestycji 
służących ochronie środowiska. 

W  perspektywie kilku najbliższych lat chcemy 
być najlepszym bankiem dla biznesu zaangażowanego 
w ochronę środowiska oraz zarazem bankiem pierwsze-
go wyboru dla ludzi ceniących styl życia „eko”. Nie mo-
żemy zaprzepaścić naszej przewagi konkurencyjnej na 
tym polu. Mamy wyjątkowe kompetencje, wypracowane 
przez lata doświadczenia we wspieraniu przedsięwzięć, 
inwestycji z szeroko rozumianej ochrony środowiska. To 
ogromny atut, szczególnie w świetle nowej perspektywy 
unijnej i ambitnych planów rozwoju polskiej gospodarki. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Witold Pawłowski
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Bank Ochrony Środowiska od ponad 25 lat ak-
tywnie uczestniczy w finansowaniu przedsię-
wzięć proekologicznych. W ocenie wspiera-

nych przez bank projektów biorą udział zatrudnieni 
w  BOŚ specjaliści: główni ekolodzy ds. klientów 
korporacyjnych oraz ds. klientów detalicznych. 

Ekolodzy BOŚ są specjalistami z zakresu inżynie-
rii środowiska oraz narzędzi finansowych wykorzysty-
wanych przy realizacji projektów służących poprawie 
stanu środowiska. Doświadczenie zdobywali przy pro-
jektowaniu przedsięwzięć „eko”, wykonawstwie takich 
projektów, w  firmach konsultingowych, administracji, 
a  także w  instytutach naukowych. Główni ekolodzy 
to fachowcy, często cenieni w  różnych gremiach i  or-
ganizacjach branżowych. Na co dzień spotykają się 
z działaniami dotyczącymi niemal wszystkich dziedzin 
środowiska. 

Przygotowanie merytoryczne i  systematycznie 
wzbogacana wiedza fachowa są niezbędne do profe-
sjonalnego świadczenia usług finansowych i udzielania 
wsparcia klientom. Wysoka jakość tych działań jest jed-
ną z  przewag konkurencyjnych BOŚ i  ma szczególnie 
duże znaczenie we współpracy z klientami korporacyj-
nymi. Przedsiębiorstwa i  podmioty segmentu finansów 
publicznych realizują bowiem projekty proekologiczne 
o najbardziej zróżnicowanym charakterze, przy których 
trudno byłoby znaleźć wspólny język, dobrze zrozumieć 
projekt i  uzgodnić wszystkie niezbędne parametry fi-
nansowania, pozostając tylko w granicach określanych 
schematami rozmów typowymi dla segmentu banko-
wego. To ważne dla obu stron, ponieważ warunkiem 
umożliwiającym udzielenie finansowania, jest akcepta-
cja przez bank celów projektu, oczekiwanych efektów, 
a także rodzajów i skali ryzyk realizacji inwestycji wpły-
wających zarówno na przyszłą sytuację klienta, banku, 
jak i  – co także w BOŚ bardzo istotne – zmiany stanu 
środowiska.

Dla właściwej oceny projektów inwestycyjnych, 
w których uczestniczy Bank Ochrony Środowiska, wyma-
gana jest znajomość technologii odpadowych, technologii 
ochrony powietrza, technologii stosowanych w gospodar-
ce wodno-ściekowej, a także posiadanie rozległej wiedzy 
w zakresie nowoczesnych rozwiązań czystszej produkcji, 
efektywnego gospodarowania energią i paliwami w zakła-
dach przemysłowych i  budynkach. Najczęściej finanso-
wane są przedsięwzięcia takie jak: 

n budowa instalacji wytwarzania energii ze źródeł od-
nawialnych,

n inwestycje z  zakresu poprawy efektywności ener-
getycznej w ramach procesów w liniach produkcyj-
nych,

n termomodernizacja budynków,
n budowa nowych obiektów niskoenergochłonnych, 

w tym np. obiektów handlowych, biurowych lub ho-
teli 

n budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
n budowa i  modernizacje oczyszczalni i  podczysz-

czalni ścieków,
n budowa ujęć i stacji uzdatniania wody,
n budowa obiektów i  zakup urządzeń do zbierania, 

odzysku i recyklingu odpadów,
n rekultywacje składowisk odpadów,
n zastosowanie nowych technologii przyjaznych śro-

dowisku, np. o niskim poziomie generowanych od-
padów, umożliwiających uzyskanie zamkniętego 
obiegu wody technologicznej, lub efektywne wyko-
rzystywanie ciepła odpadowego.

Ekolog wspiera klienta

Ekolodzy bankowi dbają o  to, by środki udostęp-
niane przez BOŚ w ramach oferty wspólnej z funduszami 
ochrony środowiska, były przeznaczone tylko na przed-
sięwzięcia kwalifikujące się do finansowania zgodnie 
z  zasadami działania tych funduszy, spełniające rygo-
ry obowiązujących przepisów prawa środowiskowego. 
Istotne jest także to, że inwestycje te powinny generować 
wymierny i  możliwy do udokumentowania efekt ekolo-
giczny oraz być zgodne z  zasadami udzielania pomocy 
publicznej. Sprawdzenie spełnienia przez poszczególne 
projekty tych warunków, stawianych przez donatorów, 
jest jednym z elementów procesu kredytowego w Banku.

Klienci BOŚ korzystają z  wiedzy ekologów, a  tak-
że z budowanego już ponad 25 lat doświadczenia ban-
ku. Warto podkreślić, że w  tym czasie Bank Ochrony 
Środowiska przeznaczył na finansowanie projektów 
ekologicznych ok. 17,5 mld zł. Łączna wartość inwesty-
cji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki 
wsparciu BOŚ wyniosła ok. 47 mld zł. 

Jacek Zyśk

WSPARCIE PROEKOLOGICZNYCH INWESTYCJI 
W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bank Ochrony Środowiska wydał 
nowy Raport Ekologiczny 2016. 
Premiera Raportu odbyła się pod-
czas targów POL-EKO-SYSTEM 
w  Poznaniu. Tegoroczny Raport 
Ekologiczny jest już osiemnastym 
podsumowaniem prezentującym 
dokonania Banku w zakresie szero-
ko pojętej ekologii i ochrony środo-
wiska. Dostępny jest na stronie in-
ternetowej BOŚ – www.bosbank.pl

Głównym akcjonariuszem Banku 
Ochrony Środowiska jest Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej. Unikalnym 
wyróżnikiem oferty Banku są roz-
wiązania finansowe wspierające 
przedsięwzięcia z szeroko pojęte-
go obszaru ochrony środowiska. 
BOŚ posiada pełne spektrum 
bankowych produktów kierowa-
nych do klientów indywidualnych 
i  instytucjonalnych (w  tym sek-
tora małych i  średnich przedsię-
biorstw). 
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Październik 2016 r.

Przekazujemy Państwu dodatek do miesięczni-
ka „Środowisko” poświęcony działaniom Ministerstwa 
Środowiska w  obszarze komunikacji i  edukacji eko-
logicznej. Będziemy cyklicznie informować naszych 
Czytelników o  działaniach podejmowanych przez re-
sort w  tym obszarze. Nawiązujemy tym samym do hi-
storycznych już dodatków poświęconych edukacji eko-
logicznej, które ukazywały się co miesiąc na łamach 
ówczesnego dwutygodnika „Środowisko” 10 lat temu. 
Od tamtej pory zmieniły się nie tylko sposoby prowa-
dzenia edukacji, ale i jej cele, chociaż jeden pozostaje 
niezmienny – przekazywanie społeczeństwu wiedzy na 
temat różnych aspektów ochrony środowiska związa-
nych z bioróżnorodnością, wodą, powietrzem i uwrażli-
wianie jak największej liczby osób na problemy ochro-
ny środowiska. W  następnym numerze zamieścimy 
wywiad ze Sławomirem Mazurkiem, podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Środowiska, w którym przedsta-
wimy m.in. priorytety obecnego rządu w zakresie edu-
kacji ekologicznej. Teraz odnotowujemy kilka zaledwie 
ważnych tematów. O dwu z nich (zachęta do kompo-
stowania odpadów i  wystawa poświęcona Puszczy 
Białowieskiej) piszemy szerzej.

Zachęta do kompostowania odpadów
Czeka nas rewolucja w  gospodarce bioodpada-

mi. Unia Europejska chce zobligować państwa człon-
kowskie, by do 2025 r. zapewniły selektywną zbiórkę 
bioodpadów. Nie chodzi tylko o odpady roślinne (gałę-
zie, łodygi roślin, liście, skoszoną trawę), ale też odpa-
dy kuchenne. Wyrzucając wczorajszy chleb, nadgniłe 
owoce czy przeterminowany jogurt marnujemy nie tyl-
ko sam produkt, ale także wszelkie nakłady związane 
z jego produkcją, transportem i sprzedażą. Marnujemy 
zatem surowce naturalne, wodę, energię oraz przyczy-
niamy się do zwiększania ilości odpadów zanieczysz-
czających środowisko.

W  krajach Unii Europejskiej kompostowanie jest 
popularną praktyką, w  Polsce dopiero zaczyna się po-
pularyzacja tego trendu. Coraz więcej gmin w  trosce 
o  środowisko zachęca mieszkańców do ograniczenia 
składowania odpadów biodegradowalnych i  zakładania 
własnych przydomowych kompostowników. Oferują na-
wet gotowe ich modele, bezpłatnie. Do kompostowania 
odpadów zachęca też Ministerstwo Środowiska propagu-
jąc go jako najlepszy sposób na to, aby uzyskać własny 
materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować 
odpady, które powstają w  naszej kuchni czy ogrodzie. 
Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, 
który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogro-
dzie czy w doniczkach.

Odpady biodegradowalne to około 50% naszych 
odpadów. Jeśli trafią do kompostownika, będziemy mogli 
posegregować znakomitą większość odpadów pozosta-
łych po oddzieleniu resztek jedzenia. 

Forum Ekonomiczne w Krynicy
Koniecznie trzeba odnotować 26. Forum 

Ekonomiczne, które obradowało w Krynicy. Ministerstwo 
Środowiska we współpracy z redakcją „Rzeczpospolitej”, 
przeprowadziło tam panele dyskusyjne poświęcone 
ochronie środowiska. Pierwszy poświęcony był polityce 
klimatycznej, a drugi Puszczy Białowieskiej.

Podczas pierwszego panelu minister środowiska 
prof. Jan Szyszko zwrócił uwagę, że w obliczu ratyfi-
kowania przez USA i  Chiny Porozumienia Paryskiego, 
które są największymi emitentami na świecie, należy 
spodziewać się przyjęcia przez kolejne państwa usta-
leń konferencji paryskiej. Zadeklarował jednocześnie, 
że Polska rozpoczyna proces ratyfikacji. Podczas de-
baty prof. Szyszko podkreślał, że polityka klimatyczna 
Unii Europejskiej po 2020 roku powinna odzwierciedlać 
ustalenia przyjęte w  Paryżu w  grudniu 2015 roku. – 
Porozumienie Paryskie to szansa na kreowanie polityki 
klimatycznej na bazie dobrowolności, z wykorzystaniem 
specyfiki poszczególnych państw, a nie poprzez dyktat. 
Chcemy prowadzić autentyczną politykę zrównowa-
żonego rozwoju zgodnie z  Porozumieniem Paryskim – 
podkreślał minister.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się dru-
gi panel „Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też 
dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności”. Transmisja 
on-line (kilkaset tysięcy wejść) była odbierana na całym 
świecie, nawet w tak egzotycznych krajach jak Laos czy 
Bahrajn. Dyskusji towarzyszyła wystawa o  tym samym 
tytule prezentująca Puszczę jako dziedzictwo miejscowej 
ludności. – Dziedzictwo kulturowe naszych dziadów i pra-
dziadów jest niszczone. Mówi nam się, że prawo UE jest 
ważniejsze niż polskie. A  ja się pytam, jakie prawo po-
zwala na taką destrukcję Puszczy? Za chwilę całe połacie 
lasu będą zamknięte dla turystów, bo żaden leśniczy nie 
odważy się wpuścić tam ludzi – mówił podczas debaty 
Mieczysław Gmiter, przedstawiciel lokalnej społeczno-
ści z Białowieży.

Puszcza Białowieska w Parlamencie Europejskim
Dyskusja na temat Puszczy Białowieskiej odbyła się 

też w Parlamencie Europejskim. Wzięli w niej udział eksper-
ci oraz mieszkańcy gmin położonych na terenie Puszczy. 
Tu podobnie jak w Krynicy debacie towarzyszyła wystawa, 
na której można było m.in. obejrzeć mapy, które świadczą 
o długotrwałym prowadzeniu gospodarki leśnej w Puszczy 
Białowieskiej i jej kształtowaniu przez człowieka.

– Puszcza Białowieska stanowi zbiór siedlisk nie-
zwykle istotnych dla Wspólnoty Europejskiej – podkreślał 
podczas debaty prof. Jan Szyszko. – To unikat przyrod-
niczy w  skali świata. Obecnie Puszcza stanowi dzieło 
rąk ludzkich, jest dziedzictwem kulturowym miejscowej 
ludności, a także świadectwem działania polskiej szkoły 
leśnictwa. Dysponujemy dokumentami potwierdzającymi 
działalność człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej.
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W krajach UE kompostowanie jest popularną 
praktyką, w Polsce dopiero zaczyna się po-
pularyzacja tego trendu. Coraz więcej gmin 

w  trosce o  środowisko zachęca mieszkańców do 
ograniczenia składowania odpadów biodegradowal-
nych i zakładania własnych przydomowych kompo-
stowników. Oferują nawet gotowe ich modele, bez-
płatnie.

Czy kompost stanie się modnym nawozem? 

Wiele za tym przemawia. Bo to   co zgodne z naturą 
jest dobre. Coraz chętniej też skłaniamy się ku tradycji 
naszych przodków, wszak pierwsze opisy o kompoście – 
„czarnym złocie” są w naszych książkach z XVI w. Kolejny 
powód: pozbywamy się odpadów z ogrodu i gospodarstw 
domowych w  sposób cywilizowany. Nie wyrzucamy na 
śmietnik, nie marnujemy. Naukowcy podają: z  tony od-
padów biodegradowalnych można wyprodukować 300 do 
400 kg kompostu.

Jesień to również dobra pora 

Jest dość wilgotno, ale wciąż ciepło. To do-
bre warunki na zakładanie własnego kompostownika. 
Kompostowalne materiały są wszędzie wokół. Tych 
z  ogrodu mamy pod dostatkiem: skoszona trawa, opa-
dłe liście, resztki obumarłych roślin z  rabat kwiatowych. 
Ponad 90% wytwarzanych śmieci w  ogrodzie możemy 
przetworzyć we własnym zakresie. Do kompostownika 
wrzucamy też obierki z warzyw i  inne kuchenne resztki. 
Stanowią prawie połowę wszystkich odpadów w gospo-
darstwie domowym. 

Panuje opinia, że kompostowanie to nic trudnego, 
wrzucamy odpady na kupę, a  resztę zrobi natura. Otóż 
nie. Zanim wybierzemy miejsce na kompostownik – po-
winno być osłonięte od słońca i  wiatru, żeby zgroma-
dzony w nim materiał nie przesychał – zastanówmy się, 
jaki będzie najlepszy do ogrodu, na działkę czy obejścia 
gospodarskiego. W  sklepach oferuje się różne modele. 
Ich konstrukcja nie jest skomplikowana i  fajnie, że moż-
na wykonać je własnoręcznie. Wystarczą cztery drew-
niane paliki (100–140 cm długości), kilka płaskich desek 
(100–120 cm długości), czarna folia i siatka. Podążając za 

kilkoma łatwymi wskazówkami zamieszczonymi w interne-
cie: w czterech rogach należy wbić paliki. Do palików mo-
cuje się z trzech stron siatkę, a do niej przytwierdza czarną 
folię (można używać zszywek lub drutu). Czwarta ściana 
natomiast powstanie z desek, które będą układane od we-
wnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy kompo-
stowej. Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na 
palikach. Drewniane elementy warto zaimpregnować. Taki 
kompostownik jest gotowy do użytkowania. Można go też 
zbudować ze starych palet przeznaczonych do spalenia 
w kominku, przerobić drewnianą skrzynię, postawić kojec 
z metalowej siatki. Ostatnio popularne w sprzedaży są go-
towe termokompostowniki plastikowe. Powietrze docho-
dzi do materii organicznej przez otwory w jego ściankach. 
Podczas słonecznej pogody plastikowe powierzchnie na-
grzewają się, co przyśpiesza proces fermentacji do zaled-
wie kilku tygodni. Kompost tworzy się na bieżąco – z góry 
dosypuje się nowe odpadki, przez otwór na dole wygar-
nia się dojrzały nawóz. Nie jest go za wiele, co jest wadą 
termokompostowników, dlatego sprawdzają się w małych 
ogrodach i na działeczkach. Nie zajmują dużo miejsca i są 
estetyczne. Na większej przestrzeni lepiej spełni nasze 
oczekiwania klasyczny kompostownik. Na powierzchni ja-
ką ma zajmować wypada zrobić muldę o głębokości ok. 
15 cm. Aby woda nie gromadziła się w dołku zaleca się 
założenie prostego drenażu. Nie stawiamy kompostowni-
ka na betonie, lecz na „otwartej” glebie. Także jego boki 
nie powinny być całkowite zamknięte. Szpary i otwory są 
niezbędne, by dżdżownice i  pożyteczne organizmy bez 
problemu przedostały się do kompostu. Wtedy będą pra-
cować, pracować, pracować i współpracować z  różnymi 
bakteriami, na wysoką jakość „czarnego złota”.

Dżdżownice ryjąc korytarze w stercie odpadków po-
prawiają napowietrzenie pryzmy kompostowej. Pobierają 
duże ilości pokarmu i wydalają odchody (koprolity) w for-
mie cennego biohumusu. Dżdżownice można „zwabić” 
dodając do pryzmy materiały bogate w  cukier, np. wy-
tłoki ze słodkich owoców. Można też kupić w  tym celu 
dżdżownice kalifornijskie, ale w odróżnieniu od naszych 
rodzimych zginą one w czasie zimy. Według specjalistów 
na 1 kg odpadów potrzeba 2 kg dżdżownic.

Kompostowanie jest twórczą pracą 

Dolna warstwa kompostownika powinna składać 
się z większych odpadków i rozdrobnionych gałązek, na 
nią kładzie się lżejszą warstwę z  liści i  skoszonej tra-
wy, siana, w stosunku 2:1, Kompostownik nie powinien 
przekraczać 1,5 m wysokości i  należy go odmładzać 
dokładając kolejne piętra resztek ogrodowych i kuchen-
nych. Całość należy przykryć drewnianą pokrywą, by 
uchronić jego zawartość przed deszczem i  śniegiem. 
Zimą lepiej użyć folii, żeby temperatura wewnątrz nie 
spadła poniżej zera. Wtedy kompostownik nadal będzie 
pracować, choć już wolniej. Ale cierpliwość jest wskaza-
na. Całkowity rozkład resztek w kompostowniku może 
trwać około 2 miesiące. Zależy od tego, jakie materiały 
przeznaczymy na kompost, jaki jest stopień ich rozdrob-
nienia, zależy też od temperatury, dostępu powietrza, 
wilgotności kompostowej masy, a także od rodzaju i ilo-
ści mikroorganizmów kompostujących. Najszybciej będą 
„pracowały” kompostowniki o  jak najbardziej różnorod-
nej zawartości.

PO CO KOMU KOMPOST



27

ŚRODOWISKO nr 10(526) październik 2016 r.

Proces rozkładu materii da się jednak przyśpieszyć, 
dodając szczepionki kompostowe – są to wyselekcjono-
wane pożyteczne mikroorganizmy, które żyją w  glebie. 
Można je kupić np. w centrach ogrodniczych w postaci 
już gotowych preparatów. Doświadczeni ogrodnicy zale-
cają uważnie czytać etykiety, bo jedne zawierają natural-
ne składniki, do innych dodano sztucznie wyprodukowa-
ne związki chemiczne. Radzą, by lepiej trochę dojrzałego 
kompostu wziąć od sąsiada. Co natura, to natura.

Bardzo ważne jest przewracanie pryzmy. Bez mie-
szania i  przewracania pryzmy kompost szybko utraci 
swoją wysoką temperaturę (sprzyja ona procesom rozkła-
du) i na żyzną ziemię ogrodową przyjdzie nam poczekać 
dłużej. 

– Nie ma cudów, bierzemy widły i przerzucamy stos 
– mówi nam Adam Barański z Baranowa (mazowieckie), 
który ma dwa kompostowniki w swoim gospodarstwie. Do 
jednego wrzuca odpadki z kuchni i ogrodu, a gdy kom-
post jest gotowy, rozpoczyna wypełnianie drugiego. 

– Trzeba mieszać materiał co dwa, trzy tygodnie, je-
śli nie możemy wywrócić wszystkiego do góry nogami, to 
przynajmniej starajmy się wzruszyć pryzmę widłami, głę-
boko jak się da, aby docierało do niej powietrze, a żyjątka 
dotarły do wszystkich warstw kompostu.

Jak rozpoznać, że kompost jest już gotowy? Jego 
kolor powinien być czarny lub ciemnobrązowy. Powinien 
być pulchny. Nie może być cieplejszy niż otoczenie, bo to 
oznacza, że proces rozkładu jeszcze trwa i należy uzbro-
ić się w  cierpliwość. Zapachem powinien przypominać 
świeżą ziemię.

Gdy jednak z  kompostownika brzydko pachnie to 
dowód, że źle się w  nim dzieje, że zachodzą procesy 
beztlenowe i materia organiczna zaczyna gnić. Zamiast 
dżdżownic, stonóg i cennych bakterii masowo mnożą się 
grzyby pleśniowe. Wtedy jak najszybciej należy jego ma-
sę przerzucić (tzw. proces szuflowania) dosypując kredy 
organicznej. Takie wypadki mają miejsce, kiedy wrzuca-
my do kompostu wiele odpadków nasączonych wodą al-

bo… kawałki mięsa i ryb (co też może ściągnąć 
szczury i inne gryzonie).

Co można kompostować, a co nie

Kompostować możemy skoszoną trawę, 
chwasty pozbawione nasion, opadłe liście, roz-
drobnione gałęzie, popiół z kominka i z grilla, 
obierki warzyw i  owoców – ale nie cytrusów, 
których skórki przesiąknięte są chemicznymi 
środkami konserwującymi. Także muł i  glon 
z  oczka wodnego, podartą tekturę, papier. 
Pożądane są fusy z kawy i herbaty (przywabia-
ją do kompostu dżdżownice) oraz resztki z ko-
ciego i  psiego stołu – stanowią cenne źródło 
azotu.

Są jednak rzeczy, które nigdy nie powin-
ny znaleźć się w kompoście. Np. nadgniłe, czy 
uszkodzone przez choroby i  szkodniki resztki 
roślinne. Pędy roślin z plamami, przebarwienia-
mi czy naroślami, liście porażone przez choroby 
np. kasztanowca ze szrotówkiem kasztanowco-
wiaczkiem. Także nie należy wrzucać solonych 
i  tłustych odpadków kuchennych – sól i  tłuszcz 
spowalniają rozkład materii. No i to co oczywiste 
plastiku, szkła, metalu.

Ogrodnicy i  rolnicy ekologiczni, z  tzw. 
ekoduszą dokładają do kompostu inne nawo-
zy organiczne np. gnojowicę z  pokrzywy lub 
skrzypu. Wzbogacają one kompost w azot oraz 
mikroelementy. Gnojowica z pokrzywy przyśpie-
sza tworzenie się próchnicy, a np. aksamitki czy 
nagietki odstraszają krety, mrówki, mszyce i inne 
szkodniki.

