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Bezpieczny recykling
Katowicka spółka BATERPOL jest 
czołowym krajowym producentem ołowiu 
i stopów ołowiu. 

Zastosowane rozwiązania technologicz-
ne na najwyższym światowym pozio-

mie spełniają wymogi Dyrektywy IPPC 
Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania 
i ograniczania zanieczyszczeń oraz wymogi 
BAT (BEST AVALAIBLE TECHNIQUES).

Prowadząc  skup zużytych akumulato-
rów (odpad niebezpieczny) z terenu całe-
go kraju, Baterpol chroni środowisko natu-
ralne przed dalszą degradacją, a realizując 
produkcję ołowiu na bazie surowców wtór-
nych, przyczynia się do ochrony zasobów 
naturalnych. 

W oparciu o własną specjalistyczną 
bazę transportową (samochody, kontene-
ry, pojemniki), przystosowaną do groma-
dzenia i przewozu odpadów niebezpiecz-
nych, Baterpol zapewnia bezpieczne zbie-
ranie i transport. 

Procesy technologiczne w Baterpol 
gwarantują  gospodarcze wykorzystanie 96 
proc. składników zużytego akumulatora. 

Ołów odzyskany ze zużytych akumulato-
rów w całości wykorzystywany jest do pro-
dukcji nowych akumulatorów, a odpadowy 
elektrolit i siarka z procesu odsiarczania pa-
sty ołowiowej do produkcji nowego wyro-
bu – siarczanu sodu, stosowanego w prze-
myśle chemicznym. Tworzywa sztuczne są 
produktem sprzedawanym producentom 
regranulatu i wyrobów z polipropylenu.

Dla wszystkich instalacji spółka posia-
da Pozwolenia Zintegrowane oraz certyfi-
kowane systemy zarządzania jakością, śro-
dowiskiem i BHP.

W latach 2004–2008 spółka zrealizowa-
ła szereg zadań inwestycyjnych, dzięki któ-
rym stale ograniczany jest wpływ procesów 
technologicznych na środowisko oraz ciągle 
poprawiają się warunki pracy. Już osiągnię-
to następujące efekty ekologiczne:
  · zmniejszenie emisji do powietrza 
 – poprzez budowę nowoczesnych 
 pieców i wysoko wydajnych odpylni, 
  · zmniejszenie emisji do gleby i wody 
 – wykonano ujęcie wód opadowych 
 z oczyszczalniami ścieków,
  · zmniejszenie ilości odpadów 
 niebezpiecznych – dzięki instalacji 
 odsiarczania pasty ołowiowej i linii 
 krystalizacji  odpadowy elektrolit 
 z akumulatorów stał się surowcem do 
 produkcji siarczanu sodu,
  · eliminację transportu materiałów 
 niebezpiecznych drogami publicznymi 
 – elektrolitu (jw.), pasty zasiarczonej 
 poprzez budowę linii odsiarczania 
 i przetopu pasty, frakcji metalicznej 
 poprzez zabudowę pieca do jej 
 przetopu w miejscu  jej odzysku,
  · poprawę środowiska pracy – poprzez 
 hermetyzację procesów topienia 
 i rafinacji ołowiu, zmianę sposobu 
 wsadowania pieca oraz zakup 
 specjalistycznych zamiatarek 
 przemysłowych i dbałość o tereny 
 zielone.

Obecnie trwają prace związane z ze-
szkliwieniem żużla powstającego w pro-
cesach wytopu ołowiu z wykorzysta-
niem odpadowego szkła kineskopowe-
go. Uzyskanym efektem będzie utylizacja 
dwóch odpadów niebezpiecznych, a doce-
lowo  uzyskanie nowego wyrobu – kamie-
nia do budowy dróg.

Zgodnie z planem w 2010 roku będą 
realizowane kolejne  inwestycje, pozwala-
jące na dalsze ograniczanie emisji, popra-
wę środowiska pracy oraz na produkcję no-
wych wyrobów. 

Za wprowadzanie nowych rozwiązań, 
za działalność na rzecz ochrony środowiska 
i rozwój regionu  spółka uzyskała szereg 
prestiżowych wyróżnień. Najważniejsze 
z nich to: tytuł Lidera Polskiej Ekologii 2008, 
Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska 
2008, Firma Bliska Środowisku, Panteon 
Polskiej Ekologii i Ekolaury 2009.