Najprostszy recykling

Zdaniem prof. dr hab. inż. Czesławy 
Rosik-Dulewskiej z  Uniwersytetu Opolskiego 
kompostowanie to organiczny, najprostszy recy-
kling. Bardzo pomocny w gospodarowaniu odpa-
dami. Biomateriał wytworzony przez florę i faunę 
„powraca” jako cenny kompost. W  naturze nic 

nie ginie. Najwięcej odpadów kompostuje się w Portugalii 
i Hiszpanii – ok. 17%., w Danii ok. 9% i Francji ok. 8%. 
W krajach tych wytwarzane komposty znajdują szerokie 
zastosowanie w  produkcji winorośli, ogrodnictwie, wa-
rzywnictwie, produkcji rolnej i szkółkarskiej. Również du-
że ilości kompostów w kompostowniach przydomowych 
produkują rolnicy indywidualni w Austrii, wykorzystują go 
do celów nawozowych.

Krystyna Forowicz
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Puszcza Białowieska, wbrew twierdzeniom czę-
ści środowisk ekologicznych, sama się nie obroni. 
Pokazuje to lawinowo postępująca epidemia szkod-

nika jakim jest kornik drukarz. Pozostawienie puszczy 
samej sobie doprowadzi do dalszej degradacji siedlisk. 
Dlatego minister środowiska zdecydował się przedstawić 
stanowisko polskiego rządu w Parlamencie Europejskim.

Dzięki współpracy Jadwigi Wiśniewskiej, poseł do 
Parlamentu Europejskiego, minister środowiska prof. Jan 
Szyszko miał możliwość zaprezentowania w  Parlamencie 
Europejskim wystawy „Puszcza Białowieska – lasy naturalne 
czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności”. Jej ofi-
cjalnemu otwarciu towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem 
prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, europoseł Jadwigi 
Wiśniewskiej, dyrektora generalnego Lasów Państwowych 
Konrada Tomaszewskiego, mieszkańców Puszczy 
Białowieskiej i ekspertów.

Obalić mity
– Puszcza Białowieska stanowi zbiór siedlisk niezwykle 

istotnych dla Wspólnoty Europejskiej – podkreślał prof. Jan 
Szyszko. – To unikat przyrodniczy w  skali świata. Obecnie 
Puszcza stanowi dzieło rąk ludzkich, jest dziedzictwem kul-
turowym miejscowej ludności, a  także świadectwem dzia-
łania polskiej szkoły leśnictwa. Dysponujemy dokumentami 
potwierdzającymi działalność człowieka na terenie Puszczy 
Białowieskiej – mówił minister środowiska.

Wystawa składa się z  17 plansz prezentujących 
Puszczę jako dziedzictwo miejscowej ludności. Można na 
nich zobaczyć m.in. mapy, które świadczą o  długotrwałym 
prowadzeniu gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej i jej 
kształtowaniu przez człowieka. 

– Puszcza Białowieska nie jest ostatnim lasem pier-
wotnym nietkniętym ludzką ręką. Prezentowane na wysta-
wie dokumenty pokazują, jak miejscowa ludność przez wieki 
użytkowała te tereny. Niektóre z nich pochodzą nawet sprzed 
500 lat! – mówi europoseł Jadwiga Wiśniewska, współorga-
nizator wystawy.

Podczas otwarcia wystawy minister Jan Szyszko za-
deklarował ponadto, że Polska jest gotowa pomóc innym 
krajom UE odtworzyć siedliska na obszarach, na których one 
zniknęły. Podkreślił, że mamy wielkie sukcesy m.in. w rein-
trodukcji żubrów. 

– Wiele państw Unii dawno zatraciło swoje bogactwo 
przyrodnicze, możemy im pomóc je odtworzyć – mówił mini-
ster środowiska.

Minister Jan Szyszko miał również sposobność rozmowy 
w Brukseli z posłami do Parlamentu Europejskiego – przedsta-
wicielami Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów. 
Minister przedstawił działania na rzecz Puszczy i rozwiał wiele 
mitów, które narosły wokół tego tematu. 

– Puszcza Białowieska jest świetnie udokumentowa-
nym przykładem działalności człowieka – mówił minister.

Pamiętać o lokalnej społeczności
W rozmowie na temat Puszczy Białowieskiej zbyt czę-

sto zapomina się o  społeczności, która ten wyjątkowy las 
zamieszkuje, której przodkowie Puszczę Białowieską sadzili, 
użytkowali i korzystali z jej dóbr – w taki sposób, by następ-
ne pokolenia również mogły na jej terenie prowadzić mądrą 
i  przemyślaną gospodarkę zgodną z  zasadami zrównowa-
żonego rozwoju. Niestety, z procesu podejmowania decyzji 
dot. Puszczy Białowieskiej wyłączona została lokalna spo-
łeczność. Tak było w  przypadku podjętej w  2014 roku de-
cyzji o wpisaniu Puszczy Białowieskiej na listę Światowego 
Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. 

PUSZCZA BIAŁOWIESKA
– DZIEŁO CZŁOWIEKA

„Nie przeprowadzono konsultacji społecznych, propo-
nując objęcie ochroną zagospodarowanej części Puszczy” 
– czytamy w piśmie podpisanym przez włodarzy wszystkich 
samorządów powiatu hajnowskiego, na terenie którego znaj-
duje się Puszcza Białowieska. Wstrzymanie wszelkiej dzia-
łalności człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej nega-
tywnie odbija się na lokalnej społeczności. Drewno, które jest 
wykorzystywane do ogrzewania domów okolicznych miesz-
kańców, sprowadza się z  nadleśnictw oddalonych nawet 
o 70 km. To efekt prowadzenia polityki zgodnej z postulatami 
aktywistów ekologicznych twierdzących, że należy zakazać 
jakiejkolwiek działalności człowieka w Puszczy.

Dlatego 40 przedstawicieli lokalnej społeczności 
przybyło na uroczyste otwarcie wystawy w  Parlamencie 
Europejskim by dać osobiste świadectwo problemów, z któ-
rymi borykać muszą się na co dzień. Mieszkańcy podkreślali, 
że Puszcza stanowi ich dziedzictwo kulturowe, które ginie. 

– Puszcza Białowieska przypomina obecnie krajo-
braz księżycowy – mówił Mirosław Gmiter, mieszkaniec 
Hajnówki. – Panie ministrze, proszę ratować nasze dziedzic-
two – wzywał.

Spotkanie z posłami do Parlametu Europejskiego pozwoliło roz-
wiać wiele mitów narosłych wokół Puszczy Białowieskiej.

Przedstawiciele lokalnej społeczności przyjechali by dać osobiste 
świadectwo swoim problemom.

Wystawa stanęła w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
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Jak co roku na początku września hale EXPO Warszawa zamieniają 
się w piękny ogród dzięki Międzynarodowej Wystawie „Zieleń to 
życie”. Hasło tegorocznej to „Ogród – pierwsza klasa”.

W targach wzięło udział 325 firm z 17 krajów. Jak zwykle najwięcej by-
ło polskich (ok. 70% wystawców). Najwięcej zagranicznych firm pochodziło 
z  Holandii, Belgii, Niemiec, Danii i  Francji. Po raz pierwszy na targach za-
prezentowało się 70 firm z  sektora florystycznego. Wśród debiutantów byli 
wystawcy z Ameryki Południowej, z bardzo liczną grupą z Kolumbii (ponad 
20 firm), Afryki (Kenia, Uganda, RPA), Azji – firmy z Chin, Tajlandii i Europy 
z Holandią na czele. Po raz pierwszy w Polsce zobaczyć można było tak sze-
roką i międzynarodową ofertę kwiatów ciętych, doniczkowych, dekoracji i ak-
cesoriów florystycznych. Prezentację wzbogaciły pokazy mistrzów florystyki 
i konkursy szkół florystycznych.

„Zieleń to życie” to największa i najbardziej różnorodna prezentacja oferty 
roślin ogrodowych w Polsce, a także spotkanie z techniką i wyposażeniem dla 
ogrodnictwa i architekturą krajobrazu.

– „Zieleń to życie” to nie są po prostu targi. To pełne pasji wydarzenie, któ-
re skupia i propaguje idee społecznie odpowiedzialnego otaczania się roślinami. 
Wystawa wspiera rozwój branży i popularyzuje wiedzę poprzez szereg towarzy-
szących wydarzeń i aktywności. Jest skierowana do profesjonalistów i amatorów 
kochających ogrody, ale również pełni funkcję popularyzatorską i edukacyjną dla 
odwiedzających. Dla profesjonalistów jest platformą komunikacji i wymiany do-
świadczeń – powiedziała Agnieszka Żukowska, dyrektor wystawy.

Jak co roku prezentacja targowa była bardzo różnorodna. Hale targowe 
wypełnione zostały roślinami, które w kolejnym sezonie zobaczymy w handlu – 
w sklepach, centrach ogrodniczych, kwiaciarniach. Wśród roślin, które znajdą za-
stosowanie w terenach zieleni i ogrodach prywatnych, przeważały krzewy ozdob-
ne – liściaste i iglaste. Nie zabrakło drzew, tak pożądanych do nasadzeń w zieleni 
publicznej oraz drzewek choinkowych wzbogacających ofertę handlową sklepów. 
Na wielu stoiskach zachwycało bogactwo bylin i traw – atrakcyjnych o tej porze 
roku i  tak chętnie sadzonych zarówno w małych założeniach, jak i w terenach 
zieleni. Szkółkarze i ogrodnicy mogli zapoznać się z ofertą młodych roślin do dal-
szej produkcji i oczywiście nowości. Odwiedzający z dużą uwagą obserwowali 
propozycje dotyczące uprawy owoców, ziół czy warzyw we własnym ogrodzie 
lub nawet balkonie (zioła). Wystawcy prezentowali bogatą ofertę krzewów i drzew 
owocowych oraz pnączy o jadalnych owocach czy zestawów do tarasowej lub 
domowej uprawy, łącznie z prezentacją gotowych już przetworów. Wyraźnie wi-
doczny był także rozwój oferty bylin – obecnych na wielu stoiskach oraz cebul, 
których termin sadzenia przypada na jesień. Stoiska zakomponowano w prze-
myślany i atrakcyjny sposób, eksponując nowości czy też idee – choćby zwią-
zane z hasłem targów „Ogród pierwsza klasa”. Wiele aranżacji stoisk to gotowe 
pomysły, które można przenieść do własnego ogrodu, na taras czy balkon. Już 
po raz 17. odbyła się konferencja z cyklu „Zielone miasto” adresowana do sa-
morządowców, miejskich architektów zarządzających parkami i zielenią miejską. 
Uczestnicy konferencji wraz z wykładowcami zastanawiali się jak zaprojektować 
zieleń w mieście, jak przewidzieć sposoby jej użytkowania, nadać im odpowied-
nie tory. Zieleń na dachach i zielone ściany, coraz śmielej stosowane w mieście, 
to nie luksus, ale ekonomia. Odzyskiwanie wody, ciepła, podnoszenie wartości 
inwestycji to aspekty, które zwracają uwagę inwestora i  użytkownika. Zielony 
transport to nie tylko elektryczne autobusy, ale także dosłownie zielone torowiska. 
Infrastruktura transportowa zajmuje dużo miejsca, uczynienie jej choć w małym 
stopniu zieloną, to odzyskanie zabetonowanej powierzchni. Mieszkańcy miast nie 
są biernymi użytkownikami, często to oni właśnie wychodzą z inicjatywą np. ogro-
dów społecznych. Możliwość decydowania i samodzielna praca to dwa motory 
takich działań. Coraz częściej także zwracamy uwagę na jakość otaczającej nas 
zieleni. Zadbany, zdrowy i adekwatny do miejsca materiał roślinny podnosi kom-
fort mieszkania nawet w dużym mieście.

Bezcennym walorem targów jest możliwość zobaczenia w  jednym 
miejscu tak wielu różnorodnych produktów, wychwycenie nowości i trendów, 
ale nade wszystko najcenniejszy jest bezpośredni kontakt z  ludźmi, którzy 
kochają zieleń.

A.Z.

ZIELEŃ TO ŻYCIE
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Pełnił pan funkcję sekretarza stanu w  Minis-
terstwie Środowiska, ale też pełnomocnika 
rządu ds. promocji alternatywnych źródeł ener-
gii. Tak to się wtedy, 10 lat temu nazywało. 
Zainteresowanie energetyką odnawialną nie 
było wówczas zbyt duże.
System był dopiero tworzony, ale już zwracały się 

do mnie izby gospodarcze, instytucje finansowe, grupy 
osób pragnących inwestować w  energetykę odnawial-
ną. Próbowaliśmy zachęcać dużych producentów, którzy 
dysponowali znacznymi środkami finansowymi, aby za-
częli inwestować w energetykę odnawialną. Staliśmy na 
stanowisku, że energetyka ze źródeł odnawialnych po-
winna ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko ener-
getyki zawodowej, która w  ponad 90% wykorzystywała 
paliwa kopalne, w tym przede wszystkim węgiel.

Rząd stawiał wówczas na energetykę wiatrową 
i biomasę.
W  2005 r. w  energetyce odnawialnej, która sta-

nowiła 2,5% zainstalowanej mocy, prawie 75% pocho-
dziło z  elektrowni wodnych. Największy udział wnosi-
ły hydroelektrownie we Włocławku, Solinie, Niedzicy, 
Dychowie i  Rożnowie i  około 15 innych hydroelektrow-
ni. Dysponowały one ok. 850 MW mocy. Do tego nale-
ży doliczyć 3 elektrownie szczytowo-pompowe, a  mia-

nowicie Żarnowiec, Porąbkę i Żydowo z mocą ok. 1400 
MW. Zależało nam na tym, żeby promować inne źródła, 
przede wszystkim energetykę wiatrową, która bardzo dy-
namicznie rozwijała się na Zachodzie, a  u  nas dopiero 
raczkowała (mieliśmy niecałe 100 MW w  elektrowniach 
wiatrowych). Energetyka wiatrowa była najprostsza do in-
westowania, nie było żadnych ograniczeń, wynikających 
chociażby z planów przestrzennego zagospodarowania, 

i dawała największy przyrost mocy, z której rozliczaliśmy 
się z Unią Europejską. Farma wiatrowa od razu powięk-
szała bilans energii o 30–100 MW. I z tego punktu widze-
nia był to najkorzystniejszy, najbardziej efektywny spo-
sób wzrostu potencjału energii ze źródeł odnawialnych. 
Pamiętajmy jednak, że wówczas jedna z  pierwszych 
farm wiatrowych w naszym kraju zbankrutowała. Koszty 
inwestowania były duże, a  amortyzacja mogła nastąpić 
dopiero po upływie 10–15 lat. Nie wszyscy wytrzymywali 
taki dystans, mogły to zrobić jedynie duże energetyczne 
koncerny.

Dlatego uważaliśmy, że podstawowym nośnikiem 
energii ze źródeł odnawialnych powinna być w  Polsce 
biomasa. I to nie w formie jej spalania przez energetykę 
zawodową. Duże elektrownie, np. Połaniec, przestawiały 
część kotłów na spalanie biomasy pochodzącej głów-
nie z  lasów, co nie było perspektywiczne i  racjonalne. 
Osobiście starałem się to ograniczać, bowiem surowiec 
drzewny jest zbyt cenny, żeby go spalać. Już wówczas 
chodziło o  inwestowanie w  lokalne kotłownie na słomę 
i pelety z roślin energetycznych, ale głównie o pozyskiwa-
nie biogazu z procesów fermentacyjnych. Od tamtej pory 
mój pogląd w tej kwestii nie zmienił się. 

Był pan zwolennikiem wprowadzenia gminnych 
systemów kogeneracyjnych, czyli produkcji 
elektryczności w skojarzeniu z ciepłem i z wy-
korzystaniem biomasy.
W niektórych państwach zachodnich te modele się 

sprawdziły i nieźle funkcjonują, a Polska ma bardzo dobre 
warunki, żeby takie systemy wprowadzać u siebie. To by-
ła idea, której realizacji się nie doczekałem. Biogazownie 
były droższe od elektrowni wiatrowych zarówno na etapie 
inwestycji, jak i eksploatacji, ale były w przeciwieństwie 
do nich źródłem stabilnym. Ich efektywność jest około 
trzykrotnie wyższa niż wiatraków. Może dzisiaj doczekam 
się realizacji tej koncepcji, bo rząd znów stawia na bio-
gazownie.

No właśnie, jak pan ocenia dzisiejszy rynek od-
nawialnych źródeł energii, szczególnie w kon-
tekście przyjętej ostatnio i  podpisanej przez 
prezydenta ustawy o  odnawialnych źródłach 
energii?
Przed energetyką odnawialną rysują się niejasne 

perspektywy, szczególnie dla drobnych inwestorów i pro-
sumentów. Źle się też stało, że powrócono do spalania 
biomasy w  elektrowniach konwencjonalnych zakłada-
jąc, że będzie ją stanowił w większości surowiec leśny. 
Wprawdzie w ustawie zapisano, że będzie spalane drew-
no odpadowe, ale to jest podejście makiawelistyczne. 
Zaliczenie drewna do odpadowego może zależeć od spo-
sobu jego pocięcia. Za to po stronie plusów należy odno-
tować otwarcie na biomasę krajową. Ograniczono zasięg 
jej zakupu do 300 km od źródła spalania, tym samym po-
winno się udać powstrzymać import biomasy z Ameryki 
Południowej, Azji, a  nawet Ukrainy czy Rosji. Ponadto, 
zostały nieco uprzywilejowane biogazownie, a więc insta-
lacje wytwarzające energię w sposób stabilny i wyrówna-
ny w okresie całego roku.

POMAGAMY GOSPODARCE PAŃSTWA
Rozmowa z Krzysztofem Zarębą,

prezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”



31

ŚRODOWISKO nr 10(526) październik 2016 r.

Ile powinno powstać biogazowni?
Myślę, że ok. 2 tys. Tyle że niekoniecznie w każ-

dej gminie, jak kiedyś ogłosił wicepremier Waldemar 
Pawlak. 

To gigantyczny koszt?
Zależy jak się na to spojrzy. Przypomnijmy, że 

koszt budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW 
to ok. 70–80 mld zł. 2000 biogazowni nawet o  mocy 
średnio 1 MW każda (a niektóre będą przecież o mo-
cy 0,5 MW, 2 czy 2,5 MW), to łącznie moc niewiele 
mniejsza niż elektrowni jądrowej. Za połowę kosztów, 
czyli za 40 mld zł, uzyskamy 2/3 efektów, które dała-
by elektrownia jądrowa. To opłacalny biznes, ponieważ 
dodatkowo przy źródłach rozproszonych zmniejszamy 
straty przy przesyle energii oraz wspieramy sieć w  2 
tys. punktów, unikając licznych awarii i przerw w dosta-
wach prądu.

A ile biogazowni działa dzisiaj?
Około 180, z tym że rolniczych tylko 35. Pozostałe 

to biogazownie wykorzystujące odpady ściekowe oraz 
gaz składowiskowy.

Ale wiatraki są w odwrocie…
Niektóre firmy zrzeszone w naszej Izbie przeżywa-

ją ciężkie chwile, bo znowelizowana ustawa o odnawial-
nych źródłach energii, a  szczególnie tzw. ustawa wia-
trakowa są bardzo drakońskie, jeśli chodzi o energetykę 
wiatrową. W zasadzie wykluczają jakiekolwiek nowe lo-
kalizacje elektrowni wiatrowych w  Polsce budowanych 
w obecnej technologii. Trzeba jednak pamiętać, że moc 
jaka dziś została zainstalowana w elektrowniach wiatro-
wych (5,5 tys. MW, czyli około 15% z 36 tys. MW mocy 
jaką dysponuje w  Polsce system energetyczny) zbliża 
się do górnej granicy, którą może „udźwignąć” nasza 
przestarzała sieć przesyłowa, nie narażając się na awa-
rie i wyłączenia. A ich przyczyną jest m.in. dostarczanie 
do sieci energii z  niestabilnych źródeł, wymagających 
wyrównywania napięcia w sieciach.

Trzeba jednak na dobro wiatraków zapisać fakt, że 
są one niemal w całości inwestycjami prywatnymi, a ich 
wartość w skali kraju szacowana jest na 32 mld złotych. 

Jak więc wypełnimy nasze zobowiązania wy-
nikające z pakietu klimatyczno-energetyczne-
go – 20% energii z OZE w roku 2020?
Tak jak mówiłem, poprzez inwestowanie w bioga-

zownie, ale także w małą energetykę wodną i spalarnie 
biomasy. W Polsce było kiedyś ponad 7 tys. spiętrzeń 
wodnych wykorzystywanych do napędzania młynówek 
i  turbin prądotwórczych. Dzisiaj pozostało ok. 770 ma-
łych hydroelektrowni. Hydrolodzy i  hobbyści twierdzą, 
że z powodzeniem można na naszych ciekach wybudo-
wać ich nawet 15 tys. Moc każdej z  nich jest niewiel-
ka, rzędu od kilkudziesięciu do 200 kW, ale ważny jest 
efekt skali. No i są to źródła stabilne, które mogłyby dać 
dodatkowo kilkaset MW energii odnawialnej. Konieczne 
byłoby włączenie się we wspieranie budowy małych hy-
droelektrowni w programach Narodowego i wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska, a także skierowanie 
na ten cel części środków unijnych. 

Pełnił pan też funkcję głównego inspektora 
ochrony środowiska. Niedawno przypominał 
pan, jak ważna jest rola nowoczesnych metod 
monitoringu środowiska. 

Mówiłem o tym w kontekście ograniczania skutków 
antropopresji w  regionach uprzemysłowionych i  wspo-
magania procesów rewitalizacji tych regionów.

Monitoring środowiska jest podstawowym filarem 
działalności inspekcji, a także całej struktury instytucjonal-
nej w ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Trudno 
sobie wyobrazić politykę ochrony środowiska, podejmo-
wanie jakichkolwiek działań naprawczych bez gruntownej 
wiedzy o stanie środowiska. Kiedyś monitoring ograniczał 
się jedynie do fizyko-chemicznego badania wody, później 
doszło do tego monitorowanie powietrza. Pamiętam czas, 
kiedy pomiary opadu pyłów dokonywane były za pomocą 
zwykłych, szklanych słoików. Teraz monitoruje się wszyst-
kie komponenty środowiska również pod kątem biologicz-
nym i to w systemie automatycznym. Jest to monitoring 
wieloaspektowy, bardzo nowoczesny, wykorzystujący 
najnowsze osiągnięcia techniki radarowej, komputerowej  
i  numerycznej. Dostarcza ogromnej ilości rozmaitych 
informacji, których opracowanie jest często bardzo 
skomplikowane. Nasz monitoring jest ponadto częścią 
monitoringu europejskiego i  jego wyniki przesyłane są 
i analizowane w Europejskiej Agencji Środowiska. 

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” ma już 
w  nazwie wpisany zakres swojego działania. 
Kogo reprezentujecie i jakie są wasze najważ-
niejsze priorytety?
Reprezentujemy ok. 100 przedsiębiorstw, w  więk-

szości są to firmy niewielkie, ale mamy też wśród naszych 
członków takich potentatów jak KGHM Polska Miedź, 
Zakłady Chemiczne Police czy Zakłady Hutnicze „Orzeł 
Biały”. Skupiamy się na pomocy członkom Izby w  roz-
wiązywaniu ich problemów związanych z ochroną środo-
wiska zarówno organizacyjnych, jak i  prawnych. Nasze 
wsparcie dotyczy m.in. gospodarki odpadami. To obszar 
niezwykle trudny ze względu na wielość problemów doty-
czących różnych grup odpadów – komunalnych, ścieko-
wych, przemysłowych, niebezpiecznych. Reprezentujemy 
interesy firm zrzeszonych w Izbie, służymy im radami eks-
perckimi, przedstawiamy ich problemy na różnych forach, 
w tym w Sejmie i Senacie. Angażujemy się wszędzie tam, 
gdzie możemy pomóc nie tylko konkretnej firmie, ale i kra-
jowi, gospodarce państwa. Warto przy okazji powiedzieć, 
że Izba opiera się na pracy społecznej; ani Zarząd ani ok. 
30-osobowa Rada Naukowo-Programowa nie pobierają 
za swoją pracę wynagrodzenia.

Nie sposób nie wspomnieć o waszym flagowym 
przedsięwzięciu, konkursie o „Zielony Laur”.
Odbyło się już 11 edycji konkursu „Zielony Laur”. 