Andrzej Łatka
Prezes Zarządu 

Dyrektor Generalny

BATERPOL Sp. z o.o.
ul. Obrońców Westerplatte 108
40-335 Katowice
Tel. 032 779 20 00
Fax: 032 779 20 09
www.baterpol.pl
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

BATERPOL Sp. z o.o. 
PROMOCJA
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EKOLOGIA
ROZMOWY  MAGAZYNU  BIZNES  WIELKOPOLSKA

Jakie działania podejmuje kierowany 
przez panią departament w zakresie 
ochrony środowiska?

  · Prowadzimy działania, które zostały 
nam ustawowo przydzielone, w tym całą 
bazę z zakresu opłat za korzystanie ze śro-
dowiska. Zajmujemy się też wszystkimi 
działaniami związanymi z reglamentacją 
środowiska oraz strategicznymi, związany-
mi z gospodarką odpadami. Pracy mamy 
coraz więcej. 

Brzmi groźnie. Czy macie w związku z tym  
jakieś sukcesy?

  · W ostatnim czasie jako drugie woje-
wództwo zlikwidowaliśmy wszystkie mo-
gielniki, czyli składowiska odpadów nie-
bezpiecznych. Zadanie zakończyło się peł-
nym sukcesem. Wszystkie tereny zosta-
ły zrekultywowane. Teraz przystępujemy 
do gospodarowania tymi niebezpiecznymi 
odpadami zgodnie z zasadami zawartymi 
w przepisach i preferowanymi w znorma-
lizowanej gospodarce. 

Naszym   udziałem    jest
realizacja   planu    zaktualizo-
wanej  przez Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskie-
go gospodarki odpadami.  
Poszczególne gminy, wy-
znaczone w ramach tego 
zadania, podjęły działania 
związane z systematyczną poprawą gospo-
darowania odpadami komunalnymi. Jest to 
zadanie długotrwałe, w związku z tym bę-
dzie postępowało każdego roku. Wymaga 
też czasu i dużego zaangażowania, również 
środków zewnętrznych.  Naszym udziałem 
jest też pomoc w pozyskiwaniu tych środ-
ków, a przynajmniej próby jej uzyskania. 

Jaka to jest pomoc i ile  do tej pory udało 
się pozyskać pieniędzy?

  · Trudno jest mi mówić o konkretnych 
kwotach. Wszystkie projekty zostały złożo-
ne i są dopiero analizowane pod kątem re-
alności ich wykonania.  

Część projektów została złożona do 
PO IŚ (Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko – przyp. red.), czyli do głów-
nego funduszu, który jest zarządzany na 
poziomie centralnym, a część – do nasze-
go regionalnego programu gospodarowa-
nia środkami unijnymi. Jakie będą efekty 
naszych działań, będziemy oceniać dopiero 
w drugiej połowie roku.

Na ile aktywne są same samorządy 
wielkopolskie?

  · Bez ich współpracy tak naprawdę reali-
zacja naszych zadań byłaby niemożliwa. Ze 
strony samorządów panuje duże zrozumie-
nie, oczywiście nie bez oporów, bo wszyst-
ko wiąże się z pewnymi zobowiązaniami, 
z których trzeba się później rozliczać. Z roku 
na rok jest jednak lepiej i muszę  powie-
dzieć, że aktywizacja samorządów jest rze-
czywiście duża.

Łatwiej jest pewnie wyremontować 
drogę, wybudować jakiś obiekt, 

wyremontować świetlicę, bo tym się 
można przed mieszkańcami pochwalić, 
niż inwestować w ochronę środowiska?

  ·  Wiadomo, to są bezpośrednie elemen-
ty, które oddziałują od razu i są  dla spo-
łeczeństwa zaraz odczuwalne. W drugim 
przypadku oprócz wybudowania określo-
nych zakładów dochodzi jeszcze organiza-
cja całego systemu pozyskiwania i zbiórki 
odpadów. To kolejny problem. Samorządy 
stoją też przed wyzwaniem pokonywania 
niejednokrotnie dużych trudności zwią-
zanych z mentalnością mieszkańców. 
Czasami jest problem w przekonaniu spo-
łeczeństwa do opłacalności i do zasadności 
segregacji odpadów. Każdy bowiem zwra-

ca uwagę na bezpośrednie przełożenie 
ekonomiczne, a tu niestety, trzeba trochę 
poczekać. 

I trzeba samemu się zaangażować...

  · Tak, trzeba samemu uczestniczyć 
w tym, co się później ocenia. Oczekiwania 
są trochę inne niż działania, które muszą 
być podejmowane. Z dużymi oporami, ale 
to się pokonuje. Widać, że systemy segre-
gacji, selekcji są rozwijane z dużym zaanga-
żowaniem ze strony samorządów. A spo-
łeczeństwo bardzo powoli zaczyna się do 
tego przyzwyczajać. 

Które samorządy mogą być wzorem dla 
innych?

  · Bardzo dobrze funkcjonuje, aczkol-
wiek tylko w pewnym zakresie, systemo-
wy układ selektywnej zbiórki na terenie 
Poznania i powiatu poznańskiego. Niestety, 
brakuje ostatecznego ogniwa, rozwiązania 
całej gospodarki odpadami komunalnymi 
dla całej aglomeracji poznańskiej. 

Wzorcowym jest 
okręg kaliski. Związek 
Czyste Miasto – Czysta 
Gmina prowadzi na sze-
roką skalę zakład gospo-
darowania odpadami. To 
jeden z lepiej zorgani-
zowanych związków 

tego typu. Z kolei dla okręgu jarocińskiego 
bardzo dobrze zaczyna funkcjonować za-
kład zagospodarowania w Witaszyczkach. 
Nastąpił w nim duży postęp. Koniński 
okręg także ma bardzo dobrze rozwiniętą 
selekcję i segregację odpadów. Na ukoń-
czeniu, przed oddaniem do użytkowania, 
jest zakład zagospodarowania odpadów dla 
całego regionu leszczyńskiego, który także 
jest realizowany przede wszystkim ze środ-
ków unijnych. I też zaczyna funkcjonować 
w sposób bardzo systemowy. Bardzo po-
mogło to w zamykaniu składowisk, któ-
re nie spełniały określonych wymagań. 
Zostało nam jeszcze kilka takich na terenie 
województwa, ale podjęto już działania, by 
je zlikwidować. Myślę, że rok 2011 będzie 

Mamy jeszcze 
dużo do zrobienia
Rozmowa z Hanną Grunt, dyrektorem Departamentu Środowiska 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

Mam wrażenie, że procedury ocen oddziaływania na 
środowisko zostały rozbudowane do takiego poziomu, 
że dla potencjalnego klienta są dosyć skomplikowane 
i trudne do przejścia
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znaczącym i granicznym rokiem w tym za-
kresie.

Pod jakim względem Wielkopolska może 
być przykładem dla innych regionów 
w kwestii dbania o środowisko, a które 
doświadczenia warto byłoby przenieść 
tutaj?

  · Jesteśmy regionem, gdzie – pomimo 
wielu trudności – system gospodarki odpa-
dami zaczyna jakoś funkcjonować. Na razie 
jest jeszcze daleko do tego, żebyśmy mogli 
powiedzieć, że jest na tyle rozwinięty, by-
śmy byli zadowoleni. Nasz plan gospodarki 
odpadami bardzo dobrze wpisał się w re-
gion. W wielu innych regionach powstały  
problemy na przykład z aktualizacją planu 
gospodarki odpadami, właśnie dlatego, że 
nie było zrozumienia ze strony poszczegól-
nych subregionów. U nas udało się to sca-
lić.

Z oceny jakości powietrza wynika, że 
na pewno mamy problem z zawartością 
w nim pyłów. W dużej mierze wiąże się 
on z emisją komunikacyjną i indywidualny-
mi paleniskami domowymi. Mamy na tym 
polu dużo do zrobienia. Część społeczeń-
stwa nie chce bowiem przyjąć i zrozumieć, 
że sama przyczynia się do takiej sytuacji. 
Duże  zakłady już tak funkcjonują, że nie 
przekraczają określonych standardów emi-
sji pyłów.