W okresie tym nagrodziliśmy około 150 firm i  samorzą-
dów, których działania na rzecz środowiska były znaczą-
ce i stanowiły dobry przykład do naśladowania. Ostatnio 
przeważały firmy z obszaru gospodarki wodno-ściekowej, 
co niewątpliwie związane było z  faktem, że w  ramach 
Krajowego programu oczyszczania ścieków zostało zre-
alizowanych ponad 1300 inwestycji, więc było w  czym 
wybierać. Ale uznanie jurorów zyskały również firmy zaj-
mujące się rekultywacją terenów zdegradowanych, odna-
wialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną, 
edukacją i  promocją proekologicznych zachowań. Już 
dziś zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, którego 
mam nadzieję ranga z roku na rok rośnie. Więcej szcze-
gółów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk
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Zakończyła się realizacja projektu „Uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej w  aglomera-
cji Krosno Odrzańskie”. Za realizację tego 

przedsięwzięcia odpowiedzialne było Krośnieńskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. 
z o.o. (KPWK), które zostało utworzone w 2008  r., 
a jego głównym i  jedynym udziałowcem jest gmina 
Krosno Odrzańskie. 

– Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 
nie była wówczas w stanie udźwignąć tak wielkiej inwe-
stycji pod względem merytorycznym, a przede wszystkim 
finansowym, dlatego też powołała spółkę do jej realizacji. 
Roczny budżet gminy Krosno Odrzańskie wynosił 48 mln 
zł, co przy ówczesnym prawie 60% zadłużeniu sprawiało, 
że nie mieliśmy żadnej możliwości realizacji tego typu za-
dania inwestycyjnego. Tak więc KPWK Sp. z o.o. została 
odpowiedzialna za całą infrastrukturę wodociągową i ka-
nalizacyjną. Dzięki takiemu rozwiązaniu gmina uniknęła 
kosztów związanych z  realizacją projektu, a  dodatkowo 
KPWK jako spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 
miała możliwość odzyskania podatku VAT – mówi Marek 
Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Aleksander Kozłowski, prezes KPWK informuje, 
że łącznie w projekcie zrealizowano aż 20 zadań – 5 kon-
traktów na usługi, 7  kontraktów na roboty budowlane, 
7 kontraktów na dostawy oraz 1 umowę dotyczącą zaku-
pu gruntu. Zbudowano wodociągi we wszystkich miejsco-
wościach lewobrzeżnej części gminy, zmodernizowano 
infrastrukturę wodociągową w  jej prawobrzeżnej części, 
podłączono ok. 3400 mieszkańców do nowo wybudowa-
nej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 400 mieszkańców 
do nowych wodociągów, rozbudowano i zmodernizowa-
no 15-letnią oczyszczalnię ścieków, z  uwzględnieniem 
zagospodarowania osadów ściekowych. Zakupiono też 
specjalistyczne pojazdy, w tym do czyszczenia kanalizacji 
sanitarnej.

– O  tę inwestycję Krosno rozpoczęło starania 13 
lat temu, ale dopiero 8  marca  2012  r. pomiędzy gminą 
Krosno Odrzańskie i  Krośnieńskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp.  z  o.o. a  Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowa-
nie projektu ze środków Funduszu Spójności w  ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na 
lata 2007–2013. Koszt całkowity projektu wyniósł 59 
mln zł, w tym koszty kwalifikowane 41 mln zł, a dotacja 
to ponad 35 mln zł. To uczyniło projekt największą inwe-
stycją w historii Krosna Odrzańskiego – mówi Aleksander 
Kozłowski.

Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła nie tylko 
na uporządkowanie gospodarki wodociągowo-kanali-
zacyjnej, ale także, dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych oraz wysokosprawnych, 
energooszczędnych urządzeń, na zmniejszenie kosztów 
eksploatacji obiektów. Ponadto poprawił się stan środo-
wiska przyrodniczego oraz podniosła jakość życia miesz-
kańców. 

Aleksander Kozłowski podkreśla, że nie byłoby to 
możliwe bez pozyskania środków z  Unii Europejskiej, 
a burmistrz Marek Cebula dodaje, że wykonanie poszcze-
gólnych zadań spowodowało, że gmina może z powodze-
niem nazywać się ekologiczną, dzięki czemu zwiększyła 
się jej konkurencyjność i turystyczna atrakcyjność. 

– Wybudowanie 33,47 km nowej sieci kanalizacyjnej 
oraz 37,28 km nowej sieci wodociągowej w prawo- i lewo-
brzeżnej części gminy, bez wątpienia przyczyniło się do 
polepszenia warunków bytowych i  socjalnych mieszkań-
ców. Podwyższone zostały standard i  jakość życia, po-
prawie uległy warunki sanitarne, zminimalizowano uciąż-
liwe odory ze zbiorników bezodpływowych, poprawiła się 
jakość wody na cele bytowo-gospodarcze. Zarówno sieć 
kanalizacyjna, jak i  wodociągowa to infrastruktura znaj-
dująca się pod ziemią. Nie kłóci się zatem z krajobrazem 
środowiska. Zaletą wybudowanej kanalizacji, na terenach, 
które wcześniej nie były skanalizowane, jest likwidacja 
uciążliwych zbiorników bezodpływowych tzw. szamb, co 
również przyczyniło się do poprawy jakości wód podskór-
nych i podziemnych – mówi Aleksander Kozłowski.

Burmistrz Marek Cebula dodaje, że dla gminy 
Krosno Odrzańskie realizacja tego projektu była sko-
kiem cywilizacyjnym. 

– Został m.in. zbudowany wodociąg obiegowy, 
który doprowadził wodę do wszystkich domostw na te-
renie gminy. Jeszcze 3 lata temu niektórzy mieszkańcy 
mieli własne ujęcia wody. Spółka KPWK dołączyła do 
najnowocześniejszych w woj. lubuskim, a  technologia 
przetwarzania osadów ściekowych stosowana w  na-
szej oczyszczalni ścieków jest jedną z najbardziej no-
woczesnych w Polsce – informuje Marek Cebula.

Węzeł stabilizacji osadów ściekowych, tak tech-
nicznie nazywa się ta instalacja. Zaczyna się w wyre-
montowanym zagęszczaczu osadów, następnie po-

Poprawa jakości wody przyciągnie do gminy
Krosno Odrzańskie nie tylko turystów, ale również inwestorów

SKOK CYWILIZACYJNY

Aleksander Kozłowski, prezes KPWK informuje o projekcie.
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przez pompę nadawy osad kierowany jest do wirówki 
dekantacyjnej z dawkowaniem polielektrolitu, gdzie na-
stępuje mechaniczne odwodnienie osadu. Następnym 
krokiem jest higienizacja wapnem palonym w granula-
torze osadu (efektywność to 90% suchej masy osadu). 
Ustabilizowany osad ściekowy zrzucany jest do wiaty 
zrzutowej (tzw. buforowej), skąd później wędruje do 
wiaty magazynowej uzyskując status produktu do wy-
korzystania przyrodniczego. 

– Granulat otrzymywany z osadu jest w trakcie ba-
dań prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Mamy nadzieję, że analizy zakończą się pozytywnie 
i będziemy mogli sprzedawać go rolnikom do wykorzy-
stywania jako nawóz. Wówczas nasza oczyszczalnia 
będzie pracowała w  obiegu zamkniętym, oczyszczo-
na woda ma taką jakość, że może być odprowadzana 
bezpośrednio do Odry, a osad ściekowy będzie nawoził 
pola – dodaje Marek Cebula.

Całą inwestycję przeprowadzono w porozumieniu 
z mieszkańcami. Już na etapie projektowania sieci ka-
nalizacyjnej odbywały się konsultacje społeczne oraz 
uzgodnienia w  sprawie lokalizacji studzienek przyłą-
czeniowych. Na spotkaniach przekazywano też infor-
macje o przebiegu oraz postępie wykonywanych robót. 
KPWK organizowało także różnego rodzaju festyny 
rodzinne i  ekologiczne promujące projekt, podczas 
których odbywały się konkursy o  tematyce inwestycji 
krośnieńskiego przedsiębiorstwa. Podczas tych imprez 
była możliwość wypełnienia wniosku o wydanie warun-
ków przyłączeniowych do nowo wybudowanej kanali-
zacji lub do nowej sieci wodociągowej. 

Radnica to wieś turystyczna w pradolinie Odry, do 
rzeki w najbliższym punkcie jest 200 m. Wieś jest czy-
sta i zadbana. Niemal cała (170 budynków) jest skana-
lizowana, podłączają się jeszcze spóźnialscy.

– Kanalizacja to dobra rzecz. Szamba były uciąż-
liwe. Kanalizację wybudowano szybko, chociaż było 
nieco problemów, bo na naszym terenie są wody pod-
skórne. Skanalizowanie wsi na pewno wpłynie na po-
prawę stanu środowiska, bo nie wszystkie szamba były 
szczelne, a i wywożone je nie zawsze tam gdzie należy 
– mówi Marian Kopczyński, sołtys wsi Radnica.

Turystyka jest ważnym elementem rozwoju gmi-
ny. Potencjał Odry, Pojezierza Lubuskiego jest bardzo 
duży, dlatego nie wolno ani rzeki, ani jezior zanieczysz-
czać ściekami. 

– Musimy chronić te akweny i dbać o ich rozwój. 
Poprawa jakości wody przyciągnie nie tylko turystów, 
ale również inwestorów. Odra wraca do pierwszej klasy 
czystości. To niezwykle ważne. Rozbudowa kanalizacji 
spowodowała, że ścieki komunalne przestały płynąć 
także do jezior, a wcześniej poniemiecka instalacja od-
prowadzała je właśnie tam – konkluduje Marek Cebula.

Realizacja projektu została zakończona. Dzisiaj 
centrum dowodzenia i  zarządzania wodą mieści się 
w  zmodernizowanej hydroforni (jest tu podgląd na 
wszystkie stacje uzdatniania wody), a zarządzania go-
spodarką ściekową w  zmodernizowanej oczyszczalni, 
gdzie monitorowana jest praca zarówno samej oczysz-
czalni, jak i  55 przepompowni. Gwarantuje to w pełni 
mieszkańcom gminy Krosno Odrzańskie dobrej jakości 
wodę pitną i bezpieczne odprowadzanie ścieków sani-
tarnych.

Jacek Zyśk
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POMAGAMY ŚRODOWISKU
Warszawa, październik 2016 r., nr 1(10)/2016

W  ubiegłym roku miałem okazję po-
nownie uczestniczyć w  Canadian 
Stewardship Conference w  Banff 

w  Kanadzie. Rozmowy z  niektórymi z  600 
uczestników z Ameryki Północnej i Europy po-
zwoliły mi zebrać sporo interesujących spo-
strzeżeń i pomysłów. 

Po pierwsze, Europa jest postrzegana 
przez resztę świata jako lider w kwestiach zwią-
zanych z organizacją zbierania i przetwarzania 
zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicz-
nego (ZSEE). Powodem tego jest niewątpliwie 
implementacja dyrektywy o ZSEE, ponad deka-
dę temu wprowadzającej ambitne cele recyklin-
gowe i szczegółowy system prawny regulujący 
ZSEE, którego nie mają inne regiony i  kraje. 
W rezultacie, miło mi to przyznać, otrzymujemy 
wiele zapytań odnośnie optymalizacji zarządza-
nia zbiórką i recyklingiem ZSEE.

KILKA SŁÓW OD PREZESA ERP
Kanada niedawno uchwaliła 

prawo, bardzo podobne do tego 
w  Unii Europejskiej, regulują-
ce kwestie związane z  ZSEE 
we wszystkich prowincjach, 
pomimo ogromnej rozległo-
ści geograficznej tego kraju 
i  znacznie niższej gęstości 
zaludnienia niż w  Europie. 
Kanadyjska Organizacja 
Odzysku ZSEE (EPRA) używa 
oprogramowania opracowa-
nego i  licencjonowanego przez 
ERP. Zostało ono specjalnie do-
stosowane do wymagań kana-
dyjskich.

W  Stanach Zjednoczo-
nych nie zdołano stworzyć 
prawa federalnego 
w dziedzinie ZSEE. 

Obecna inicjatywa Komisji Europejskiej 
mająca na celu zasadniczą zmianę dy-
rektyw odpadowych będzie miała zasad-

niczy wpływ nie tylko na działanie systemów 
zbiórki i recyklingu odpadów, ale i na życie każ-
dego mieszkańca Unii Europejskiej. Pomimo 
to, dyskusje toczące się na forum europejskim 
jedynie w nikły sposób przebijają się do świa-
domości społecznej w Polsce. Faktem jest, że 
dzieje się tyle bieżących spraw o zasadniczym 
znaczeniu dla przyszłości kraju, że nie ma 
miejsca na myślenie bardziej przyszłościowe. 
Media również raczej mają tendencję do zajmo-
wania się kwestiami bieżącymi. Warto jednak 
spojrzeć w przyszłość i poświęcić nieco czasu 
pakietowi reform, który może mieć ogromne 
znaczenie przez następne dziesiątki lat.

ERP, jako jedyna paneuropejska organizacja 
odzysku aktywnie bierze udział w dyskusjach na 
temat nowych rozwiązań prawnych, szczególnie w 
dziedzinach, w których działamy biznesowo. Nasi 
przedstawiciele są w stałym kontakcie z kluczowy-

WARTO SPOJRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ
mi urzędnikami Komisji Europejskiej oraz z posła-
mi Parlamentu Europejskiego. Szczególnie istotne 
jest, naszym zdaniem, uporządkowanie i uprosz-
czenie zagadnień związanych z odpowiedzialno-
ścią poszczególnych 
uczestników systemu 
oraz maksymalne 
ujednolicenie syste-
mów działających 
w różnych sekto-
rach. 

Na prośbę 
licznych uczest-
ników dyskusji 
Komisja Europejska 
włączyła do swojej 
propozycji nowej dy-
rektywy (COM(2015) 
595) postulat jasnego 
zdefiniowania obo-
wiązków wszyst-
kich uczestni-
ków systemów 
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W rezultacie każdy stan może tworzyć swoje osob-
ne standardy. Niestety, jedynie połowa stanów ma 
w  swoich systemach prawnych jakąś formę regu-
lacji dotyczącej ZSEE, zwykle obejmującej jedynie 
TV, monitory oraz sprzęt IT. W  rezultacie znaczna 
część odpadów ląduje na wysypiskach, w  jaskra-
wym kontraście do europejskiego celu zero odpa-
dów na składowiskach. W tej sytuacji, w odpowie-
dzi na rosnące zainteresowanie obywateli kwestiami 
zanieczyszczenia środowiska, niektórzy producenci 
i  dystrybutorzy wprowadzili dobrowolne programy 
zbierania ZSEE. Best Buy, największy dystrybutor 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Stanach 
Zjednoczonych, wprowadził kilka lat temu bez-
płatną zbiórkę ZSEE w swoich sklepach. Badania 
przeprowadzone przez dystrybutora pokazują, że 
ta usługa jest wysoko ceniona przez klientów. Best 
Buy komunikuje zbiórkę w  sklepach jako element 
swojej strategii marketingowej.

W  2015 r. zauważyłem znaczący wzrost za-
interesowania ponownym użyciem sprzętu zanim 
stanie się on odpadem, w porównaniu do sytuacji 
sprzed kilku lat. Kilka lat temu uważano, że stary 
sprzęt nie ma żadnej wartości handlowej czy spo-
łecznej, jednak obecnie widzimy rozwój równoległe-
go rynku, którego uczestnicy znaleźli sposób dotar-
cia do konsumentów, dla których kupno używanego 
sprzętu jest pożądaną alternatywą dla kupna no-
wego produktu. Tak dzieje się nie tylko w krajach 
rozwijających się, ale również w gospodarkach kra-
jów zachodnich, gdzie można znaleźć coraz więcej 

sklepów zarówno tradycyjnych, jak i internetowych 
oferujących używany sprzęt. Niejako potwierdze-
niem tego trendu są szczegółowe cele dotyczące 
ponownego użycia w wielu lokalnych implementa-
cjach dyrektywy o ZSEE.

Rok 2015 r. był również ważnym rokiem w hi-
storii ERP, bo rozpoczyna świętowanie dziesięcio-
lecia działalności naszej firmy. Jak państwo wiedzą, 
ERP zawsze działała na rzecz sprawiedliwego, 
przejrzystego i konkurencyjnego rynku usług ZSEE, 
na którym działają konkurujące ze sobą efektyw-
ne i  profesjonalne organizacje odzysku, oferujące 
producentom, konsumentom i  społecznościom lo-
kalnym bezpieczne i  wiarygodne usługi zbierania 
i przetwarzania ZSEE. 10 lat temu ERP rozpoczęła 
działalność w Irlandii, Austrii i Portugalii – pozostałe 
kraje dołączyły w następnych latach.

Polska jest doskonałym przykładem kraju, któ-
ry pomimo trudności i  startu właściwie z poziomu 
zerowego, wprowadził w sprawny sposób dyrekty-
wy dotyczące ZSEE i  innych odpadów. Chciałbym 
skorzystać z  tej okazji i  podziękować szczególnie 
naszym członkom, ale też dystrybutorom, samorzą-
dom i konsumentom, którzy poprzez swoje popar-
cie regulacji dotyczących ZSEE, opakowań i baterii 
wprowadzą Polskę na nowy, wyższy poziom ochro-
ny środowiska w zakresie zagospodarowania odpa-
dów pokonsumpcyjnych.

Z poważaniem,
Umberto Raiteri

Prezes Europejskiej Platformy Recyklingu

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w 
celu zwiększenia efektywności działania tych sys-
temów. ERP przedstawiła propozycje ról i zakresu 
obowiązków.

Rolą instytucji unijnych powinno być przede 
wszystkim tworzenie regulacji i targetów obowiązu-
jących w całej Unii, z uwzględnieniem wspólnego 
rynku, a także wpływanie na standardy globalne, 
monitorowanie systemów krajowych, harmonizo-
wanie raportowania, wymiana najlepszych praktyk 
i współpracy transgranicznej.

Instytucje krajowe powinny wdrażać unijne dy-
rektywy z poszanowaniem specyfiki lokalnej, ale re-
spektując zasady jednolitego rynku. Powinny także 
w efektywny sposób nadzorować krajowe systemy 
poprzez tworzenie niezależnych centrów koordyna-
cyjnych.

Centra koordynacyjne powinny rejestrować 
i monitorować wszystkich uczestników systemu 
(producentów, centra serwisowe, recyklerów, orga-
nizacje odzysku). Powinny zapewniać równy dostęp 
do odpadów i monitorować strumienie odpadów.

Producenci, oprócz wytwarzania produktów 
(trwałych, efektywnych energetycznie, łatwych do 
naprawy i recyklingu), powinni przyłączyć się do 
systemu zbierania i przetwarzania odpadów oraz 
informować konsumentów w jaki sposób mogą się 
oni pozbyć zużytych produktów.

Dystrybutorzy oraz gminy powinni stworzyć 
warunki do oddawania zużytych produktów. 

Organizacje odzysku powinny tworzyć i finan-
sować (funduszami pozyskanymi od producen-
tów) systemy zbierania i przetwarzania odpadów 
z jednego lub więcej strumieni, proporcjonalnie do 
udziału w rynku producentów, których reprezentują. 
Powinny prowadzić audyty jakościowe wykonaw-
ców (jeżeli nie robi tego centrum koordynacyjne) i 
wspierać tworzenie standardów zbierania i przetwa-
rzania. Niezwykle istotne jest, by organizacje odzy-
sku mogły działać na zasadach wolnej konkurencji 
(w ramach ścisłego reżimu prawnego i nadzorcze-
go), co motywować je będzie do zwiększania efek-
tywności działania.

Dodatkowo, widzimy potrzebę harmonizowa-
nia na poziomie unijnym i krajowym regulacji praw-
nych dotyczących różnych sektorów. Na przykład 
definicje „producenta” są różne w dyrektywach 
bateryjnej i sprzętowej, podobnie sposoby wyli-
czania targetów zbierania. Nie ma to uzasadnienia 
merytorycznego i powoduje jedynie niepotrzebny 
zamęt.

Wierzymy, że rezultatem naszych dyskusji w 
instytucjach europejskich będzie lepsze prawo eu-
ropejskie, które spowoduje, że osiągnięcie ambit-
nych celów gospodarki o obiegu zamkniętym bę-
dzie łatwiejsze dla wszystkich.
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During 2015, I was delighted to be given the 
opportunity once more to speak at the Canadian 
Stewardship Conference held in Banff, Alberta, 
Canada. From speaking to some of the 600 de-
legates from across North America and Europe, 
I was able to garner some interesting ideas and 
concepts. First of all, Europe is considered by the 
rest of the world as being at the forefront of mana-
ging its WEEE system. Its success derived through 
the implementation of the WEEE Directive over 
a decade ago; the challenging collection targets 
achieved and, a legislation extension that has no 
equal overseas. Even to this day, I am honoured 
that we receive requests from various provincial 
and government representatives for advice regar-
ding the optimisation of WEEE management.

Canada has recently implemented a very si-
milar law to that in the European Union, which will 
soon cover all EEE in all provinces of the coun-
try in spite of the vast extent of its geographical 
coverage for an area more sparsely populated 
than Europe. The Canadian WEEE Compliance 
Scheme (EPRA) operates through ERP’s IT sys-
tem that was acquired under license and was cu-
stomised to their local requirements. 

As for the United States, unfortunately 
Federal legislation was not implemented with the 

A jaki wpływ cała dyskusja na 
forum europejskim będzie miała na 
sprawy polskie? Mam nadzieję, że 
dobrze dopracowane regulacje unijne 
przełożone zostaną na nowe regu-
lacje w Polsce, które wreszcie upo-
rządkują u nas system Rozszerzonej 
Odpowiedzialności Producenta. Na 
razie bowiem mamy tutaj pewnego 
rodzaju mozaikę rozwiązań prawnych 
i przede wszystkim brak spójności i 
myśli przewodniej. Spowodowane jest 
to tym, że legislacja dotycząca każde-
go z sektorów (ZSEE, baterie, opa-
kowania) ewoluowała niezależnie z 
różnych ustaw i nikt tak naprawdę 
nie pracował nad jej harmonizacją i 
unifikacją. Nowy system rejestrowo-
-sprawozdawczy miał być elementem 
porządkującym różne sektory, ale nie 
wygląda na to, by mógł zacząć dzia-
łać szybko. Być może pakiet regula-
cji unijnych dotyczący gospodarki o 
obiegu zamkniętym będzie bodźcem 
do uporządkowania kwestii legisla-
cyjnych również w Polsce.

Mikołaj Józefowicz
dyrektor generalny ERP Polska

result that each state can standardise on its own. 
I am disappointed to inform you that presently 
only half of the states implemented some form 
of WEEE legislation, covering only TV, monitors 
and IT equipment. Consequently, this involves a 
very high use of landfills which is at odds with the 
European target of ‘zero landfill’. As such, some 
producers and distributors have put in place vo-
luntary initiatives in response to the growing pu-
blic concern about earth pollution. Best Buy, the 
largest EEE US retailer implemented free WEEE 
collection a few years ago in its stores. Their re-
search suggests this service is highly valued by 
consumers. This responsible message is com-
municated by Best Buy as part of their marketing 
strategies.

During 2015, I have noticed a marked in-
crease in interest in EEE reuse before it becomes 
WEEE, compared to few years ago. A few years 
ago, old EEE was considered without any com-
mercial or social value, however now we see the 
development of a parallel market that has found 
channels and customers for whom it is worth of-
fering an economical alternative to the purchase 
of a new product. This is happening not only for 
developing countries but also in Western econo-
mies where you can find various offers both in tra-

Message from our President and CEO

Present initiative of the European Commission to rewrite 
EU waste directives will have large effect not only on the 
operation of Producer Responsibility Organisations (PROs), 
but also on the life of every citizen of the European Union. 
Despite this, discussions about coming changes have attrac-
ted very little attention amongst the public in Poland. There 
are so many things happening right now with potentially seri-
ous consequences to the country that there seems to be no 
space for a more future-oriented thinking. Media also have a 
tendency to focus on “here and now”. It is worthwhile, how-
ever, to look into the future and spend some time on this re-
form package, which can have important consequences for 
tens of years to come.  