Poprawia się też jakość naszych wód. 
Ich stan nie jest jeszcze zadowalający, ale 
widać, że jest lepiej. Działania, które zostały 
podjęte w zakresie uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej, budowy nowych 
oczyszczalni, modernizacji starych, przyno-
szą określone efekty. Dość duży problem 
występuje jeszcze niejednokrotnie ze zrzu-
tami nieoczyszczonych wód deszczowych, 
ale też zaczyna się to poprawiać. Problem, 
który jest i z którym trudno będzie sobie 
poradzić w jakikolwiek sposób, stanowią 
zanieczyszczenia wielkoobszarowe spo-
wodowane niekorzystnym usytuowaniem 
wód przy wszelkiego rodzaju gruntach 
użytkowania rolnego. 

Nasze działania prowadzone są w spo-
sób zintegrowany, przy wymianie doświad-
czeń z innymi regionami. Natomiast inne 
regiony korzystają z naszych doświadczeń 
w zakresie likwidacji mogielników. 

Czy zdążymy skorzystać ze środków 
unijnych przeznaczonych na poprawę 
stanu środowiska? Zwiększa się 
świadomość samorządowców, 
mieszkańców Wielkopolski, ale tych 
środków będzie zapewne coraz mniej. 
Kiedyś ta pula środków się skończy…

  · Jako region wielkopolski byliśmy ostat-
nio w różnego rodzaju rankingach poda-
wani za przykład najlepszego wykorzysta-

nia  środków unijnych. Ale zagrożenie jest. 
Nie ma co ukrywać. Są jednak duże szanse 
na to, byśmy w jak największym stopniu te 
środki wykorzystali. Ich pula na pewno bę-
dzie zmniejszana. Obecnie, do 2013 roku, 
sytuacja jest jasna – wiadomo ile, wiadomo 
jak. A później, zobaczymy. Trudno przewi-
dywać. 

Które procedury są przestarzałe, 
spowalniają działania. Które powinny 
zostać skrócone, ulepszone, zmienione?

  · Mam wrażenie, że procedury ocen od-
działywania na środowisko zostały rozbu-
dowane do takiego poziomu, że dla poten-
cjalnego klienta są dosyć skomplikowane 
i trudne do przejścia.  
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ZAGROŻENIA  MIKROBIOLOGICZNE
EKOLOGIA

Pachnidła z wielkiej hodowli
Wobec postępującej ekologizacji 
rolnictwa europejskiego pewne 
zdziwienie może budzić kierunek polityki 
rolnej RP zainicjowany w połowie lat 90. 
minionego wieku, którego efektem jest 
restytucja obiektów ferm po byłych 
PGR-ach z przeznaczeniem na 
przemysłowy chów trzody chlewnej.

W literaturze przedmiotu coraz większą 
uwagę zwraca się na zagrożenia mi-

krobiologiczne, toksykologiczne oraz uciąż-
liwość odorową – wynikające z funkcjono-
wania technologii wielkostadnych w wa-
runkach odbiegających od norm i stan-
dardów cywilizacyjnych. Emisje lotne wy-
wołują liczne skargi i protesty okolicznych 
mieszkańców i samorządów terytorialnych 
zaniepokojonych skalą zjawisk i możliwymi 
problemami zdrowotnymi.

Większość budynków wielkostad-
nych ferm trzody chlewnej, obecnie eks-
ploatowanych przez spółki amerykańskie-
go koncernu Smithfield Foods, na terenie 
Pomorza, Wielkopolski oraz Warmii i Mazur 
została wybudowana w latach 80. ubiegłe-
go wieku. Przemysłowe fermy tuczu trzo-
dy chlewnej były wówczas bardzo popular-
ne na świecie, także w Polsce, gdzie mo-
nopolistą były Państwowe Gospodarstwa 
Rolne. Jednak po  rozwiązaniu PGR-ów na 
początku lat 90. ten typ gospodarstw prze-
stał istnieć. Nadprodukcja wieprzowiny 
i zwiększenie nacisku na ochronę środowi-
ska przyczyniły się do stopniowego znika-
nia przemysłowych metod produkcji rów-
nież w Europie Zachodniej. Działalność taką 
obwarowano bowiem licznymi zakazami – 
minimalizującymi jej szkodliwe oddziaływa-
nie na środowisko. Zdaniem fachowców 
odchodzenie od przemysłowego, skoncen-
trowanego tuczu świń było spowodowane 
problemami z zagospodarowaniem odcho-
dów, szczególnie gnojowicy, oraz ze zwięk-

szoną śmiertelnością prosiąt, warchlaków 
i tuczników, wyższym zużyciem pasz, ob-
niżoną odpornością zwierząt na stres, wyż-
szą częstotliwością urazów ciała i  niższą 
jakością mięsa.