ERP, as the only pan-European Producer Responsibility 
Organization is taking an active role in the discussions about 
the legislation, especially in the areas close to our business. 
Our representatives are in close contact with key officials at 
the European Commission as well as with key members of 
the European Parliament. Especially important is in our opin-
ion clarification and simplification of all elements describing 
roles and responsibilities of the of the participants of Extended 
Producer Responsibility schemes, as well as harmonization 

LOOKING
INTO THE FUTURE
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ditional and online stores. Further confirmation of 
this trend is the presence of a specific target on re-
-use in different local variations of the new WEEE 
Recast Directive.

Lastly, 2015 marks a fundamental milestone 
in the European Recycling Platform’s history as we 
celebrate our 10th anniversary. As you know, ERP 
has always fought for a fair, transparent and com-
petitive WEEE market, operated by a multitude of 
efficient and professional compliance schemes of-
fering safe, lean and trusted take-back solutions 
for producers, consumers and the overall commu-
nity. 10 years ago, ERP started its operations in 
Ireland, Austria and Portugal, while other countries 
followed some months or years later. 

Poland is an excellent example of a  country 
which, despite difficulties and a start basically from a 
zero level,  has implemented well the WEEE and other 
waste Directives. I would like to take this opportunity 
to thank our members in particular, the retail sector, 
all local authorities and the public who, with their con-
tinued support of the WEEE, battery and packaging 
Directives will take Poland onto a new level of environ-
mental performance in terms of post-consumer waste 
management now and in the years to come.

I hope that this information has been of inte-
rest to you.

Best regards,
Umberto Raiteri

president and CEO

of these schemes between sectors as much as 
possible.

Following a call of many stakeholders, the 
European Commission has included in its pro-
posal for a waste directive (COM(2015) 595) re-
quirements for Extended Producer Responsibility 
schemes, in order to boost the effectiveness of 
these schemes. ERP has presented its proposal 
of roles and responsibilities of each player in the-
se schemes. 

The role of EU policy makers should be 
to set EU-wide policies and targets, taking into 
consideration EU harmonized market as well as 
global standards for globally traded products. EU 
should also monitor national schemes, harmonize 
reporting, facilitate exchange of best practices 
and trans-border cooperation. 

National institutions should implement the 
EU directives taking into consideration nation-
al context, but respecting the common market 
policies. They should also supervise effectively 
national systems e.g. by creation of National 
Governance Authorities. 

National Governance Authorities should reg-
ister and monitor performance of all system par-
ticipants (producers, service centers, recyclers, 
Producer Responsibility Organizations). They 
should ensure fair access to waste and should 
monitor all waste streams. 

Producers, apart from producing products 
which are long-lasting, energy efficient, easy to 
repair and to recycle, should join the collective 
PRO organizations and inform consumers on how 
should they dispose of used products.

Distributors and municipalities should orga-
nize places where consumers could bring used 
products. 

Producer Responsibility Organizations 
should organize and finance (with funds ob-
tained from producers) systems for collecting 

and recycling waste from one or many streams, 
proportionally to the market share of the produc-
ers they represent. They should conduct quality 
audits of their contractors (if this is not done by 
the National Governance Authority) and support 
creation of collection and recycling standards. It 
is very important that PROs are able to operate 
in a competitive environment (within strict regula-
tory and supervisory regime), which will motivate 
them to increase operational effectiveness. 

Additionally, we see the need to harmonize 
the legislation across sectors - at an EU and na-
tional level. For example the definitions of “pro-
ducer” are different in the WEEE and battery di-
rectives, as well as methods for target calculation. 
There is no technical justification for these differ-
ences which only generate confusion.  

We believe that the result of our discussions 
in European institutions  will be a better European 
law. As a consequence, the achievement of ambi-
tious goals of Circular Economy package will be 
easier for all. 

What result will the European discussion 
have on Polish matters? I hope that well-writ-
ten EU regulations will help to finally clarify the 
Producer Responsibility system in Poland. At the 
moment we have here a certain mosaic of legal 
acts, with little cohesiveness or direction. This has 
been caused by the fact that legislation govern-
ing each sector (WEEE, batteries and packaging) 
has evolved independently from other sectors, and 
no one really was concerned with cross-sectoral 
harmonization and unification. New register was 
supposed to bring some order to this, but whether 
it will be operational any time soon is uncertain. 
Perhaps the EU Circular Economy package will be 
a driving force to reorganize the legislation around 
the Extended Producer Responsibility in Poland.

Mikołaj Józefowicz
Country General Manager ERP Polska
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ERP zbiera w Polsce baterie od 2009 roku. 
Ostatnio ok. 75 mln sztuk rocznie. Reprezentuje 
prawie wszystkich największych producentów 

baterii.

Baterie są odbierane od różnych zbierających, któ-
rzy prowadzą zbiórkę w gminach, z sieci handlowych i 
sklepów, które zgodnie z ustawą mają obowiązek przyjmo-
wać od klientów zużyte baterie, a także podczas różnego 
rodzaju festynów i eventów. Zbiorka jest też prowadzona 
w ponad 1000 szkół, które uczestniczą w prowadzonym 
przez ERP projekcie „Zbieraj z klasą”. Wszystkie zebra-
ne baterie są przekazywane do wyspecjalizowanych firm, 
które zajmują się ich utylizacją.

Ostatnio ERP nawiązała współpracę z Pocztą 
Polską i baterie zbiera się we wszystkich 5000 poczt na 
terenie całego kraju.

– W każdej gminie jest co najmniej jedna placówka 
pocztowa, dlatego teraz każdy Polak ma w pobliżu miej-
sca zamieszkania punkt odbioru baterii – mówi Zbigniew 
Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej i doda-

ERP WSPÓŁPRACUJE
Z POCZTĄ POLSKĄ

je: – Dodatkowo Poczta Polska jest tak rozpoznawalną 
marką, że nikt nie będzie miał problemu ze znalezieniem 
takiego punktu. 

W ramach zbiórki placówki Poczty zostały wypo-
sażone w pojemniki przeznaczone na zbiórkę baterii. 
Pudełka są oznakowane i ustawione w widocznym miej-
scu, tak by każdy klient Poczty miał dogodną możliwość 
wyrzucenia zgromadzonych baterii. Wystarczy tylko zbie-
rać baterie w domu, a przy okazji nadawania czy odbiera-
nia przesyłek na poczcie, wyrzucić baterie do pojemnika. 

Organizatorzy systemu zbierania baterii w placów-
kach Poczty Polskiej są przekonani, że stworzenie tak 
powszechnego systemu, podniesie świadomość ekolo-
giczną Polaków oraz zwiększy ilości baterii zbieranych w 
sposób selektywny.

– Nie dość, że działanie takie grozi karą grzywny do 
500 zł, to dodatkowo powoduje zanieczyszczenie gleby i 
wody metalami ciężkimi – informuje Zbigniew Baranowski. 

Zbiórka baterii w placówkach Poczty Polskiej roz-
poczęła się w październiku 2015 r. i ma charakter stały. 

A.Z.

ERP Polska has started collecting batteries in 
Poland in 2010. Currently ERP collects about 1 500 
tons annually, or about 75 million individual batter-
ies. ERP collects batteries for most of the major bat-
tery producers. 

Batteries are collected from many sources – from 
companies that run waste collection in municipalities, 
from trade networks and individual stores (which by 
law should collect used batteries if they sell new ones), 
but also during various festivals and events. Collection 
is also done by over 1000 schools which participate in 
the ERP educational project „Zbieraj z klasą” (“Collect 
with class”). All collected batteries are sorted accord-
ing to their chemistry and transferred to specialized 
recyclers who process them. 

Recently ERP has established cooperation 
with Polish Post, and all 5000 Polish Post Offices 
all over the country collect batteries for ERP. Post 
offices were equipped with containers for battery 
collection. Containers are visibly marked and placed 
in conspicuous places so that Post customers have 
convenient way of disposing of used batteries. One 
can collect used batteries at home and deposit them 
in the container at the Post Office when posting or 
picking up a letter. 

The organizers of the Post Office battery col-
lection system are convinced that establishment of 
such widespread collection system will raise eco-
logical awareness of citizens and will increase the 
amount of batteries collected. 
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We wrześniu wystartowała kolejna edycja 
ogólnopolskiego projektu edukacyjno-eko-
logicznego „Zbieraj z klasą”. Akcja, któ-

rej organizatorem jest Organizacja Odzysku ERP 
Polska, a operatorem Remondis Electrorecyckling 
polega na zbiórce zużytych baterii oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ma na celu 
edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie właściwe-
go postępowania ze zużytymi bateriami i akumulato-
rami oraz zużytym sprzętem elektronicznym. 

Do projektu mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły 
podstawowe i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły 
wyższe, publiczne i niepubliczne. Już w tym momencie 
zarejestrowanych jest ponad 1000 szkół zaangażowa-
nych ekologicznie i dbających o środowisko naturalne. W 
czasie akcji uczestnicy dowiadują się, co należy zrobić 
z niebezpiecznymi odpadami i przez swoje postępowa-
nie przyczyniają się do ich prawidłowego przetworzenia. 
Placówka oświatowa otrzymuje bezpłatnie pojemniki do 
zbiórki oraz plakaty informacyjno-edukacyjne. Szkoła 
zbiera punkty zgodnie z zasadą, że 1kg oddanych baterii 
to 1 punkt, a 1 kg sprzętu to 0,5 punktu. Za zgromadzone 
punkty placówka oświatowa otrzymuje nagrody gwaran-
towane. Nagrodami sę e-karty na zakupy w sklepie inter-
netowym empik.com oraz dla najlepiej zbierających pla-
cówek cenne nagrody od partnerów akcji (m.in. wycieczki 
edukacyjne do ciekawych miejsc w kraju i za granicą).

– Projekt „Zbieraj z klasą” jest stałym elementem na-
szej edukacji ekologicznej. Chodzi nam o to, by stworzyć 
wśród dzieci i młodzieży nawyk selektywnego zbierania 
problematycznych odpadów, takich jak baterie czy zużyty 
sprzęt elektryczny. Wiemy, że za przykładem dzieci idą 
rodzice. W ten sposób chcemy dotrzeć do całych rodzin – 
mówi dr Mikołaj E. Józefowicz, dyrektor generalny ERP 
Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A.

Tegoroczna edycja adresowana jest przede 
wszystkim do dzieci ze szkół podstawowych, przed-
szkolaków i ich rodziców.  Ambasadorami akcji, którzy 
poprowadzą ekologiczne „Zabawy z klasą” są: aktywna 

ZBIERAJ Z KLASĄ
mama – Justyna Tomańska z córką Zosią Tomańską-
Totoszko, wokalista – Mariusz Totoszko oraz Konrad 
Czarkowski „KONY”  (lalkarz medialny tworzący lalki 
typu muppets, finalista polskiej i brytyjskiej edycji „Mam 
Talent”).

– Kiedy byłam w podstawówce – a były to lata 
osiemdziesiąte – kultura recyklingu była powszechna i 
świetnie rozwinięta logistycznie. Oddawaliśmy butelki, 
wymienialiśmy książki przechodząc do następnej klasy i 
zbieraliśmy makulaturę. Dziś, kiedy na wszystko możemy 
sobie pozwolić i beztrosko wyrzucamy całą masę rzeczy, 
recykling ma inne oblicze i jest jeszcze ważniejszy. W 
związku z moim zaangażowaniem w projekt najlepsze-
dladzieci.com zwracam rodzicom i dzieciom szczególną 
uwagę na ekologię – zachęca do przystąpienia do projek-
tu Justyna Tomańska.

Projekt uwzględnia organizację konferencji praso-
wych i programów artystycznych w  10 miastach i gmi-
nach na terenie całej Polski we wrześniu br. Wśród patro-
nów honorowych znaleźli się m.in. Pabianice, Koronowo 
k. Bydgoszczy, Włocławek, Kołobrzeg, Konstancin-
Jeziorna, Susz k. Iławy, Warszawa (tutaj organizatorzy i 
ambasadorzy pojawią się 30 września w jednym z obiek-
tów na terenie Dzielnicy Żoliborz). Razem z dziećmi z ca-
łego kraju rok szkolny rozpocznie Eko-robot „Paluszek” 
– maskotka projektu, która będzie edukować i uczyć dzie-
ci jak dbać o środowisko. Lokalizacje i terminy wydarzeń 
można znaleźć na stronie www.zbierajzklasa.pl. Wielki 
finał, połączony z koncertem gwiazd, dzieci i młodzieży 
planowany jest na kwiecień 2017 r. Wszystkie dzieci zbie-
rające baterie i sprzęt elektroniczny razem ze swoją klasą 
lub szkołą będą mogły wziąć udział w konkursie, wygry-
wając cenne nagrody.

Organizator projektu: 
n Europejska Platforma Recyklingu, www.erp-recycling.pl
Operator projektu: 
n Remondis Electrorecycling, www.remondis-electro.pl
Partnerzy projektu: 
n Najlepsze dla dzieci, www.najlepszedladzieci.com
n Bee Music – agencja PR, www.beemusic.com.pl
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n Sponsorzy nagród: Vacansoleil, Farma Iluzji, 
Bałtowski Kompleks Turystyczny – JuraPark 
Bałtów

Patroni medialni projektu:
n TVP ABC,
n magazyn TVP ABC,
n magazyn Przedszkolak,
n Babyonline.pl,
n Halo Wawa,
n PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

Zapraszamy do kontaktu: baterie@remondis.pl
Więcej informacji o projekcie na stronie:

www.zbierajzklasa.pl

Najważniejsze informacje dotyczące projektu
Organizatorem i fundatorem projektu jest ERP 
Polska SA
n Operatorem projektu jest Remondis 

Electrorecycling Sp. z o.o.
n Wszystkie czynności związane z projektem 

dokonywane są na stronie internetowej www.
zbierajzklasa.pl

n Przystąpienie do projektu możliwe jest poprzez 
wypełnienie formularza rejestracyjnego i pod-
pisanie umowy z Operatorem

n Po otrzymaniu podpisanej umowy Operator 
aktywuje konto uczestnika. Uczestnik może 
logować się i zarządzać swoimi punktami

n Każda placówka oświatowa, która zgłosi się 
do projektu otrzyma pojemniki do zbiórki bate-
rii oraz plakaty

n Każdy odbiór zużytych baterii i sprzętu po-
woduje naliczenie na indywidualnym koncie 
uczestnika odpowiedniej liczby punktów

n 1 kilogram oddanych baterii oznacza 1 punkt. 
1 kilogram oddanego sprzętu oznacza 0,5 
punktu. W dowolnym momencie zgromadzone 
punkty można wymieniać na nagrody

n Każda nagroda odpowiada określonej liczbie 
punktów

n Uczestnik zdobywa punkty i zamawia nagrody 
niezależnie od pozostałych uczestników

n Uczestnik jest informowany o aktualnym stanie 
konta za pomocą automatycznych wiadomości 
e-mail

Bądź ekologiczny! Chroń środowisko! Zużyte ba-
terie wrzucaj do specjalnych pojemników!

Podstawowe zasady
Zbieraj baterie i akumulatory selektywnie, 

tzn. nie mieszaj z innymi odpadami. Zbierane se-
lektywnie baterie i akumulatory wrzucaj do spe-
cjalnych pojemników umieszczonych w szkole, 
sklepie, urzędzie. Baterie są źródłem surowców 
wtórnych, oddając je do recyklingu przyczyniasz 
się do ochrony surowców naturalnych

Co oznaczają symbole?
n Symbol przekreślonego kosza oznacza, że 

zużyte baterie i akumulatory muszą być zbie-
rane selektywnie.

n Symbole Pb, Hg, Cd, Li oznaczają substancje 
zawarte w bateriach, które mogą negatywnie 
wpływać na środowisko, zdrowie oraz życie lu-
dzi i zwierząt.

A new edition of the „Zbieraj z klasą” 
(„Collect with class”) educational pro-
gram has started in September. The proj-
ect is organized by ERP Polska Producer 
Compliance Scheme and operated by 
Remondis Electrorecycling  and involves 
battery and Waste Electric and Electronic 
Equipment (WEEE) collection. The pur-
pose is to educate children and teens 
about proper way of disposing of used bat-
teries and WEEE. 

Kindergartens, primary and secondary 
schools can join the project. Already now 
over 1000 schools are registered – all of 
them active in the ecology area and caring 
about the environment. During the project 
the participants learn how to handle the 
hazardous waste and contribute to proper 
management of batteries and WEEE. Each 
kindergarten or school receives at no cost 
collection containers and educational 
posters. Schools collect reward points – 
one kilogram of batteries or 2 kg of WEEE 
equals 1 point. In exchange for the points 
schools get awards – e-cards valid at inter-
net store empik.com. Schools that collect 
most will receive valuable awards from 
project partners (school trips to interest-
ing places in Poland and abroad).

– The „Zbieraj z klasą” project is a con-
stant element of our ecological education 
program. The goal is to establish among 
children a habit of selective collection of 
problematic waste, such as batteries or 
WEEE. We know that when the children 
learn proper habits, parents follow. That 
way we want to reach whole families – says 
dr Mikołaj E. Józefowicz, Country General 
Manager of  ERP Polska S.A.

This year edition is addressed espe-
cially to primary school kids, kindergarten 
kids and their parents. 

Within the projects there will be press 
conferences and artistic events in 10 
municipalities across Poland. Great final 
event, together with concert, is planned 
for April 2017. All children who collected 
batteries and WEEE will be able to par-
ticipate in the event with their class or 
school. They will have a chance to win 
further prizes. 



Czy wiedzą Państwo że:

n jako firma wprowadzająca sprzęt, baterie lub 
produkty w opakowaniach kmają Państwo 
obowiązek zbierania i przetwarzania odpadów 
powstających z tych produktów?

n prawo zarówno europejskie, jak i polskie,  re-
gulujące obowiązki producentów zmienia się 
bardzo często?

n nadchodzą duże zmiany związane z unijnym 
programem gospodarki o obiegu zamkniętym?

Zapraszamy Państwa do  powierzenia wykonania 
obowiązków wprowadzającego we wszystkich 
zakresach jednej firmie: ERP Polska!
ERP Polska jest częścią European Recycling Platform 
– jedynej ogólnoeuropejskiej organizacji odzysku.

a

n Wykonujemy obowiązek zbierania baterii, zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go i opakowań, 

n prowadzimy edukację ekologiczną,
n pracujemy tylko ze sprawdzonymi firmami 

zbierającymi i przetwarzającymi, które podda-
wane są regularnym audytom.

Kontrakt z ERP Polska to prosty sposób na za-
pewnienie zgodności z prawem!
Poprzez sieć firm ERP  oferujemy również podob-
ne usługi w innych krajach europejskich.

Zapraszamy do współpracy.

ERP Polska Organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Adres: ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa

telefon: +48 22 521 06 15
fax: +48 22 521 06 18

e-mail: Poland@erp-recycling.org



Jesteście państwo obecni na rynku całą dekadę, 
jaka jest pana recepta na sukces?
Jak w przypadku każdej dziedziny – sukces osiąga się 

wtedy, gdy wierzy się w to, co się robi, robi się to z sercem i kon-
sekwentnie – mimo trudności, które są nieuchronne. ElektroEko 
założyły firmy, dla których ekologia nie jest pustym słowem. 
Firmy, których ambicją było stworzenie takiej organizacji odzy-
sku, która w rzeczywisty sposób wpłynie na stworzenie efektyw-
nego systemu zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego (ZSEE). To dlatego od samego początku 
prowadziliśmy nasze działania dwutorowo: budowaliśmy rynek 
gospodarowania ZSEE od strony logistycznej, ale także kładli-
śmy ogromny nacisk na edukację ekologiczną, jako warunek 
konieczny dla zapewnienia odpowiedniego strumienia elektro-
śmieci. Ponadto wszystkie działania planowaliśmy patrząc na 
rynek perspektywicznie – licząc się z tym, że wraz z postępem 
technologicznym oraz zwiększającymi się wymogami prawnymi 
konieczne będzie sukcesywne zwiększanie poziomu zbiórek. 

Z dostępnych danych wynika, że w ciągu ostat-
nich 10 lat zebraliście ponad 500  tys. ton elek-
trośmieci, czyli blisko połowę tego, co udało się 
zebrać wszystkim innym organizacjom. Czemu 
zawdzięczacie tak imponujące wyniki? 
Od samego początku ElektroEko działała wspólnie z wie-

loma podmiotami, które nam zaufały. Nie ukrywam, że byli też 
tacy, do których my straciliśmy zaufanie. Nasza aktywność, jak 
i firm z nami współpracujących, prowadzona jest w całym kraju. 
Daje to, zarówno dziś, jak i w przyszłości, pełen komfort pro-
ducentom powierzającym nam swoje obowiązki, niezależnie od 
wzrostu poziomu zbierania. Działamy na zasadach not-for-pro-
fit, co oznacza, że wszystkie środki finansowe przeznaczamy 
na rozbudowę systemu zbierania. Jesteśmy także bezpośred-
nio kontrolowani przez naszych klientów, co z kolei oznacza, że 
wszelkie działania jakie podejmujemy są transparentne, dzięki 
czemu zapewniamy producentom współpracującym z nami nie 
tylko wypełnianie obowiązków ustawowych, ale i bezpieczeń-
stwo biznesowe. W efekcie możemy poszczycić się najwięk-
szym w Polsce programem wspierającym edukację ekologicz-
ną i zbiórkę ZSEE. Program „Moje miasto bez elektrośmieci” 
działa od 2012 roku i z mojego punktu widzenia miał kluczowe 
znaczenie dla osiąganych przez nas wyników. Nie tylko spo-
wodował, że istotnie wzrósł poziom świadomości ekologicznej, 
ale także sprawił, że gminy otworzyły się na współpracę z na-
mi i stały się dla nas ważnym partnerem w realizacji działań. 

Mieszkańcy gmin objętych programem mogą korzystać ze 
stałych oraz mobilnych punktów odbioru oraz domowych, 
darmowych odbiorów dużych elektrośmieci. W  ramach 
działań edukacyjnych uczniowie 3500 placówek oświa-
towych w  Polsce biorą udział w  zajęciach z  wykorzysta-
niem bezpłatnych materiałów dydaktycznych. Elementem 
programu jest Fundusz Oświatowy – uczniowie otrzymują 
punkty za zebrane elektrośmieci, które następnie mogą być 
wymieniane na pomoce dydaktyczne i  wyposażenie sal 
lekcyjnych w szkołach. Program objął swym zasięgiem już 
10 mln Polaków, patronuje mu Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Edukacji oraz Związek Miast Polskich. 

W swoich działaniach wielokrotnie podkreślacie 
potrzebę transparencji. Dlaczego jest to aż tak 
istotne? 
Nie da się tworzyć efektywnego systemu zbierania 

bez współpracy z partnerami. Jako organizacja not-for-profit 
jesteśmy postrzegani, jako podmiot wiarygodny dla wpro-
wadzających, ale sami również przykładamy dużą wagę do 
rzetelności partnerów, którym zlecamy realizację zbiórek 
i  recyklingu. Współpracujemy ze sprawdzonymi zakładami 
przetwarzania z całej Polski, co zapewnia naszym klientom 
wysoki standard, bezpieczeństwo biznesowe i  w  efekcie 
przekłada się na osiągane przez nas wyniki.

Istotne dla nas jest nie tylko to, by działać, ale także, 
by działać w sposób odpowiedzialny. Sądząc po przyznanych 
nam nagrodach i wyróżnieniach – także tych za działania CSR 
– jest to doceniane przez branżę i klientów. Na początku tego 
roku zajęliśmy II miejsce w Rankingu Firm Odpowiedzialnych 
Społecznie – „Odpowiadam Polsce” organizowanym przez 
„Gazetę Bankową”, właśnie za projekt „Moje miasto bez elek-
trośmieci”. Wyróżnienie to jest dla nas szczególnie cenne, 
ponieważ ranking ten uwzględnia te firmy i podmioty, które 
w sposób pośredni i bezpośredni wspierają rozwój polskiego 
społeczeństwa i przyczyniają się do poprawy życia lokalnych 
społeczności oraz promują zrównoważony rozwój.

W  jaki sposób transparentność działań może 
przełożyć się na pozytywne zmiany na rynku zu-
żytego sprzętu, który od lat jest trawiony patolo-
giami i działaniami sprzecznymi z prawem?
Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że przez te 

wszystkie lata zabrakło odważnych decyzji. Bo istniejące 
nieprawidłowości już dawno zostały zdefiniowane. Niestety 
zmiany prawne, pod hasłami konieczności przestrzegania 
swobody gospodarczej, nie zmieniły sytuacji, a  tylko umac-
niały pozycje tych podmiotów, które w sposób nieuprawniony 
generowały zyski lub przez ten brak transparentności dopro-
wadziły w Polsce do deformacji idei odpowiedzialności pro-
ducentów za ochronę środowiska. Żeby to zmienić, należy 
powrócić do głównych założeń, towarzyszących temu projek-
towi. Producenci muszą mieć absolutną pewność, że środki 
przeznaczane przez nich na gospodarowanie zużytym sprzę-
tem są wykorzystywane zgodnie z przyjętymi celami. Temu 
ma służyć transparentność wszystkich procesów, powszech-
na dostępność do raportowanych informacji i poprzez to we-
ryfikacja ich prawidłowości, a przede wszystkim prawdziwo-
ści. Jak do tej pory te nasze argumenty nie były przyjmowane 
ze zrozumieniem, a  ich przeciwnicy triumfowali. Pozostaje 
mieć nadzieję, że te argumenty znajdą kiedyś zrozumienie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk

Rozmowa z Grzegorzem Skrzypczakiem, prezesem Zarządu ElektroEko 
Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
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Branża zużytego sprzęt elektrycznego i  elektro-
nicznego w  ciągu ostatnich lat przechodziła szereg 
zmian. Widać to szczególnie w kontekście nowej usta-
wy, która wywołała wiele kontrowersji i  pytań co do 
przyszłości rynku. ElektroEko przez dziesięć lat dosto-
sowywało się do zmieniających się przepisów, by do-
starczać swoim klientom najwyższą jakość 
usług, zgodnych z  prawem. W  tym czasie 
ElektroEko podejmowało wiele działań za-
równo z  obszaru związanego z  realizacją 
w  imieniu klientów zobowiązań wynikają-
cych z  ustawy, jak i  szeroko zakrojonych 
działań edukacyjnych i CSR-owych.

Odpowiedzialność wobec środowiska – 
„Moje miasto bez elektrośmieci”

ElektroEko zdając sobie sprawę z roli 
edukacji w branży odzysku elektrośmieci od 
początku swego istnienia tworzyło i realizo-
wało programy edukacyjne mające na celu 
łączenie działań edukacyjnych ze zbiera-
niem elektrośmieci.

Przykładem długofalowego dzia-
łania edukacyjnego jest autorski projekt 
ElektroEko „Moje miasto bez elektrośmieci” 
realizowany od blisko 4 lat. W  jego zasię-
gu znajduje się obecnie co czwarty Polak, 
a w najbliższym czasie objętych nim ma być 
kolejne 15 mln naszych rodaków. Program 
realizowany od czterech lat, jest jednym z elementów 
działań podejmowanych od 10 lat przez ElektroEko 
w  imieniu swoich klientów wprowadzających sprzęt 
elektryczny i elektroniczny na polski rynek.

Dzięki efektywności tego projektu oraz innych 
działań podejmowanych przez ElektroEko w  ciągu 
minionych 10 lat, takich jak publiczne punkty zbiera-
nia, bezpłatne odbiory dużych elektrośmieci z domów, 
udało się do dziś zebrać ponad 500 tys. ton ZSEE 
(zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego), 
czyli blisko połowę całego sprzętu zebranego do-
tychczas w Polsce. ElektroEko wspiera gminy w  two-
rzeniu sprawnego systemu zbierania elektrośmieci. 
Organizacja zapewnia bezpłatną pomoc i  doradztwo 

w zorganizowaniu punktów zbierania, odbioru sprzętu 
oraz w zakresie jego przetworzenia zgodnie z zapisami 
ustawy. Mieszkańcy gmin objętych programem mogą 
korzystać z  publicznych punktów zbierania oraz bez-
płatnych domowych odbiorów dużych elektrośmieci, 
takich jak pralki, lodówki czy duże telewizory.

Ważnym elementem programu jest edukacja eko-
logiczna prowadzona w  placówkach edukacyjnych, 
tak aby już od najmłodszych lat uczyć dzieci, jak żyć 
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Przy pomocy 
materiałów dydaktycznych udostępnianych przez or-
ganizatorów, nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzą 
zajęcia, podczas których uczą czym są elektrośmieci, 
dlaczego są szkodliwe, a  także czym jest recykling. 
Jak postępować z  zużytym sprzętem, dzieci uczą się 
w praktyce. Placówki uczestniczące w programie orga-
nizują zbiórki zużytych urządzeń, angażując przy tym 
dzieci, nauczycieli, rodziców, a także lokalne społecz-
ności.

Placówki oświatowe za swój aktywny udział 
w  programie są nagradzane. Zbiórki elektrośmieci 
prowadzone przez nauczycieli i  uczniów promowane 
są punktami powołanego przez ElektroEko Funduszu 
Oświatowego, które wymieniane są na pomoce dy-
daktyczne i  wyposażenie sal. W  specjalnie przygo-
towanym katalogu, systematycznie aktualizowanym, 
znajdują się przedmioty, pomagające w  efektywnym 
prowadzenia zajęć matematyki, języka polskiego, 
a  także języków obcych, przyrody oraz lekcji wycho-
wania fizycznego. Do najczęściej wybieranych nagród 
należą laptopy, programy multimedialne oraz elementy 
wyposażenia sal. 

Program został objęty patronatem Ministerstwa 
Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Związku Miast Polskich.

10 LAT W BRANŻY
– 10 LAT EDUKACJI
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Współpraca edukacyjna
z urzędami miast i gmin

Doceniając rolę i wagę współpracy ze środowiska-
mi lokalnymi, ElektroEko intensywnie angażuje się we 
wszelkie działania mające na celu edukację ekologiczną 
mieszkańców polskich miast i gmin. W wielu z nich od lat 
funkcjonują punkty zbie rania ElektroEko oraz dostępna 
jest bezpłatna usługa odbioru dużych elektro-
śmieci z domu. Aby zagwarantować efektyw-
ne działanie systemu zbierania, prowadzone 
są wspólnie z  urzędami gmin działania edu-
kacyjne zmierzające do wzrostu świadomości 
mieszkańców w  zakresie właściwego postę-
powania z elektrośmieciami. Na przestrzeni 10 
lat wielokrotnie firma zapraszana była przez 
samorządy do udziału w  wydarzeniach ple-
nerowych, które stanowią doskonałą okazję 
do ekologicznej edukacji zarówno dorosłych, 
jak i dzieci. Przez cały rok zarówno w placów-
kach oświatowych czy na terenach urzędów 
dostępne są materiały edukacyjne informujące 
mieszkańców o szkodliwości elektrośmieci czy 
dostępnych możliwościach pozbycia się ich 
w  bezpieczny sposób. Na liście współpracu-
jących z ElektroEko gmin są m.in. Warszawa, 
Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Łódź, Poznań, 
Rzeszów, Lublin, Opole, Częstochowa, 
Bydgoszcz i Toruń.

Wsparcie klientów w działaniach Corporate Social 
Responsibility (CSR) z zakresu edukacji ekologicznej 

ElektroEko wspiera swoich klientów nie tylko w dzia-
łaniach wynikających z  ustawy o  zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym, ale także w planowaniu i  reali-
zacji wewnątrzfirmowych programów CSR. Działając we 
współpracy z wprowadzającym, ElektroEko bierze na siebie 

odpowiedzialność za kompleksowe przeprowadzenie akcji, 
w tym przygotowanie materiałów promujących akcję zbiera-
nia i odbiór zebranych urządzeń. Często rekomendowanym 
elementem działań jest włączenie placówek oświatowych, 
na rzecz których prowadzona jest zbiórka. Zebrane elektro-

śmieci wymieniane są na pomoce dydaktyczne i wyposa-
żenie sal w ramach Funduszu Oświatowego, finansowane-
go i prowadzonego przez ElektroEko, w ramach programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci”. Dobrym przykładem takiej 
inicjatywy był projekt zrealizowany w  2015 roku dla firmy 
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Akcja wolontaria-
tu pracowniczego przebiegała w  trzech oddziałach BSH. 
Pracownicy zorganizowali zbiórkę elektrośmieci, a  te na-

stępnie wymienili na potrzebne wyposażenie i  pomoce 
dydaktyczne. Uzyskane nagrody przekazano Towarzystwu 
Opieki nad Ociemniałymi w  Laskach oraz Świetlicy 
Środowiskowej w Łodzi. Wszystkie rekomendowane działa-
nia CRS tworzone są w oparciu o 10-letnie know-how i zna-
jomość rynku oraz potrzeb Klientów. Realizowane z najwięk-
szą sta rannością mogą stać się istotnym wyróżnikiem firmy 
na rynku. Ochrona środowiska w połączeniu z działaniami 

edukacyjnymi oraz wspieraniem placówek 
oświato wych wpisuje się w  statut wielu 
firm, przez co działania te chętnie są re-
alizowane przy współpracy z ElektroEko, 
jako doświadczonym i  profesjonalnym 
partnerem.

Wkład ElektroEko w  rozwój rynku 
potwierdzają liczne nagrody i  wyróżnie-
nia przyznane przez branżowe organi-
zacje, a także media. Również instytucje 
rządowe doceniły działania organizacji. 
W 2015 roku na ręce prezesa ElektroEko 
został przekazany list od Ministra 
Środowiska, w  którym podziękował za 
efektywność działań prowadzonych 
w zakresie ochrony środowiska i gospo-
darki odpadami.

Za dotychczasowy wkład w budo-
wę systemu zbierania ZSEE ElektroEko 
otrzymało prestiżowe wyróżnienia, 
w  tym m.in. II miejsce w  Rankingu 
Firm Odpowiedzialnych Społecznie – 
Odpowiadam Polsce – rankingu Gazety 
Bankowej, Ekolaury Polskiej Izby 

Ekologii, „Przyjaźni Środowisku” – Narodowy Konkurs 
Ekologiczny – konkurs pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP, Najwyższa jakość w  ochronie środo-
wiska, Eko Jakość Roku, Gazele Biznesu, Certyfikat 
Wiarygodności Biznesowej.
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Bazując na dotychczasowej współpracy z ElektroEko 
mogę stwierdzić, że jest to profesjonalna i rzetelna orga-
nizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Nasze partnerstwo opiera się na realizacji obowiązków 
wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym, dlatego tak ważny jest wybór spraw-
dzonej organizacji, spełniającej ustawowe zobowiązania 
zgodnie z prawem. Dotychczasowa współpraca pozwala 
mi określić ElektroEko mianem kompetentnego i wiary-
godnego partnera, wywiązującego się w sposób termi-
nowy z powierzonych mu obowiązków. Z pełnym prze-
konaniem mogę polecić ElektroEko jako sprawdzonego i 
dostarczającego usługi na najwyższym poziomie partnera 
biznesowego.

Jacek Łęgiewicz
Head of Public Affairs, Samsung Electronics Polska

l

W ramach naszej współpracy, ElektroEko tworzy 
ogólnopolski system zbierania, który swoim zasięgiem 
obejmuje największe miasta w kraju. Pozwala to na maksy-
malizację poziomu zbierania, przy jednoczesnej efektywno-
ści kosztowej i zachowaniu zasad obowiązującego prawa. 
Organizacja sporządza i dostarcza niezbędne sprawozda-
nie wymagane przez prawodawcę. Na uwagę zasługuje 
również fakt, iż ElektroEko współpracuje ze sprawdzonymi 
zakładami przetwarzania ZSEE. Zapewnia to wysoki stan-
dard usług, a także bezpieczeństwo biznesowe.

Radosław Matuszewski
General Manager Poland, Ukraine & Baltics, 

Groupe SEB

l

Doceniamy sposób, w jaki ElektroEko angażuje 
się w realizację edukacyjnej kampanii „Moje miasto bez 
elektrośmieci”. Działania te poruszają tematykę ochrony 
środowiska, a także zwiększają świadomość społeczną  
w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Szczególnie  
ważny jest fakt, że program w dużej mierze adreso-
wany jest do najmłodszych Polaków, którzy już od 
wczesnych lat uczeni są jak żyć w zgodzie ze środowi-
skiem. Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z 
ElektroEko pozwalają stwierdzić, że jest to partner godny 
zaufania i polecenia.

Kamil Bębenek
OTD Manager Poland, Baltics & Central Europe 

Whirlpool & Indesit

l

Z przyjemnością mogę zarekomendować ElektroEko 
jako profesjonalnego partnera biznesowego. Organizacja 
w naszym imieniu przejęła obowiązki wynikające z usta-
wy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Firma organizuje sprawny system zbierania urządzeń, 
poddaje je procesom przetwarzania, odzysku i recyklin-
gu, a także składa stosowne sprawozdania do Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Bazując na dotych-
czasowych doświadczeniach wynikających z naszej 
współpracy, polecam ElektroEko jako organizację odzy-
sku, która w rzetelny i profesjonalny sposób realizuje po-
wierzone jej zadania.

Justyna Bartman
Sustainability Manager, Canon Polska Sp. z o.o.

Stały i sprawdzony system zbierania elektro-
śmieci, w którym elektrośmieci systematycznie są 
zbierane i przetwarzane, bieżąca wymiana informa-
cji oraz brak dodatkowych kosztów dla samorządu 
– to zalety współpracy z ElektroEko. Mieszkańcy 
Łodzi mogą pozbywać się elektrośmieci w każdą so-
botę w wygodny dla siebie sposób, ponieważ punk-
ty zbiórek zlokalizowane są przy centrach handlo-
wych. Dodatkowo udział w programie „Moje miasto 
bez elektrośmieci” jest szansą na pozyskanie no-
woczesnego wyposażenia i atrakcyjnych pomocy 
dydaktycznych dzięki Funduszowi Oświatowemu. 
W tym modelu współpracy zyskujemy nie tylko my, 
jako samorząd, ale także mieszkańcy!

Ewa Jasińska
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

UM Łódź

l

Dla naszego miasta ElektroEko jest zarówno 
rzetelnym partnerem w organizacji zbiórek zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak rów-
nież niezastąpionym inicjatorem edukacyjnej dzia-
łalności wśród społeczności lokalnej. Na terenie 
Kielc działają dwa dedykowane punkty zbierania, w 
których mieszkańcy regularnie oddają elektrośmie-
ci w każdą pierwszą sobotę miesiąca, otrzymując 
za nie kupony Funduszu Oświatowego. Te zaś mo-
gą przekazać jednej z 14 szkół biorących udział w 
ogólnopolskim programie edukacyjnym „Moje mia-
sto bez elektrośmieci”, dzięki czemu kieleckie pla-
cówki oświatowe mają szansę na otrzymanie atrak-
cyjnych pomocy dydaktycznych. Tak kompleksowy 
system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (dedykowane punkty oraz usłu-
ga bezpośredniego odbioru wielkogabarytowych 
elektrośmieci) (…) zapewnia mieszkańcom Kielc 
zarówno racjonalną gospodarkę niebezpiecznymi 
odpadami, jak również ochronę środowiska i zwięk-
szenie ekologicznej świadomości.

Robert Urbański
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

UM Kielce

l

System zbiórki elektrośmieci na terenie mia-
sta Lublina w ramach programu „Moje miasto bez 
elektrośmieci” działa bardzo dobrze. Od momentu 
podpisania umowy w ramach tego programu sys-
tem zbiórki elektroodpadów znacząco się rozwi-
nął. W każdą ostatnią sobotę miesiąca w sześciu 
punktach Lublina organizowana jest akcja zbierania 
elektrośmieci, natomiast duże odpady zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego są odbie-
rane bezpłatnie z terenu nieruchomości. Biorąc pod 
uwagę ilość sposobów i dostępność miejsc, w któ-
rych można pozbyć się elektrośmieci, w Lublinie nie 
ma z tym problemu, ponieważ system zbiórki dzia-
ła bardzo sprawnie i jest dostosowany do potrzeb 
mieszkańców.

Maria Smal-Chudzik
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

UM Lublin

REKOMENDUJĄ NAS



Gospodarka o obiegu zamkniętym zmusi nas 
do diametralnej zmiany myślenia o gospodarce 
odpadami. 
Rzeczywiście, czeka nas zmiana podejścia do odpadów. 

Przestaniemy mówić o odpadach, a zaczniemy mówić o surowcach – o 
zasobach. Będziemy też musieli sprawić, żeby jak najmniej opakowań 
trafiało na rynek i żeby można je było łatwo poddawać recyklingowi, a 
do tego dojdą wysokie poziomy recyklingu. Nowy nacisk zostanie poło-
żony na powtórne wykorzystanie. 

Pamiętajmy też, że Unia Europejska odchodzi od odzysku, czyli 
energetycznego wykorzystania odpadów opakowaniowych. Odzysk od-
padów opakowaniowych będzie najgorszym rozwiązaniem. No, może 
gorsze będzie tylko składowanie, ale powinno być ono ograniczone do 
ilości śladowych. Odzysk energetyczny i składowanie nie mieszczą się 
w koncepcji surowcowego wykorzystywania odpadów.

Trzeba będzie stworzyć rynek surowców wtór-
nych dobrej jakości, przekonać producentów, 
że mogą w sposób bezpieczny z nich korzystać.
Już dzisiaj huty szkła w Polsce mogą wykorzystać ok. 800 tys. 

ton stłuczki, a wykorzystują 400–500 tys. ton. Papiernie mogłyby też wy-
korzystać dużo większe ilości makulatury pochodzącej z gospodarstw 
domowych, ale jakość tego surowca jest niewystarczająca. Również 
możliwości wykorzystania granulatu powstałego z recyklingu tworzyw 
sztucznych jest dużo większa niż ilość surowca. Wiele firm importuje 
więc granulat z UE i spoza Unii. Mamy duże moce przerobowe na pozio-
mie recyklingu i zbywania wyrobów z recyklingu, ale nie mamy odpadów.

Branża recyklingowa w Polsce jest jedną z najbardziej nowo-
czesnych. Nie ustępuje podobnym instalacjom w Europie i na świecie. 
Transformacje, jakie dokonały się w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat spowodowały, że zainwestowaliśmy dużo pieniędzy (w tym również 
unijnych) w najbardziej nowoczesne rozwiązania. W przemyśle papier-
niczym, tworzyw sztucznych, szklarskim korzystamy ze zdobyczy inte-
lektualnych całego świata. 

Czym ten przemysł jest bardziej nowoczesny, 
tym bardziej czystego surowca wymaga.
To prawda. Musimy stworzyć system zbiórki odpadów z go-

spodarstw domowych spełniający standardy recyklerów i musimy też 
edukować społeczeństwo, również firmy odbierające, pracowników 
samorządów. Każda branża recyklerska wymaga surowca o wysokiej 
jakości, a teraz jest z tym duży kłopot. Nadmiernie zanieczyszczony 
jest nie tylko papier, ale też tworzywa sztuczne i szkło. Nawet w po-
jemnikach do selektywnej zbiórki szkła możemy znaleźć wszystko. Bez 
zwiększenia świadomości zarówno samorządów, jak i mieszkańców 
nic się nie uda. Rynek organizacji odzysku zajmujących się odpadami 
opakowaniowymi to 50 mln zł. Organizacje odzysku są zobowiązane 
wydać 5% tych pieniędzy, czyli 2,5 mln zł na kampanie edukacyjne. Tyle 
mniej więcej kosztuje dobra kampania edukacyjna tylko dla np. części 
Warszawy. Trzeba zapewnić inny strumień finansowy na edukację, jeśli 
ma być ona skuteczna.

Rekopol ma duże doświadczenia jeśli chodzi o edukację.
Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol istnieje na polskim 

rynku od 15 lat i od początku działalności edukacja jest naszym prio-
rytetem. Założyciele i akcjonariusze Rekopolu (25 polskich i międzyna-
rodowych przedsiębiorstw) wyszli z założenia, że zbiórka selektywna u 
źródła, czyli w gospodarstwie domowym, jest najlepszym sposobem na 
zlikwidowanie tak dużego strumienia odpadów kierowanego na składo-
wiska, a powodzenie tej zbiórki w dużej mierze zależy od edukacji.

NAJWIĘCEJ
WYMAGAMY OD SIEBIE

Rozmowa z Jakubem Tyczkowskim, prezesem
Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol SA

Rekopol od wielu lat sukcesywnie zwiększa nakłady na działania 
edukacyjne, przede wszystkim w gminach wśród mieszkańców, i każ-
dego roku przeznacza na nie powyżej 5% przychodów, a więc więcej 
niż wymaga tego ustawa. Akcjonariusze Rekopolu zadeklarowali, że 
nie będą pobierali z tytułu naszej działalności dywidendy i te środki po-
stanowili przeznaczać m.in. na edukację i promowanie idei selektywnej 
zbiórki odpadów.

Działania edukacyjne Rekopolu adresowane są 
nie tylko do mieszkańców gmin. 
Kierowane są do wszystkich, z którymi organizacja ma styczność 

prowadząc swoją działalność, a więc do klientów podczas pikników or-
ganizowanych dla pracowników i ich rodzin, do mieszkańców gmin, w 
których dane przedsiębiorstwo się znajduje. Przygotowywane są też spe-
cjalne atrakcje dla młodzieży – konkursy, gry i zabawy ekologiczne. W 
Rekopolu zawsze wychodzono z założenia, że infrastruktura do zbiórki 
to nie wszystko, ale pieniądze zainwestowane w edukację to konieczna 
inwestycja budująca system selektywnej zbiórki odpadów u źródła.

Jesteście w gronie elitarnych firm, które wdro-
żyły u siebie EMAS.
Wdrażając zintegrowany system zarządzania oparty o wymagania 

EMAS pragniemy podkreślić, iż zawsze najwięcej wymagamy od siebie. 
Pozycja lidera na rynku organizacji odzysku opakowań stanowi dowód 
naszego zaangażowania i profesjonalizmu. Prowadzenie szeregu dzia-
łań informacyjnych i edukacyjnych, a także bieżący monitoring sytuacji 
na rynku i bliska współpraca z podmiotami zbierającymi odpady opako-
waniowe oraz recyklerami stwarza możliwość osiągania coraz lepszych 
wskaźników efektywności środowiskowej. Wpływ na to ma zaangażowa-
nie całego zespołu Rekopolu oraz wszystkich klientów, którzy powierza-
jąc nam swoje obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych 
przyczyniają się do budowania wiarygodnego i stabilnego systemu go-
spodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. A jest to o tyle trudne, że 
rozwiązania systemowe temu nie sprzyjają.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk
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Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu związany jest z Rekopolem 
Organizacją Odzysku Opakowań SA praktycznie od początku jej istnienia. Nasza współ-
praca polega na wsparciu przez organizację odzysku pozyskiwania i przekazywania do 
recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, wymianie wiedzy poprzez udział w or-
ganizowanych przez Rekopol szkoleniach oraz realizacji projektów z zakresu edukacji 
ekologicznej. Nasze relacje z Rekopolem są wyjątkowo dobre, dlatego życzymy sobie 
dalszej tak udanej współpracy, jak dotychczas.

W zakresie edukacji ekologicznej wspieramy się nawzajem w realizacji projektów 
mających na celu rozpowszechnianie zasad segregowania odpadów. Rekopol aktywnie 
uczestniczy w organizacji przedsięwzięć ZUO Elbląg takich jak Elbląskie Dni Recyklingu 
oraz Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów dla placówek oświatowo-wychowaw-
czych z  Elbląga i  sąsiadujących gmin poprzez wsparcie finansowe, organizacyjne 
oraz osobisty udział przedstawicieli organizacji. W ramach projektu Rekopolu „Kultura 

Segregacji” w 2015 roku zaprojektowaliśmy i przekazaliśmy mieszkańcom ulotkę promującą zasady poprawnej 
segregacji odpadów w celu uzyskania wysokiej jakości surowców wtórnych. W tym roku w ramach kontynuacji ww. 
projektu tworzymy książeczkę – komiks dla dzieci pt. „Gagatki, dalsze losy odpadków” nawiązujący do właśnie 
wyprodukowanej drugiej części filmu animowanego pt. „Gagatki”.

Marian Wojtkowski
dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu

Zapisy w ustawie nakazują nam w 2020 roku zrealizowanie poziomu recyklingu 
w  50% odpadami opakowaniowymi pochodzącymi z  gospodarstw domowych. Bez 
edukacji wykonanie tego obowiązku nie będzie możliwe. Kiedyś policzyliśmy, że co 
trzeci dzień w  roku coś się w  Rekopolu wydarza z  zakresu edukacji ekologicznej. 
Organizujemy przeszło 100 wydarzeń każdego roku.

Podczas realizacji kompleksowego programu edukacyjnego „Segreguj odpa-
dy – to się opłaca!” przeprowadziliśmy ankietę wśród uczestników różnych pikników. 
Chęć poszerzenia swojej wiedzy z zakresu selektywnej zbiórki odpadów deklarowało 
1667 respondentów (na 2126, którzy wzięli udział w ankiecie), a 1161 ankietowanych 
w  przeciągu ostatniego roku nie otrzymało żadnej informacji (ulotki, broszury itp.) 
o tym, jak segregować odpady.

Staramy się wypełnić tę lukę, m.in. przez wypromowaną przez nas, naszą autor-
ską kampanię – Dzień bez śmiecenia, który przypada 11 maja. W różnych miejscach w kraju bierze w niej udział 
kilka tysięcy podmiotów. Kampania jest więc rozpoznawalna i znana, pojawia się w wielu kalendarzach.

Efekty edukacji ekologicznej trudno zmierzyć. Można ilością odpadów segregowanych w gospodarstwie 
domowym, ale też do końca nie wiadomo, czy to wynik edukacji, czy może ekonomii, skoro za posegregowane 
śmieci płaci się mniej. Ale można efekty obserwować też w inny sposób. Widzimy, że ludzie w większości gmin 
wiedzą już jak segregować odpady i podczas różnego rodzaju pikników, festynów, spotkań w gminach o to nie 
pytają. Teraz interesuje ich co stanie się z posegregowanymi przez nich odpadami, jak zostaną spożytkowane, 
na co zamienione. Pytania są dociekliwe i coraz bardziej techniczne.

Aneta Stawicka
kierownik ds. komunikacji i edukacji, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA

Publikacja tego materiału zbiega się z bardzo ważną dla mnie datą – to 12. rok od kiedy pracuję w 
Rekopolu. Od zawsze zajmowałem się i nadal zajmuję m.in. kwestiami upowszechniania idei odpowiednie-
go postępowania z odpadami. Budowa świadomości w różnych grupach interesariuszy naszych działań, a 
więc wśród przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek, firm gospodarki odpadami, ale także 
konsumentów jest wpisana w genotyp Rekopolu. To nie konsekwencja zapisu w ustawie czy mody na zie-
lony CSR. My to robimy od początku. Jest to dla nas warunek sine qua non powodzenia systemu zbierania 
odpadów opakowaniowych. 

Z perspektywy kilkunastu lat widzę, że tam gdzie działania te podejmowane i prowadzone są syste-
matycznie i w szerszych koalicjach – z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, z placówkami edu-
kacyjnymi – przynoszą największe efekty. Mówimy o budowaniu nawyków związanych z segregowaniem 
odpadów. Bo problemem nie jest za mały metraż kuchni uniemożliwiający segregowanie odpadów, czy zbyt 
duża odległość od pojemnika do selektywnej zbiórki, chociaż są one bardzo ważne. Tak naprawdę proble-

mem jest brak nawyków segregacji odpadów. A według mnie segregowanie odpadów powinno być wyznacznikiem każdego cywilizowanego 
człowieka. To powinno być oczywiste, tak jak oczywiste jest, że nie załatwiamy potrzeb fizjologicznych w rogu pomieszczenia, w którym się 
znajdujemy, czy nie wyrzucamy niedopałka z jadącego samochodu.

Michał Mikołajczyk
prokurent, dyrektor sprzedaży i marketingu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA
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Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA w Ostrowie Wielkopolskim 
jest firmą z  ponad 60-letnią tradycją, która prowadzi działalność w  zakresie gospodarki 
odpadami. Współpracujemy z Rekopolem od początku istnienia tej organizacji odzysku, nie 
tylko w obszarze zbiórki odpadów surowcowych, ale też w zakresie edukacji. Do edukacji 
Spółka przywiązuje bardzo dużą wagę. Od kilku lat organizuje liczne spotkania edukacyjne. 
Mamy na terenie zakładu ścieżkę edukacyjną, na której prowadzimy zajęcia nie tylko dla 
dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych mieszkańców miasta oraz gmin sąsiadują-
cych. Prowadzimy w szkołach i przedszkolach pokazy multimedialne i prelekcje na temat 
prawidłowej segregacji odpadów oraz regularnie organizujemy konkursy ekologiczne dla 
dzieci i młodzieży z placówek oświatowych. W tym roku taki konkurs odbędzie się już po 
raz 10. Cyklicznie współorganizujemy z Urzędem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego konkurs 
zbiórki odpadów, którego rozstrzygnięcie następuje podczas Festynu Rodzinnego „majO-
STaszki” – co roku zbieramy inne rodzaje odpadów.

We wszystkich naszych działaniach mamy bardzo duże wsparcie ze strony Rekopolu zarówno finansowe, jak 
i materiałowe (otrzymujemy różnego rodzaju materiały informacyjne i gadżety). Ponadto pracownicy Rekopolu często 
odwiedzają nas i biorą udział w organizowanych przez nas festynach i  imprezach. Wspólnie tworzymy wtedy team 
edukacyjny i wszystkim odwiedzającym nasze stoiska przekazujemy wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Beata Rybka 
kierownik Działu Sprzedaży

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA

Rekopol jest naszym stałym partnerem w dwóch dużych akcjach prowadzonych 
przez naszą fundację. Jedna z nich to akcja Listy dla Ziemi, która przez kilka lat mocno 
zaznaczyła się na mapie działań z zakresu edukacji ekologicznej. Warto tylko wspomnieć, 
iż do tej pory uczestniczyło w niej 1 046 150 dzieci i młodzieży z 9360 przedszkoli i szkół 
w 970 gminach. A te dane nie obejmują jeszcze tego roku, który powoli podsumowujemy. 
Wsparcie Rekopolu jest bardzo ważne, bo pozwala nam na zaangażowanie w działania 
ekologiczne setek tysięcy młodych osób każdego roku. Głównym elementem akcji jest pi-
sanie ekologicznych listów przez młodych ludzi, które skierowane są do dorosłych. Ale 
w przedszkolach i szkołach w całym kraju organizowane są happeningi, wystawy listów, 
spotkania z ekspertami od ekologii, akcje sprzątania, zbiórki surowców itd.

Kolejną inicjatywą jest akcja „365 reklamówek śmieci”, w  której, obok Lasów 
Państwowych, także uczestniczy już drugi rok Rekopol. Akcja polega na zbieraniu tytu-
łowych reklamówek śmieci, wpisywaniu ich do licznika na stronie www.365reklamowek-

smieci.pl oraz zachęcaniu do tego typu działań innych. Akcja „365 reklamówek śmieci” ma przynieść konkretny efekt 
ekologiczny: mniej dzikich wysypisk, mniej odpadów zanieczyszczających środowisko, więcej opakowań trafiających 
do przetworzenia.

Istotna jest również edukacja społeczeństwa w zakresie świadomej konsumpcji (kupowanie produktów jak naj-
mniej zapakowanych) oraz prawidłowej gospodarki odpadami (recykling zamiast składowania odpadów).

Warto także przypomnieć, iż akcja „365 reklamówek śmieci” została wybrana przez czytelników portalu ulicaeko-
logiczna – Kampanią społeczną roku 2015.

Wojciech Owczarz
prezes Fundacji Ekologicznej ARKA

Współpraca Fundacji RECAL z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań SA ma 
wymiar wielowymiarowy i w naszym odczuciu ponadprzeciętny. Poczynając od „najprost-
szych” działań edukacyjnych, jak warsztaty edukacji recyklingowej, realizowane w ramach 
„Wakacyjnych kampanii edukacji recyklingowej”, a kończąc na skomplikowanej i komplek-
sowej analizie rynku gospodarowania odpadami opakowaniowymi przez wszystkie 2478 
samorządów gminnych w Polsce.

W przypadku wakacyjnych kampanii, a konkretnie „Czystych Plaż”, „Czystych Gór” i 
„Czystych Jezior” realizowanych pod wspólnym hasłem „Czyste wakacje” warsztaty edu-
kacyjne obejmują zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe wypoczywające w naj-
bardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski. Okres wakacji to znakomity moment 
na edukację nieformalną, ale również idealna pora na promocję recyklingu ze względu na 
zwiększone zapotrzebowanie na opakowania do napojów.

Z kolei wspólna analiza Rekopol z RECAL, przeprowadzona dla wszystkich syste-
mów gminnych w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opa-
kowaniowych, jest działaniem absolutnie pionierskim. Po raz pierwszy w historii naszego kraju dwie organizacje re-
prezentujące przemysł dokonały niezależnej oceny wyników prezentowanych przez gminy i co najważniejsze – wyniki 
tej oceny nie trafiły do szuflad, a zostały udostępnione w szeroko rozumianym interesie publicznym, podnosząc tym 
samym poziom dyskusji publicznej na niespotykany wcześniej poziom.

Jacek Wodzisławski
prezes Fundacji RECAL
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Polska Izba Gospodarki Odpadami przegrała 
bitwę o in-house. Gminy będą mogły zlecać za-
dania z  zakresu gospodarki odpadami swoim 
firmom komunalnym bez przetargu.
Temat uznajemy za zamknięty. Te rozwiązania, 

które zostały przyjęte w  nowelizacji Prawa zamówień 
publicznych, a także w nowelizacji ustawy o zachowaniu 
czystości i porządku w gminach niosą pewne zagrożenia 
dla przedsiębiorców, jednak nie wynikają one z brzmie-
nia ustawy, a  z wypaczonego rozumienia, przez niektó-
re samorządy, istoty zleceń in-house i z lobbingu szefów 
spółek gminnych. Wielu z  nich chciałoby wyeliminować 
za pomocą in-house’u  konkurencję. Z  zapisów ustawy 
nie wynika, że in-house ma być narzędziem tępienia 
konkurencji, wręcz przeciwnie, potwierdzają one naszą 
tezę (podpartą orzecznictwem europejskim), że zlecenia 
in-house powinny być odstępstwem od reguły organizo-
wania przetargów, odstępstwem, które może być stoso-
wane jedynie w określonych, zdefiniowanych w ustawie 
warunkach. Takie wyjątkowe sytuacje stosowania in-ho-
use’u dotyczą naszej branży, ale też i  innych sfer usług 
publicznych. Nowelizacja przepisów ustawy – Prawo za-
mówień publicznych, pewno nie ostatnia, ma zwiększać 
dostępność małych i średnich przedsiębiorstw do rynku 
usług publicznych, a w szczególności do zamówień zle-
canych przez samorządy gminne.

Niektóre samorządy z pewnością będą chciały 
przywrócić monopol gminnym spółkom.
To niebezpieczne marzenia. Jak funkcjonują mo-

nopole gminne wynika z niedawnego raportu Najwyższej 
Izby Kontroli, która zbadała działalność spółek gminnych 
w  obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Raport jest 
druzgocący dla tych spółek, a wielu samorządowców nie 
tak dawno, w dyskusji na temat in-house’u, zarządzanie 
gospodarką wodną przez spółki komunalne pokazywało 
jako wzór działalności, z którego przykład powinna brać 
również gospodarka odpadami. Teoria znacznie rozminę-
ła się jednak z praktyką. Konsekwencje złej działalności 
gminnych spółek wodno-ściekowych odczuwali przede 
wszystkim mieszkańcy, bo koszty wzrastały skokowo i nie 
były uzasadnione czynnikami rynkowymi.

Czy podtrzymujecie tezę, że wielu firmom pry-
watnym grozi upadek po wprowadzeniu zasady 
in-house?
W  sytuacjach patologicznych może się tak zda-

rzyć. Będą eliminowane szczególnie mniejsze spółki. 
Możemy jednak zapewnić, że monitorujemy sytuację, 
również na etapie przygotowawczym wejścia ustawy 
w życie, bo jak wiadomo zacznie ona obowiązywać od 
1 stycznia 2017 r. Analizujemy deklaracje niektórych 
samorządów, jak na razie nielicznych, które już zapo-
wiedziały zlecanie zamówień na zasadzie in-house. Są 
to sygnały bardzo niepokojące, szczególnie tam, gdzie 
jedynym uzasadnieniem dla wprowadzenia in-house-
’u  jest chęć, aby spółka gminna mogła zarabiać, elimi-
nując prywatną konkurencję. Samorządy przymierzają 

się np. do ogłoszenia przetargu tylko na niektóre sektory 
gospodarki odpadami, te bardziej lukratywne oddając 
w  trybie in-house’u  własnej spółce. Będziemy bardzo 
konsekwentnie podejmować interwencje w takich przy-
padkach, gdy in-house będzie służył nadużywaniu przez 
gminy pozycji dominującej lub gdy gminy nie będą prze-
strzegać procedur wprowadzonych nowelizacją ustawy 
– Prawo zamówień publicznych.

Jak spółki zrzeszone w  Polskiej Izbie 
Gospodarki Odpadami przygotowują się do 
wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym?
To temat ważny, na którym powinniśmy się koncen-

trować. Zarówno nasze firmy, jak i  Izba są od samego 
początku za wdrażaniem gospodarki o obiegu zamknię-
tym i to nie tylko zasad proponowanych w najnowszych 
dyrektywach, ale wszelkich działań, które służą realizacji 
hierarchii postępowania z odpadami. A niestety, mimo że 
hierarchia ta została przyjęta do naszego ustawodawstwa 
już przed wielu laty, to w dalszym ciągu mamy problem 
z jej respektowaniem.

MAMY SZANSĘ NA ROZWÓJ
Rozmowa z Dariuszem Matlakiem, prezesem Zarządu

Polskiej Izby Gospodarki Odpadami
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Powiedzmy sobie jednak szczerze, wdrażanie go-
spodarki o obiegu zamkniętym nie wynika tylko z pobu-
dek ekologicznych czy charytatywnych. To dla przedsię-
biorców i dla całej gospodarki szansa na rozwój. Najdalej 
za 15 lat żadne odpady, które nadają się do powtórnego 
przetworzenia, nie będą mogły trafiać na składowiska. 
To duże wyzwanie dla naszych firm, które jednak widzą 
w  tym programie szanse dla swojego rozwoju, dla two-
rzenia przemysłu przetwórstwa odpadów, rozwijania no-
wych, innowacyjnych, polskich technologii. Cieszymy się, 
że w ostatnim roku zmieniło się stanowisko administracji 
rządowej, która dotychczas podkreślała jedynie problemy 
i koszty związane z wdrażaniem zasad gospodarki o obie-
gu zamkniętym. Zdajemy sobie równocześnie sprawę, że 
gospodarka odpadami nie jest najważniejszym ogniwem 
w łańcuchu gospodarki o obiegu zamkniętym, ale powin-
na domykać ten łańcuch działań i zapewniać skierowanie 
do recyklingu materiałowego i organicznego jak najwięk-
szej ilości odpadów.

W  Monitorze Polskim zosta-
ła opublikowana uchwała 
Rady Ministrów w sprawie 
Krajowego planu gospo-
darki odpadami 2022. 
Czy dokument ten 
jest zgodny z  ocze-
kiwaniami PIGO?
Nie zgłaszamy uwag 

do tego dokumentu. Jego 
największą zaletą jest to, 
że nie wprowadza rewo-
lucji tylko kodyfikuje te 
działania, które zostały 
zapisane w ustawach i są 
sukcesywnie wdrażane. 
Kpgo 2022 jest dla nas 
drogowskazem i  potrzeb-
na jest jedynie konse-
kwencja we wprowadzeniu 
zawartych w nim treści w życie.

Trwają konsultacje rozporządzenia Ministra 
Środowiska określającego standardy selektyw-
nej zbiórki odpadów.
Na obecnym etapie konsultacji publicznych rozcza-

rowuje zdecydowanie negatywne stanowisko samorzą-
dów wobec tego projektu i brak zrozumienia dla intencji 
Ministerstwa Środowiska. To co podkreśla się w stanowi-
skach samorządów wskazuje nie tylko na niezrozumienie 
zapisów obowiązujących przepisów, ale też na brak szer-
szego spojrzenia na to, co nas czeka już w  niedalekiej 
przyszłości, a  więc wspominane już wdrażanie gospo-
darki o obiegu zamkniętym. Samorządy podkreślają tylko 
problem kosztów, które mogą wzrosnąć i stoją na stano-
wisku, że najlepsze rozwiązania to te wdrożone u nich, 
z osławioną zbiórką jedynie na dwie frakcje suche – mo-
kre włącznie. To zupełne nieporozumienie. My również 
widzimy pewne negatywne skutki tego rozporządzenia 
w postaci wzrostu kosztów zbiórki odpadów, ale przed-
stawiamy pewne propozycje, które w  znaczny sposób 
ograniczyłyby ten wzrost. Jeżeli chodzi o  ujednolicenie 
kolorystyki pojemników zaproponowaliśmy nie wymienia-
nie wszystkich pojemników na nowe, a np. wymianę tylko 
klap albo umieszczenie odpowiednich kolorowych nakle-
jek i napisów na starych pojemnikach. Proponujemy też 
zbiórkę trzech frakcji odpadów, a więc tworzyw sztucz-

nych, metalu i  papieru w  jednym pojemniku. Tak więc 
ilość frakcji zbieranych oddzielnie z 6–7 proponowanych 
w rozporządzeniu (oprócz wspomnianych jeszcze odpa-
dy resztkowe, biodegradowalne, szkło i popiół, tam gdzie 
jest taka potrzeba) zmniejszyłaby się do 4–5. Odpady 
opakowaniowe, metal oraz papier i  tak muszą trafić do 
sortowni odpadów na tzw. doczyszczenie (wszystkie sor-
townie działające obecnie są na to przygotowane). Tak 
więc naszym zdaniem można by je było zbierać do jedne-
go pojemnika. Taki system uzupełniony ogólnie dostęp-
nymi gniazdami recyklingowymi i PSZOK-ami powoduje, 
że zbiórka nie jest tak kosztowna. Oczywiście te gminy, 
które mają ku temu warunki, tam gdzie altany śmieciowe 
mają odpowiednią przestrzeń mogłyby dostawiać dodat-
kowy pojemnik tylko na papier. 

W Ministerstwie Rozwoju zostały podjęte pra-
ce związane z  ustawą o  samorządzie gospo-
darczym, a  konkretnie nad zmianą systemu 

funkcjonowania izb gospodarczych i or-
ganizacji pracodawców.

To bardzo dobry ruch, mogą 
na tym skorzystać szczególnie 

mali i  średni przedsiębiorcy. 
Pomysłów jest bardzo wiele, 

poczynając od skrajnych, to 
znaczy, żeby przynależność 
do izb gospodarczych była 
obowiązkowa (tak jest np. 
w  Niemczech), ale ge-
neralnie chodzi o  to, aby 
samorządność przed-
siębiorców uzupełniała 
działania samorządów 
lokalnych i  administracji. 
Żeby wszelkie konsul-
tacje, na wszystkich po-
ziomach zarówno krajo-
wym, regionalnym, jak 

i  gminnym, działań zwią-
zanych z gospodarką, ale i innych odbywały się z udzia-
łem przedsiębiorców. Obecnie tak nie jest. Przedsiębiorcy, 
i to nie tylko ci zrzeszeni w naszej Izbie, mają wrażenie, że 
samorządy lokalne nie są zainteresowane prywatnym biz-
nesem, rozwojem przedsiębiorczości, a wszelkie rady go-
spodarcze, które tworzy się na terenie gmin czy powiatów 
to dziwne twory, pozytywnie opiniujące jedynie te propo-
zycje, które wspierają spółki gminne i komunalne i rozwój 
przedsiębiorczości samorządowej. W efekcie wdraża się 
różne programy, tworzy się różne projekty, finansowane 
ze środków publicznych i  unijnych, które częstokroć są 
wręcz szkodliwe dla gospodarki, rozwoju lokalnego czy 
rozwoju rynku pracy. 

Prace związane z nowelizacją ustawy o izbach go-
spodarczych i  nowym systemem samorządności są dla 
naszej organizacji, ale i dla wszystkich pozostałych izb go-
spodarczych, związków pracodawców czy stowarzyszeń 
gospodarczych bardzo ważne. Powinniśmy się wszyscy 
włączyć do dyskusji nad tym, jak tworzyć samorząd go-
spodarczy i sprawić, by wszystkie samorządy, w tym te-
rytorialne wszystkich szczebli, nie działały w opozycji do 
siebie, a osiągały synergię w swoich działaniach, żeby się 
wzajemnie uzupełniały i wspierały, a do tego potrzebne 
są odpowiednie ramy prawne.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk
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Ubiegłoroczne badanie przeprowadzone przez 
TNS Polska na zlecenie Fundacji ProKarton po-
kazuje, że ok. 7 milionów Polaków w ogóle nie 
segreguje odpadów, a spora część wciąż ma 
wątpliwości jak robić to poprawnie. Jak zachę-
cić Polaków do selektywnej zbiórki odpadów u 
źródła, czyli w domu?
Mimo że świadomość ekologiczna Polaków wciąż 

wzrasta, jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Z 
przeprowadzonego badania jasno wynika, że problem 
często tkwi w braku odpowiedniej infrastruktury, czyli 
pojemników do selektywnej zbiórki znajdujących się w 
najbliższej okolicy, co potrafi zniechęcić do segregacji od-
padów. Poza tym kluczowa jest systematyczna edukacja 
ekologiczna, aktywnie promująca dobre nawyki. Wciąż 
istnieje część badanych, która przyznaje, że np. o recy-
klingu kartonów po płynnej żywności wie niewiele bądź 
nie wie nic. To pokazuje potrzebę prowadzenia działań 
edukacyjnych, podnoszących świadomość ekologiczną 
Polaków. Dlatego Fundacja ProKarton wdraża działania 
promujące dobre nawyki, zarówno wśród dorosłych, jak i 
młodzieży oraz dzieci.

Jak powinna wyglądać edukacja ekologiczna, 
aby przynosiła najlepsze efekty?
Każda działalność edukacyjna, która promuje dobre 

praktyki w dziedzinie ekologii jest potrzebna i pożyteczna. 
W Polsce w tym obszarze działają instytucje państwowe 
oraz organizacje pozarządowe. W szkołach prowadzone 
są lekcje przyrody bądź wychowania obywatelskiego, 
które są niestety niewystarczające. Rysuje się wyraźna 
potrzeba organizowania większej ilości kampanii i wy-
darzeń edukacyjnych. Świetną okazją, aby odpowiednio 
przekazać treści ekologiczne są wszelkie wydarzenia ple-
nerowe, ponieważ angażują one wszystkie grupy wieko-
we i docierają do szerszego grona odbiorców. Co ważne, 
taki bezpośredni kontakt pozwala uczestnikom lepiej za-
pamiętać i przyswoić wszelkie, nawet skomplikowane tre-
ści. Jednak, aby edukacyjne działania odniosły pożądany 
skutek, potrzebne są ciekawe pomysły i ich kreatywna 
realizacja, które zwrócą uwagę odwiedzających i zachęcą 
ich do bezpośredniej rozmowy z organizatorami. Samo 
rozdawanie ulotek już dzisiaj nie wystarczy. 

Co jest kluczem do sukcesu w przypadku wy-
darzeń dla najmłodszych? Jak efektywnie pro-
mować proekologiczne działania wśród tej gru-
py wiekowej?
Wbrew pozorom praca z najmłodszymi jest najbar-

dziej wymagająca. W tym przypadku świetnie sprawdza 
się edukacja poprzez zabawę i pokazywanie maluchom, 
że niewielki wysiłek może przynieść wymierne rezultaty. 
Fundacja ProKarton brała udział w wielu takich przed-
sięwzięciach, m.in. finałach akcji Sprzątanie Świata czy 
piknikach Warszawa Dzieciom zorganizowanych z okazji 
Dnia Dziecka przez Stołeczną Estradę. Podczas takich 
wydarzeń dużym zainteresowaniem cieszą się warsz-

taty czerpania papieru, które pokazują proces recyklin-
gu zużytych kartonów po płynnej żywności. Celuloza w 
nich zawarta stanowi właśnie surowiec do jego produkcji. 
Podczas czerwcowego pikniku, we współpracy z Pocztą 
Polską i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, uru-
chomiliśmy Pocztę Pana Kartona. Dzieci dekorowały 
pocztówki wykonane z papieru czerpanego i wysyłały je 
do rodziny i przyjaciół. Dla wielu z nich była to pierwsza 
okazja w życiu do wysłania tradycyjnej kartki. Kilkaset 
pocztówek trafiło do domów w całej Polsce i każdy mógł 
zobaczyć, ile korzyści daje recykling kartoników.

W jaki sposób przedstawiać złożone kwestie 
segregacji i recyklingu odpadów, aby były zro-
zumiałe także dla młodszego odbiorcy?
Ważne, aby treści edukacyjne były atrakcyjne, ja-

sne i czytelne. W Fundacji ProKarton prezentujemy czę-
sto trudne informacje dotyczące procesu segregacji i 
recyklingu kartoników za pośrednictwem animowanych 
postaci – rodziny Kartonów, czyli czterech bohaterów.  
Każdy z nich zajmuje się innymi aspektami ochrony śro-
dowiska. Rodzina Kartonów pojawia się w materiałach 
edukacyjnych; poświęciliśmy im cykl filmów rysunkowych 
na Facebooku, a jesienią zaprezentujemy nieco dłuższy 
film animowany z ich udziałem. Głowa rodziny Kartonów 
– Pan Karton – pojawia się na wydarzeniach edukacyj-

ZUŻYTE KARTONY
TO CENNY SUROWIEC

Rozmowa z Janem Jasińskim, prezesem Zarządu Fundacji 
ProKarton
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nych osobiście – już od dwóch lat jest maskotką Fundacji 
ProKarton i dzieci bardzo go polubiły. 

W jaki jeszcze sposób można uczyć ekologicz-
nych nawyków najmłodszych? 
Fundacja ProKarton obejmuje patronatem szkolne 

zbiórki zużytych opakowań kartonowych. We współpracy 
z lokalnymi urzędami miasta organizowane są konkursy 
z nagrodami. Przy ocenie konkursowej kryterium stano-
wi waga i jakość zebranych odpadów. W roku szkolnym 
2015/16 w konkursie łącznie startowało kilkadziesiąt pla-
cówek oświatowych. Przykładowo, w Bydgoszczy udało 
się zebrać ponad 14 ton kartonów po napojach, a wśród 
wyróżnionych placówek pierwsze trzy miejsca zajęły 
przedszkola. Pokazuje to, że w selektywną zbiórkę od-
padów można angażować już kilkuletnie dzieci, ucząc je 
ekologicznych nawyków. Dodatkową korzyścią jaką obser-
wujemy jest to, że dzieci przekazują tę wiedzę dalej, ucząc 
rodziców i starsze rodzeństwo. To bardzo budujące. 

Zwracacie uwagę na tkwiący w regionach poten-
cjał. Jaki w tym udział przyznawanych przez was 
certyfikatów potwierdzających zaangażowanie 
RIPOK-ów w popularyzację segregacji odpadów?
W ramach projektu Potencjał tkwi w regionach ana-

lizowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, jak na poziomie 
lokalnym promowana jest selektywna zbiórka odpadów w  
gospodarstwach domowych. Na tle kraju wyróżniały się 
trzy zakłady RIPOK: ZUO Elbląg, MZGOK w Janczycach 
oraz ZGOK Beskid w Żywcu. Od dłuższego czasu konse-
kwentnie wprowadza się w nich innowacje technologicz-
ne oraz prowadzi cykliczne akcje edukacyjne dla miesz-
kańców, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Są to pozytywne 
przykłady potwierdzające, że poprzez konsekwentne 
działania jesteśmy w stanie zbliżyć się do wskaźników 
selektywnej zbiórki i recyklingu wymaganych przez Unię 
Europejską. Propagowanie proekologicznych praktyk 
na poziomie lokalnym jest niezwykle ważne, stanowi 
wręcz podstawę edukacji ekologicznej, o czym staramy 
się głośno mówić. Sukcesem okazał się film edukacyj-
ny pt. Potencjał tkwi w regionach wyprodukowany przez 
Fundację i wyemitowany w maju tego roku na antenach 
TVP3, który obejrzało ponad 100 tysięcy widzów. Film 
przedstawiał wspomniane przeze mnie wcześniej napa-
wające optymizmem przykłady tych RIPOK-ów na mapie 
Polski, gdzie wprowadzaniu nowoczesnych technologii w 

zakresie sortowania odpadów zawsze towarzyszy eduka-
cja ekologiczna. Stanowi to przykład dobrych  i godnych 
naśladowania praktyk. 

Funkcjonowanie systemu zagospodarowania 
odpadami na szczeblu lokalnym jest ważną 
kwestią, która w coraz większym stopniu anga-
żuje Polaków. Co jest dla nich priorytetem jeśli 
chodzi o czystość najbliższego otoczenia?
Z doświadczenia wiemy, że dorośli dość chętnie an-

gażują się w kampanie ekologiczne, czują potrzebę pogłę-
biania wiedzy w tym zakresie, czytają raporty z badania 
opinii publicznej, co przekłada się na późniejsze działania, 
w tym na przykład propozycje projektów w budżecie par-
tycypacyjnym. W tegorocznym badaniu zrealizowanym 
przez TNS na zlecenie Fundacji ProKarton, Polacy do-
kładnie wskazali, na których działaniach powinny skupić 
się władze lokalne: modernizacja infrastruktury, tj. budowa 
chodników, ścieżek rowerowych, nowoczesnego transpor-
tu publicznego (44%), sport i rekreacja (34%), bezpieczeń-
stwo (29%), dostęp do kultury i edukacji (29%) oraz, co 
istotne, kwestia regularnego odbioru odpadów i wytyczenie 
jasnych zasad ich segregacji (23%). Ponadto, aż 7,5 milio-
na badanych oczekuje od władz samorządowych zadba-
nia o ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów. 
Coraz większą popularnością cieszą się także konsultacje 
społeczne i organizowane przez władze lokalne debaty, w 
których częstym tematem dyskusji jest właśnie utrzymanie 
czystości w miejscu zamieszkania. Oprócz tego, Polacy 
oczekują  rzetelnej i precyzyjnej informacji oraz wdraża-
nia programów edukacji ekologicznej. Duża w tym nasza 
rola, aby takie działania wspierać i promować, zwłaszcza 
na szczeblu regionalnym. Stawką jest czyste środowisko, 
jakość życia oraz zdrowie nasze i naszych dzieci.

Rozmawiała: Agnieszka Doroba-Janik
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Instytut na rzecz Ekorozwoju jest jedną pierw-
szych organizacji pozarządowych, która zajęła 
się ochroną środowiska.
Rozpoczęliśmy działalność ponad 25 lat temu. Przez 

cały ten okres działaliśmy zgodnie z naszą misją, która 
brzmi „W interesie przyszłych pokoleń”. Postanowienia 
Szczytu Ziemi w  Rio przekładamy na dokumenty stra-
tegiczne w  różnych obszarach. Zielone Płuca Polski, 
Alternatywna Polityka Transportowa, Alternatywna Polityka 
Energetyczna, a niedawno, w 2012 roku, Niskoemisyjna 
Polska 2050 to nasze największe osiągnięcia. 

Instytut ma duży wkład w rozwój instrumentów po-
lityki ekologicznej i  udziału społecznego. Rozwijaliśmy 
i  rozwijamy metodykę strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, a także obliczeń śladu węglowego dla sa-
morządów czy przedsiębiorstw. Zrobiliśmy pierwsze ob-
liczenia śladu węglowego dla powiatów, a wcześniej dla 
Banku Ochrony Środowiska, któremu pomogliśmy także 
w kompensacji emisji. Przenieśliśmy na polski grunt me-
todykę konsultacji społecznych w postaci okrągłego stołu, 
warsztatów scenariuszowych, narad obywatelskich. Dużo 
się działo i dużo wciąż się dzieje w polityce ekologicznej. 

Opracowujecie plan adaptacji do zmian klimatu 
dla Warszawy. Na jakim jesteście etapie?
Właśnie rozpoczęliśmy prace nad planem. We wrze-

śniu 2016 rozpoczęły się posiedzenia okrągłego stołu 
ds. adaptacji w Warszawie. Celem spotkań jest uzyska-
nie w perspektywie I kwartału 2017 r. rekomendacji do 
strategii od najważniejszych interesariuszy. Równolegle 
będą toczyły się prace nad założeniami planu adaptacji. 
W pierwszej połowie 2017 roku w każdej dzielnicy odbę-
dzie się spotkanie konsultacyjne nad założeniami strategii. 
Jednocześnie prowadzona będzie kampania edukacyjna 
oparta na wynikach naszych analiz dotyczących wpływu 
zmian klimatu na Warszawę i  założeniach strategii. To 
bardzo ciekawe informacje. Na przykład w  śródmieściu 
Warszawy już obecnie mamy w ciągu roku taką średnią 
temperaturę, jak w  położonym dużo dalej na południe 

Budapeszcie. Występuje coraz więcej dni upal-
nych, a każdy taki dzień to dodatkowe 5 zgo-

nów z  powodu stresu cieplnego. Cierpią 
głównie ludzie starsi, których mamy coraz 
więcej. Na uwagę zasługuje również fakt, 
że w ciągu ostatnich 100 lat poziom Wisły 
obniżył się o 2 metry. Przy pogłębiającej 
się suszy wynikającej z braku śniegu w zi-
mie poziom wody w rzece może zakłócić 

pracę ujęć wody dla miasta, czy elektrowni. 
To ważne i coraz pilniejsze problemy, które 

w ramach prowadzonych prac projektowych 
zostaną rozwiązane. Rozwiązania zo-

staną następnie przekazane decy-
dentom w innych miastach.
Dzisiaj gospodarka odpada-
mi w kontekście gospodarki 
o obiegu zamkniętym to je-
den z  ważniejszych tema-
tów. Czy zamierzacie po-
święcić mu więcej uwagi?

Już zajmujemy się tym 
tematem, ale w  trochę od-

mienny sposób, niż zmianami klimatu. Idea gospodarki 
o  obiegu zamkniętym została przez nas przedstawio-
na w  publikacji przygotowanej na 350-lecie firmy Saint-
Gobain. A  wiosną 2016 roku, z  okazji 25-lecia, prze-
prowadziliśmy w  8 przedszkolach charytatywne lekcje 
poświęcone m.in. gospodarce odpadami. W  2017 roku 
także chcemy prowadzić takie zajęcia – mamy zaintere-
sowanie z 14 przedszkoli i poszukujemy partnera do czę-
ściowego finansowania tego przedsięwzięcia. Stopniowo 
chcemy rozszerzać tę ofertę edukacyjną na inne grupy 
wiekowe. Myślimy także o aplikacjach mobilnych poma-
gających nauczyć się, jak właściwie segregować odpady. 
Od 2012 roku w swojej wspólnocie mieszkaniowej prywat-
nie prowadziłem działania na rzecz właściwej segregacji 
odpadów i choć wiele osób nauczyło się prawidłowej se-
gregacji, wciąż w  kubłach na śmieci lądują niewłaściwe 
odpadki. Prawidłowo segregując odzyskaliśmy poprzez 
sprzedaż wartościowych surowców ponad 200 złotych 
rocznie na inwestycje w budynkach. Tego typu działania 
są mi bliskie i Fundacja działa na rzecz ich promocji. 

Czym wyróżniacie się spośród innych organiza-
cji pozarządowych?
Przez większość czasu działaliśmy jako think-tank, 

czyli niezależna organizacja doradcza zajmująca się opra-
cowywaniem ekologicznych idei i  rozwiązań, a  także ich 
promocją. Teraz wykraczamy poza ten schemat i realizu-
jemy także działania pilotażowe oraz staramy się wdra-
żać wypracowane idee i  rozwiązania. Od pomysłu przez 
promocję i pilotaż do wdrożenia. Nazywam to formułą 4P 
organizacji: Pomysł, Promocja, Pilotaż, Praktyka. 

Naszym wyróżnikiem jest to, że staramy się być za-
wsze pierwsi i wyszukiwać tematy, którymi inni się jeszcze 
nie zajęli lub nowe sposoby realizacji zrównoważonego 
rozwoju. Przez 25 lat nam się to udawało i  chcę by się 
udawało nadal. 

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju jest 
z pewnością rozpoznawalna i wiarygodna. Czy 
odczuwacie to na co dzień? Czy macie świado-
mość, że wasza praca przyczyniła się do pozy-
tywnych zmian wokół nas.
Dziękuję, że macie o nas tak dobrą opinię. Faktycznie 

odczuwamy to na co dzień odbierając pozytywne sygna-
ły od naszych partnerów. Nasze najnowsze doświadcze-
nia we współpracy z samorządami, np. w Warszawie czy 
Rejowcu Fabrycznym, jak również z biznesem, i tu przykła-
dem mogą być Danfoss i IKEA, pokazują, że nasza wiedza 
i umiejętności są wysoko oceniane przez partnerów. Wiele 
jest miejsc, w  których można odnaleźć wkład Fundacji 
Instytut na rzecz Ekorozwoju. Ministerstwo Środowiska 
kontynuuje badania świadomości ekologicznej zapocząt-
kowane przez nas w  1992 roku. Zielone Płuca Polski 
wciąż są żywą ideą. A ostatnio nasze wsparcie widoczne 
jest także w mniejszej skali, bo zrealizowaliśmy 20 lokal-
nych inicjatyw, m.in. w  Suścu, Żninie, Gnieźnie, czy też 
uczestniczyliśmy w powstaniu dobrej oferty wypoczynku 
w obszarach chronionych, np. w Jackowie, Hermanowie 
czy innym mniejszych miejscowościach – tam można 
znaleźć nasze certyfikaty ekoturystyczne „Blisko Natury”. 
Logo Fundacji dobrze się kojarzy. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jacek Zyśk

LOGO FUNDACJI DOBRZE SIĘ KOJARZY
Rozmowa z dr Wojciechem Szymalskim,
prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju
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Reprezentujesz samorząd terytorialny,
biznes lub organizację pozarządową? 

Szukasz wiarygodnego partnera do projektu związanego 
z ochroną środowiska lub zrównoważonym rozwojem?

Przez 25 lat naszej działalności zdobyliśmy zaufanie
dziesiątek samorządów, firm, stowarzyszeń i instytucji naukowych. 

Zrealizowaliśmy lub realizujemy, samodzielnie lub we współpracy, 
kilkaset działań w ramach kilkudziesięciu projektów o zasięgu

lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym m.in.:
n w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów zorganizowaliśmy 90 (słownie: dziewięćdzie-
siąt) debat klimatycznych na terenie całej Polski i stworzyliśmy pierwszy Plan Niskowęglowego 

Rozwoju na poziomie powiatu (Starogard);
n w ciągu minionych 18 miesięcy stworzyliśmy 9 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej;

n jesteśmy autorami analizy podatności warszawskiego metra na zmiany klimatu (Analiza w 
sprawie zmian klimatycznych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii metra w 

Warszawie, 2015);
n w ramach projektu Adaptcity przygotowaliśmy zestaw map klimatycznych dla m.st. Warszawy;
n przygotowaliśmy szkolenie dla najwyższej kadry kierowniczej spółki Danfoss Polska Sp. z o.o. 

poświęcone zagadnieniom polityki klimatycznej z perspektywy prawno-gospodarczej;
n na zlecenie spółki IKEA Retail Sp. z o.o. przeprowadzamy proces partycypacyjny wśród 

mieszkańców Lublina, gdzie powstanie nowy obiekt handlowy;
n przeprowadziliśmy audyt dla Banku Ochrony Środowiska, w ramach którego m.in. określili-

śmy ślad węglowy tej instytucji. 

Specjalizujemy się w:
n projektowaniu i przeprowadzaniu procesów partycypacyjnych;
n analizach środowiskowych, m.in. ślad węglowy, strategiczne oceny oddziaływania na 

środowisko;
n szkoleniach i warsztatach z zakresu partycypacji społecznej, planowania strategiczne-

go, odnawialnych źródeł energii dla JST i biznesu;
n tworzeniu i realizowaniu kampanii edukacyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju;
n współpracy na zasadach CSR
n organizacji eventów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Więcej o naszych projektach:            Skontaktuj się z nami: 

nasza misja:
W interesie przyszłych pokoleń

www.ekowyjazdy.plwww.chronmyklimat.pl www.adaptcity.pl

ul. Nabielaka lok.1
00-740 Warszawa
tel.: 22 851 04 02

e-mail: ine@ine-isd.org.pl

www.ine-isd.org.pl

Instytucje i osoby pragnące wesprzeć działalność na rzecz ekorozwoju mogą dokonywać wpłat na rachunek
Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju: Bank Ochrony Środowiska SA 89 1540 1102 2110 5703 2058 0001
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Z NASZEJ POCZTY
E-MAILOWEJ

Lasy Państwowe przekażą 65 mln zł parkom 
narodowym 

Decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych 
zatwierdzony został pakiet działań w  parkach narodo-
wych, które zostaną objęte dofinansowaniem z funduszu 
leśnego w 2016 r. Lasy Państwowe przeznaczą na ten cel 
rekordową kwotę 65 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej 
niż w roku ubiegłym. 

Pakiet uzyskał już akceptację Ministerstwa 
Środowiska. Jeszcze w sierpniu zostaną podpisane umo-
wy o dofinansowanie projektów zgłoszonych przez dyrek-
torów parków. Podobnie jak w ubiegłych latach wnioski 
złożyły niemal wszystkie polskie parki narodowe, z czego 
20 pomyślnie przeszło etap kwalifikacji do mechanizmu 
wsparcia.  

Od kilku lat Lasy Państwowe współpracują z parka-
mi narodowymi, wspierając finansowo różne działania po-
dejmowane na ich terenach. Środki pochodzą ze specjal-
nej puli, tzw. funduszu leśnego, utworzonego i zasilanego 
m.in. przez Lasy Państwowe zgodnie z ustawą o lasach. 
Z roku na rok kwota dofinansowania parków narodowych 
przez Lasy Państwowe znacząco rośnie.

Rodzaje działań objętych dofinansowaniem definiu-
je ustawa – mogą być to przedsięwzięcia służące ochro-
nie przyrody wykonywane metodami gospodarki leśnej 
czy badania naukowe prowadzone przez park lub na je-
go terenie, ale nie tylko. Szczegółowy katalog obejmu-
je kilkaset rozmaitych działań, począwszy od zabiegów 
ochronnych, poprzez prowadzenie szkółek leśnych i za-
lesianie, aż po budowę małej infrastruktury turystycznej. 

– Parki narodowe utrzymują się ze środków z róż-
nych źródeł, ale podstawą ich funkcjonowania są środki 
z budżetu państwa. W tym roku dotacja budżetowa prze-
kazywana im przez Ministerstwo Środowiska ma wynieść 
86 mln zł – mówi Wiesław Krzewina, zastępca dyrekto-
ra Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ds. 
Projektów LP, które od tego roku obsługuje mechanizm 
wpierający parki. – Te dodatkowe 65 mln zł z  funduszu 
leśnego będzie stanowić naprawdę istotną pomoc i po-

tężny zastrzyk finansowy dla parków. Liczymy, że tak jak 
w poprzednich latach, te pieniądze zostaną dobrze spo-
żytkowane. 

Z efektów tego wsparcia korzystają zarówno ludzie, 
jak i przyroda. W wielu parkach odnawia się i pielęgnu-
je młode drzewostany, chroni rośliny przed szkodnikami, 
prowadzi działania związane z  ochroną przeciwpożaro-
wą (np. zakup sprzętu, wdrożenie systemów obserwa-
cji, budowa dostrzegalni i prewencja przeciwpożarowa). 
Naukowcy i pracownicy parków realizują badania wybra-
nych siedlisk, gatunków zwierząt, roślin i  grzybów cha-
rakterystycznych dla danych obszarów. Dzięki nakładom 
na infrastrukturę turystyczną budowane są wieże wido-
kowe, wiaty i ławki. Montuje się tablice edukacyjne oraz 
odnawia oznakowania szlaków pieszych, rowerowych 
itp. Dodatkową opieką obejmuje się też zwierzęta, które 
przebywają w rezerwatach, np. białowieskie żubry – po-
krywając koszt infrastruktury do ich obsługi, jak również 
koszty funkcjonowania ośrodków rehabilitacji wraz z nie-
zbędnym sprzętem. 

Co konkretnie zostało w danym parku dofinansowa-
ne? Tego można dowiedzieć się z jego strony interneto-
wej lub obejrzeć podczas wizyty w parku. Takie inwesty-
cje zazwyczaj oznakowane są tabliczką: „Dofinansowano 
z  funduszu leśnego”. Wsparcia udziela się na wnio-
sek dyrektora parku. O  przyznaniu środków decyduje 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych we współpra-
cy z  Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. 
Oceniający biorą pod uwagę priorytetowość proponowa-
nych działań w danym regionie oraz rzetelność i racjonal-
ność planowanych kosztów.  

Anna.Krason@ckps.lasy.gov.pl
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W Górach Stołowych pszczoły żyją dziko w kłodach 
bartnych 

Ponad 150 uczestników wędrówki z  okazji Dnia 
Pszczoły poznawało 8 sierpnia tajemnice dziko żyjących 
pszczół w  lasach Parku Narodowego Gór Stołowych. 
Na trasie znalazły się m.in. stanowiska z  kłodami bart-
nymi, wykonane z wydrążonych pni świerkowych, które 
są domami dla owadów. Przyrodnicy z  pomocą finan-
sową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prowadzą na tych 
terenach od 2014 r. program przywracania do życia w na-
turze pożytecznych owadów-zapylaczy. 

Pracownicy parku zamontowali 18 kłód bartnych 
dla pszczoły miodnej oraz dwa stanowiska dla pszczo-
ły murarki. Owady pochodziły ze specjalistycznej pasieki 
w Stróżach (województwo małopolskie). 

– Pszczoły na całym świecie, także w Polsce ma-
sowo wymierają. Jedną z przyczyn tego niebezpiecznego 
zjawiska jest nadmierne stosowanie pestycydów w upra-
wach rolniczych – mówi Aleksander Marek Skorupa, 
prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Organizatorzy 
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akcji przypominają, że te pożyteczne owady podtrzymują 
życie na Ziemi dzięki zapylaniu roślin. 

– Bez działalności tych owadów nie istniałoby wiele 
roślin w naszym środowisku. Nawet do 90% roślin w na-
szej strefie klimatycznej to gatunki owadopylne – dodaje 
Anna Gad z Parku Narodowego Gór Stołowych. 

Pszczoły dostarczają człowiekowi oprócz pożyw-
nego miodu także takich cennych produktów jak: py-
łek pszczeli, pierzga, propolis, mleczko pszczele i  jad 
pszczeli. Program restytucji pszczół jest współfinanso-
wany z WFOŚiGW we Wrocławiu jako jeden z elemen-
tów zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej 
w Parku Narodowym Gór Stołowych”. 

rborkacki@fos.wroc.pl
Foto: Park Narodowy Gór Stołowych 
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„Zielone światło” dla rodzin ze Śląska, Małopolski 
i Lubelszczyzny

Towarzystwo na rzecz Ziemi i  Zielony Instytut po 
raz drugi rozpoczęły społeczną akcję „Zielone świa-
tło”, w  ramach której 50 rodzin ze Śląska, Małopolski 
i  Lubelszczyzny otrzyma energooszczędne oświetlenie. 
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem ubóstwa 
energetycznego i roli, jaką w walce z nim odgrywa zwięk-
szenie efektywności energetycznej.

Wszystkie rodziny należą do grupy najbardziej za-
grożonej ubóstwem energetycznym. Są to rodziny wie-
lodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, oso-
by w  podeszłym wieku, a  także chore – znajdujące się 
w trudnej sytuacji finansowej. Organizatorzy przygotowali 
772 żarówki LED-owe. Ponadto część dzieci otrzyma no-

we lampki biurkowe LED, co pozwoli na poprawę jakości 
oświetlenia.

Dzięki wymianie oświetlenia, niektóre z rodzin będą 
mogły zaoszczędzić na rachunkach za energię elektrycz-
ną ponad 600 zł w ciągu roku, przy założeniu wykorzy-
stania pełnego oświetlenia domu przez zaledwie dwie 
godziny dziennie.

– Zdajemy sobie sprawę, że poprzez akcję nie 
rozwiążemy w  całości problemu ubóstwa energetycz-
nego, z  którym borykają się rodziny objęte programem. 
Jednak będzie to dla nich krok we właściwą stronę, aby 
wyjść z  błędnego koła, w  którym się znalazły – powie-
dział Robert Wawręty z  Towarzystwa na rzecz Ziemi. 
– Dotychczas rodziny próbowały oszczędzać poprzez za-
kup tanich żarówek starego typu. Szybko jednak okazy-
wało się, że ich użytkowanie jest związane z wielokrotnie 
wyższym poborem prądu, co powoduje drastyczny wzrost 
wydatków na energię elektryczną. To z kolei uniemożliwia 
im zakup droższych, ale energooszczędnych LED-ówek.  

Z  danych GUS wynika, że tylko w  pierwszej de-
kadzie XXI w. prąd drożał w naszym kraju średnio o 3% 
rocznie. Z  uwzględnieniem parytetu siły nabywczej do-
chodów energia elektryczna w Polsce należy do najdroż-
szych w UE. To powoduje, że udział środków przezna-
czanych przez nasze gospodarstwa domowe na zakup 
energii elektrycznej i cieplnej należy do jednego z najwyż-
szych w Europie i wynosi 11% w ogólnej kwocie wszyst-
kich wydatków. Dla porównania średnia unijna utrzymuje 
się na poziomie 7%.

Na tym jednak nie koniec. Od lipca obowiązuje 
wyższa opłata przejściowa – stała opłata na skompliko-
wanych rachunkach za prąd. Większość gospodarstw 
domowych zapłaci rocznie dodatkowo ok. 50 zł za sam 
fakt podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wyższe 
opłaty podnoszą i tak już należący do najwyższych w UE 
poziom ubóstwa energetycznego, dotyczący milionów 
gospodarstw domowych. 

W ostatnich tygodniach niektórzy sprzedawcy ener-
gii elektrycznej zaczęli wprowadzać programy wsparcia 
klientów w  oszczędzaniu energii. RWE, Tauron i  Duon 
zaczęły promować korzystanie z oświetlenia LED i obni-
żanie rachunków. 

– Program RWE wypożyczania LED jest niestety 
za drogi, ale sprzedaż LED-ów przez Tauron i  rozdawa-
nie LED-ów przez Duon należy ocenić pozytywnie. To 
dobra tendencja ograniczania ubóstwa energetycznego 
w Polsce przez społecznie odpowiedzialne firmy sektora 
energetycznego – powiedział Dariusz Szwed z Zielonego 
Instytutu. – Oczekujemy, że także inni – szczególnie po-
zostali najwięksi „gracze” na rynku energetycznym, czyli 
PGE, Energa i Enea – włączą się w tę akcję, promującą 
oszczędzanie energii i  podnoszenie efektywności ener-
getycznej. Należy podkreślić, że takie działania są także 
zgodne z priorytetami polityki energetycznej Polski i Unii 
Europejskiej. 

Wg szacunków organizatorów akcji wymiana 
wszystkich 250 mln punktów świetlnych w Polsce na ener-
gooszczędne LED, dałaby 12–15 mld złotych oszczędno-
ści rocznie w wydatkach m.in. obywateli, przedsiębiorstw 
i  samorządów. Te działania opłacają się także koncer-
nom energetycznym, które bez budowania nowych, co-
raz mniej opłacalnych elektrowni mogą zapewnić prąd 
i bezpieczeństwo energetyczne większej grupie klientów. 
Oszczędzanie energii i  podnoszenie efektywności ener-
getycznej może być także pomocne w zapobieganiu let-
nim i zimowym blackoutom w Polsce.

janruszkowski@zielonasiec.pl
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EKOLOGIA NA ŚWIECIE
Indianie zaprotestowali skutecznie

Amerykańscy urzędnicy wstrzymali czasowo bu-
dowę części rurociągu naftowego w Północnej Dakocie, 
który miał połączyć tamtejsze pola naftowe z istniejącym 
rurociągiem w Illinois. Pozew przeciwko inwestycji złożyli 
Indianie ze szczepu Siouxów Standing Rock, dla których 
zaskarżona budowa jest zagrożeniem z wielu powodów. 
Przede wszystkim naruszyłaby ich święte miejsca, od 
wieków czczone i ważne dla integralnej kultury plemienia, 
dla zwyczajów i praktyk religijnych; a także miejsca po-
chówku członków tej społeczności.

Zwracają też uwagę na potencjalne – i bardzo praw-
dopodobne – niebezpieczeństwa dla środowiska. „Nie ma 
rurociągu, który w końcu nie zacząłby przeciekać” – mó-
wią. A przebieg nitki zaplanowano m.in. w pobliżu dużego 
sztucznego zbiornika wodnego o nazwie Oahe przy zapo-
rze na Missouri. Wyciek ropy w każdym miejscu skaziłby 
nie tylko lokalne wody, z których korzystają mieszkańcy, 
ale mógłby dotrzeć dużo dalej.

Dla Indian najważniejsze są jednak w tej chwili inte-
resy ich szczepu i uszanowanie tego, co dla nich napraw-
dę ważne. Postulaty Siouxów znalazły poparcie nie tylko 
wśród organizacji ekologicznych. Budowa rurociągu, na 
razie wstrzymana, nie jest jednak całkiem odłożona na 
półkę. Planowane są serie rozmów między władzami i 
Siouxami Standing Rock. Indianie podkreślają, że ich 
praprawnuki mają prawo żyć na takich terenach, jak oni 
teraz, pić nieskażoną wodę – i móc kultywować swoje tra-
dycje w niezmienionych miejscach.

Mokradła Doñana wysychają

Park Narodowy Doñana na południowym wybrzeżu 
Hiszpanii to perełka wśród mokradeł – widnieje na liście 
Dziedzictwa UNESCO. Jednak jak ostrzega ostatnio 
WWF, do parku dociera zaledwie 1/5 wody, która po-
winna tam wpływać i zalegać. A jest to miejsce bardzo 
ważne nie tylko dla przyrody Hiszpanii, ale i Europy. Tu 
przebywają dłużej lub krócej tysiące ptaków podczas 
okresowych migracji, głównie na trasie do i z Afryki. Tu 
są także i inne krajobrazy, związane z wybrzeżem, a 
więc wydmy i dzikie plaże, a wśród licznej fauny wymie-
nić należy rzadkiego rysia iberyjskiego. Rozległe tereny, 
głównie podmokłe, zajmujące 100 tysięcy hektarów, nie 
w całości jednak są objęte ochroną (park ma 57,7 tys ha) 
i właśnie to, co dzieje się tuż poza granicami rezerwatu 

zaczyna mieć coraz większy wpływ na to, co dzieje się w 
środku. Wprawdzie i tam, na pewnej części prowadzone 
jest zrównoważone rolnictwo, w tym uprawa truskawek 
(z tego regionu Andaluzji pochodzi 70% zbiorów, ma-
jących ważne znaczenie gospodarcze), ale wokół jak 
grzyby po deszczu powstają setki nowych gospodarstw, 
wiercone są bez żadnej kontroli studnie, które odbierają 
wodę parkowi.

Wokół regulowane są rzeki i prowadzi się melio-
racje pod kątem rolnictwa. Planowane pogłębianie rzeki 
Gwadalkiwir, co mogło skutkować dopływem większej 
niż do tej pory ilości słonej wody na mokradła, zostało 
na razie wstrzymane przez Sąd Najwyższy, ale to nie ko-
niec problemów. W najbliższym czasie firma Gas Natural 
Fermoza zamierza wykorzystać znajdujące się w regionie 
puste, nieużywane szyby na magazyny gazu ziemnego. 
Trzeba więc będzie poprowadzić sieć rurociągów, a 
drążenie w tak delikatnej strukturze jak tamtejsze 
mokradła może mieć katastrofalne konsekwen-
cje dla środowiska. Takie zezwolenie zostało 
już wydane i jak obawiają się ekolodzy, 
może to ostatecznie doprowadzić do 
wpisania Parku Doñana na listę ob-
szarów zagrożonych.

Minister środowiska Hiszpanii 
zadeklarował, że wszystkie pro-
jekty są rozpatrywane rygory-
stycznie pod względem śro-
dowiskowym, a problemom z 
wodą rząd przyjrzy się szcze-
gólnie uważnie. „Od początku 
XX wieku utracono 80% ba-
gien” – podał WWF. 

Wara rządowi od 
nielegalnych plantacji!

Głośny i groźny incydent 
miał miejsce niedawno w Indonezji. 
7-osobowa grupa urzędników 
Ministerstwa Środowiska, którzy udali 
się w głęboki plener, by dokumen-
tować nielegalne wypalanie lasów 
pod uprawy palmy olejowej została 
wzięta do niewoli. Stali się zakładni-
kami agresywnej grupy ok. 100 męż-
czyzn pracujących na plantacjach, którzy absolutnie 
nie życzyli sobie takiej kontroli i zagrozili wręcz, że jeśli 
urzędnicy nie wycofają się i nie zrezygnują z pomiarów, to 
spalą ich żywcem.

Wielogodzinne negocjacje między porywaczami 
a policją i przedstawicielami lokalnych władz skończyły 
się dobrze i pracownicy ministerstwa mogli opuścić nie-
bezpieczne miejsce, ale problem pozostał, pokazując, jak 
bardzo jest trudny i daleki od rozwiązania.

Podejrzenia o zorganizowanie buntu skierowały się 
do największego potentata zajmującego się rozwojem 
plantacji palmy olejowej wzdłuż cieśniny Malakka, Andika 
Permata Sawit Lestari, ale ci kategorycznie odcinają się 
od jakiegokolwiek udziału w tej sprawie. Inicjatorami tak 
desperackiego kroku mieli być indywidualni rolnicy, dla 
których uprawy palmy to być lub nie być. APSL zadekla-
rowało nawet włączenie się do śledztwa.
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Problem jest istotnie poważny. Co roku dymy z nie-
legalnie wypalanych lasów pokrywają gryzącą, niezwykle 
szkodliwą dla zdrowia chmurą ogromne obszary – nie tyl-
ko w samej Indonezji. Wielokrotnie przeciwko temu pro-
testowały sąsiednie Malezja i Singapur, gdzie z powodu 
dymu trzeba np. okresowo zamykać szkoły. O utracie bio-
różnorodności nie wspominając.

A „zaaresztowani” urzędnicy zdążyli do chwili za-
trzymania udokumentować ponad 2000 ha  pogorzelisk, 
z tym że kazano im wykasować zdjęcia. Pozostały drony, 
które krążyły nad kontrolowanym rejonem, a te zareje-
strowały jeszcze więcej i dane zachowały.

W Indonezji rośnie 1/3 lasów tropikalnych naszego 
globu, a jednocześnie w statystykach państwo to plasuje 
się na 5 miejscu pod względem emisji CO2 – właśnie na 
skutek wylesiania i wzniecania pożarów.

Posadzą milion koralowców

Dwie czołowe niezależne organizacje w USA, 
zajmujące się ochroną i badaniem obszarów morskich 
– Mote Marine Laboratory i The Nature Conservancy 

– podpisały umowę, dzięki której znacząco ma po-
prawić się stan raf koralowych w obszarze Florida 

Keys i wokół Karaibów. Współpraca, o zasięgu 
międzynarodowym, zaplanowana jest na 15 lat i 
ma bezprecedensową skalę. Obejmuje wiele za-
dań: wśród nich jest utworzenie banku genów 
koralowców, by można było dobierać do uzu-
pełniania raf gatunki najlepiej radzące sobie 
ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniami 
(już zebrano 50 tysięcy próbek), a także 
posadzenie na zubożałych rafach miliona 
nowych korali. W niektórych rejonach rafy 
zmniejszyły się w ciągu ostatnich 30 lat o 
50–80%.

To niezwykle cenne ekosystemy, waż-
ne nie tylko dla oceanicznej bioróżnorod-

ności i rozwoju siedlisk morskich, ale 
i dla ludzi. Chronią linię brzegową, 

pozwalają utrzymać czystość wód 
i stanowią istotny element go-

spodarki państw korzystają-
cych z bogactwa mórz. 
Do realizacji projektu 

będą zaangażowa-
ne lokalne spo-

łeczności, już 
zresztą ak-
tywnie biorą-
ce udział we 

wcześniejszych 
działaniach obu or-

ganizacji, sporo wysiłku będzie też włożone w akcje edu-
kacyjne.

Nieoczekiwany efekt ocieplenia w Arktyce

Nadszedł dobry czas dla wielorybów w północnych 
obszarach naszego globu. Na skutek ocieplenia gwałtow-
nie topnieją arktyczne lody i coraz większa powierzchnia 
oceanu jest od nich wolna przez coraz dłuższy okres. Jak 
wykazały badania prowadzone przez ostatnie 30 lat przez 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
w Seattle, na obszarze Morza Czukockiego, oddzielające-
go Rosję od Alaski, pojawiło się kilka gatunków, których 
jeszcze w 1980 roku w ogóle w tym regionie nie było. 

Są to trzy planktonożerne fiszbinowce: humbaki, 
finwale i płetwale karłowate – i ich obecność nie jest już 
niczym nadzwyczajnym. Z obserwacji wynika, że na do-
brej drodze do „zagospodarowania” tych wód jest też wal 
grenlandzki, choć jego ekspansja nie wydaje się jeszcze 
tak wyraźna.

Jak twierdzą naukowcy z NOAA oraz Uniwersytetu w 
Oxfordzie zwierzęta korzystają ze zmniejszającej się z roku 
na rok pokrywy lodowej na powierzchni wody – przez co 
więcej światła dociera do głębin, a to powoduje masowy 
rozwój planktonu, którym się żywią. Pierwszym ogniwem 
jest oczywiście fitoplankton, będący pokarmem zooplank-
tonu – no a ten już bez ograniczeń służy olbrzymim ssa-
kom. Te relacje i zależności pokarmowe w zmieniającym 
się środowisku powodują też wzrost materii organicznej i 
wielu składników odżywczych w chłodnych, ale już otwar-
tych przez znaczną część letnich miesięcy wodach.

Tempo znikania lodu jest bardzo szybkie – jak się 
ocenia jest to 10% na dekadę. To naprawdę dużo i nie 
mogło pozostać bez wpływu na na podwodny ekosystem. 
Co więcej – otwarte wody intensywnie falują pod wpły-
wem wiatru i mieszają wody powierzchniowe z tymi z głę-
bi, a stamtąd wypływają do góry substancje odżywcze. 
Dla jednych więc organizmów ocieplenie to katastrofa, 
zmuszająca np. duże drapieżniki, jak białe niedźwiedzie 
do walki o przetrwanie, ale dla wielorybów, mających 
dziś pokarmu pod dostatkiem okazją do eksplorowania 
nowych terenów. Obrały kurs na północ od dotychcza-
sowych żerowisk. Oczywiście zimą znów pojawia się lód, 
ale kto już się tam zadomowił – ten sobie poradzi w przej-
ściowo niesprzyjających warunkach.

Naukowcy zwracają uwagę na jeszcze jeden bonus: 
populacje rosną nie tylko liczebnie, ale są w bardzo do-
brej formie – zwierzęta są zdrowe i silne.

Hakerski atak na serwis naukowy

Na zakończenie „ciekawostka”. Niemal zawsze 
wśród źródeł wykorzystywanych przy redagowaniu 
„Ekologii na świecie” wymieniana jest witryna American 
Association for the Advancement of Science – EurekAlert. 
Tym razem do tej interesującej, wiarygodnej pod kątem 
naukowym i merytorycznym strony przez szereg dni nie 
można się było dostać, ponieważ... padła ofiarą ataku ha-
kerskiego. 

Jak oświadczyła Ginger Pinholster, dyrektor gene-
ralna i Dyrektor ds. Komunikacji AAAS, nieoczekiwany 
atak spowodował wyciek kilku informacji objętych em-
bargiem prasowym (a jak ważna to rzecz wie każdy, kto 
pracuje w szanujących się mediach), a także przechwy-
cenie bazy danych dziesiątków tysięcy zalogowanych w 
serwisie użytkowników z całego świata. Wyrażając głę-
bokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji jednocze-
śnie zapewniła, że ich specjaliści pracują dzień i noc, by 
można było znów czerpać wiedzę z archiwum sięgające-
go 1996 roku, a system zabezpieczeń stanie się znacznie 
bardziej wyrafinowany i bezpieczny. Trzeba się będzie 
jednak ponownie zarejestrować. Wprawdzie wiele infor-
macji można przeczytać na EurekAlert bez logowania, ale 
dla chcących wiedzieć więcej istnieją wyższe poziomy 
dostępu. Użytkownikami są przede wszystkim dziennika-
rze i osoby zajmujące się komunikacją publiczną.

Czy to o ich dane chodziło hakerom?

Elżbieta Strucka
(Źródła: BBC, Guardian, New Scientist, 

ScienceDaily, PhysOrg)
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Zgodnie z najnowszym Barometrem Warszawskim, 
rekordowy odsetek mieszkańców stolicy (aż 89%) 
ocenia funkcjonowanie komunikacji miejskiej do-

brze lub bardzo dobrze. Na taką opinię wpływa przede 
wszystkim przekonanie warszawiaków o  stałej popra-
wie jakości transportu zbiorowego w  mieście. Z  oka-
zji Międzynarodowego Dnia bez Samochodu, Zarząd 
Transportu Miejskiego oraz największy prywatny prze-
woźnik w stolicy, Mobilis, promowali wspólnie komuni-
kację autobusową i prezentują jej efektywność. 

Zgodnie z  szacunkami ZTM, wszystkimi pojazdami 
komunikacji publicznej w Warszawie podróżuje obecnie po-
nad miliard pasażerów rocznie. Oprócz dwóch linii metra, 
tramwajów, SKM, pociągów czy rowerów miejskich, war-
szawiacy chętnie korzystają z  rozwiniętej siatki połączeń 
autobusowych. Biorąc pod uwagę pracę przewozową (liczbę 
wozokilometrów), pojazdy te mają obecnie największy udział 
w komunikacji zbiorowej w Warszawie (51%). Dzięki syste-
matycznemu wprowadzaniu buspasów oraz uruchamianiu 
parkingów typu P+R, korzystanie z komunikacji autobusowej 
w Warszawie jest bezpieczne, sprawne i efektywne. 

Mniej samochodów to mniej stresu, spalin i korków

Przeprowadzone w  2015 r. Warszawskie Badanie 
Ruchu wykazało, że jednym samochodem porusza się po 
warszawskich ulicach średnio 1,3 osoby. W dwóch autobu-
sach (9-metrowym i 18-metrowym) zmieści się tyle osób, ile 
zwykle podróżuje po Warszawie ponad 140 samochodami. 
Podróżowanie komunikacją miejską to również wybór zde-
cydowanie bardziej ekologiczny. Samochód ze średnią licz-
bą pasażerów 1,3 emituje ok. 140 g/km dwutlenku węgla 
na osobę, natomiast nowy autobus z silnikiem wysokopręż-
nym, którym jedzie średnio 80 osób – 0,006 g/km dwutlenku 
węgla na osobę. Efektywność i  ekologiczność komunikacji 
miejskiej ZTM i przedstawiciele Mobilis zobrazowali ekspery-
mentem z udziałem 100 kierowców, którzy na parkingu P+R 
Połczyńska wysiedli ze swoich samochodów i przesiedli się 
do dwóch autobusów z nowego taboru Mobilis. 

Parkuj i przesiądź się do komunikacji 

Na popularność komunikacji publicznej wpływa nie 
tylko jakość i nowoczesność taboru autobusowego, ale rów-
nież sieć parkingów typu Parkuj i  Jedź, które funkcjonują 
w Warszawie już od 2007 roku. Czternaście obiektów oferuje 
ponad 4,2 tys. miejsc parkingowych, a ich średnie zapełnie-
nie dochodzi do 80%.

– Doświadczenia wielu miast wskazują, że promocja 
transportu zbiorowego w większym stopniu przyczynia się do 
ograniczenia korków niż budowa nowych dróg czy mostów. 
Ta idea jest wcielana w życie również w Warszawie – pod-
sumowuje Katarzyna Strzegowska, zastępca dyrektora 
ZTM w  Warszawie. – Ważnym elementem systemu zrów-
noważonej i  inteligentnej komunikacji miejskiej są parkingi 
typu Parkuj i Jedź. Znajdują się one przede wszystkim w są-
siedztwie głównych węzłów przesiadkowych – przy stacjach 
metra i kolejowych. Kierowcy mogą dojechać samochodem 
do parkingu, zostawić auto i  kontynuować podróż komuni-
kacją miejską. W  taki sposób możemy realnie wpłynąć na 
ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do centrum 
miasta – dodaje.

Do podróżowania komunikacją miejską zachęca nowy 
tabor 

Warszawiacy podróżujący komunikacją autobuso-
wą przyzwyczaili się już do rosnącego komfortu podróży, 
który zwiększa się m.in. dzięki inwestycjom w  nowy tabor. 
Kursujące po warszawskich ulicach pojazdy są coraz nowsze 

i posiadają coraz więcej udogodnień dla pasażerów. Średni 
wiek autobusów, które przewożą pasażerów w Warszawie, 
skrócony został z 10,8 roku (2006 r.) do 6,66 roku (2015 r.). 
Pod koniec lipca 2016 r. na warszawskie ulice wyjechało 100 
fabrycznie nowych, praktycznie nieemitujących spalin auto-
busów Mobilis, największego niezależnego operatora komu-
nikacji miejskiej w stolicy. 

Wyposażenie warszawskich autobusów zmieniało się 
z biegiem lat. Od 2013 roku wszystkie pojazdy dostosowane 
są do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podróżujących 
z wózkami dziecięcymi. Pierwsze niskopodłogowe autobusy 
pojawiły się na warszawskich ulicach w 1994 roku. Obecnie 
to już standard. Współczesne autobusy to także multimedia, 
zaawansowane technologie i  systemy, ułatwiające lokaliza-
cję taboru oraz wyświetlanie informacji pasażerskiej.

Kluczową rolę odgrywa również sprawny system mo-
nitoringu, który istotnie zwiększa poziom bezpieczeństwa 
w  pojazdach. Warunek ten spełnia już niemal trzy czwarte 
autobusów (72,14%) kursujących po warszawskich ulicach. 

– W pojazdach Solaris Alpino system monitoringu skła-
da się aż z 7 kamer, które rejestrują obraz zarówno z prze-
strzeni pasażerskiej, ale także z kabiny kierowcy. Monitorują 
wszystko, co dzieje się przed autobusem, za nim i z boku. 
Co równie istotne, pojazdy te spełniają najbardziej restryk-
cyjne normy emisji spalin. Tym samym są niezwykle przy-
jazne dla środowiska i  w  istotny sposób przyczyniają się 
do poprawy jakości życia w  naszych miastach – tłumaczy 
Krzysztof Musiał, regionalny dyrektor sprzedaży w Solaris 
Bus & Coach. 

Z  okazji Dnia bez Samochodu obchodzonego 
w  Warszawie (komunikacja publiczna była tego dnia bez-
płatna) starano się pokazać, że autobusy w mieście są du-
żo bardziej efektywnym i  ekologicznym środkiem transpor-
tu niż samochód osobowy. Poruszanie się autobusem jest 
tańsze, bezpieczniejsze i  szybsze dla pasażerów, a  także 
pozwala uzyskać znaczne oszczędności dla miasta liczone 
w rachunku ciągnionym, tj. uwzględniającym wszystkie czyn-
niki kosztotwórcze, poczynając od straty czasu spędzonego 
w korkach, aż po koszty związane z zanieczyszczaniem śro-
dowiska.

J.B.

Z SAMOCHODU DO AUTOBUSU
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