Odory ze świńskiej fermy

Źródłem powstawania gazów o nieprzy-
jemnym zapachu są w kolejności: zwierzę-
ta, odchody, pasza oraz urządzenia tech-
nologiczne. Badania zawartości i stężenia 
tych gazów pochodzących z chlewni  po-
twierdzają, że niedobór tlenu oraz udział 
bakterii denitryfikacyjnych i desulfuryzują-
cych sprzyja fermentacji metanowej, alko-
holowej i kwasowej. W łańcuchu przemian 
biomasy tworzą się: kwasy organiczne, ke-
tony, alkohole, fenole, aldehydy, węglowo-
dany aromatyczne i alifatyczne, a następnie 
organiczne związki azotu i siarki. Z literatury 
fachowej wynika, że najbardziej odrażające 
zapachy wydzielają: tiole, sulfidy, disulfi-
dy i aminy. Z porównania danych wynika, 
że progi wyczuwalności kwasów i alkoholi 
(CH

3
OH, C

2
H

5
OH) są 103 –105 razy wyższe 

od stężeń progowych trimetyloaminy i tioli 
(CH

3
SH, C

2
H

5
SH).

Do związków o wybitnie nieprzyjem-
nym zapachu należą jednopodstawowe 
pochodne siarkowodoru nazywane mer-
kaptanami lub tiofenolami, a pochodne 
dwupodstawowe – siarkami alkilowymi 
(zapach zgniłych jarzyn, zapach czosnku 
wywołujący mdłości). Właściwości che-
miczne tych związków są w wielu przypad-
kach analogiczne do siarkowodoru, uzna-
wanego za gaz o wysoce toksycznych wła-
ściwościach. Siarczki bardzo łatwo ulegają 
samoutlenianiu, prowadząc do powstania 
dwusiarczków. Związki te wydzielają cha-
rakterystyczny, mocniejszy od siarkowodo-
ru odór; część z nich wykazuje dodatkowe 
działanie toksyczne, np. siarczek dwuetylo-
wy. U ludzi działa on porażająco na układ 

oddechowy oraz ośrodkowy układ nerwo-
wy.

Smród  zmierzony

Po raz pierwszy w Polsce przeprowa-
dzono badania nad zawartością związków 
siarkoorganicznych zawartych w powietrzu 
w otoczeniu fermy o obsadzie 5 200 świń.  
Ocena składu powietrza wykazała obec-
ność siarczku dwumetylowego i dwuetylo-
wego, triofenolu oraz dwusiarczków: dwu-
metylowego, metyloetylowego i dwuetylo-
wego. W Polsce nie istnieją normy określa-
jące dopuszczalne stężenie wspomnianych 
związków w powietrzu. Opierając się na 
normach niemieckich, można stwierdzić, 
że graniczne stężenie dla siarczku i dwu-
siarczku dwumetylowego nie powinno 
przekraczać 5 µg/m3, zaś dla siarczku dwu-
etylowego  10 µg/m3 powietrza. Wyniki tej 
interesującej pracy pokazały, że w kojcach 
dla zwierząt wartości te były 10-krotnie 
wyższe od przytoczonych norm. W okre-
sie letnim stężenie siarczku i dwusiarcz-
ku metylowego nawet w odległości 500 m 
od granicy fermy 3-krotnie przekraczało do-
puszczalne wartości.

Inne badania przeprowadzone w Pol-
sce dowiodły, że dopiero w odległości 
700 –2000 m od granicy fermy powietrze 
atmosferyczne było wolne od zanieczysz-
czeń gazowych pochodzących z tuczarni 
świń.

Próbę oszacowania wskaźników emi-
sji innych gazów zawartych w powietrzu 
wentylowanym można podjąć, wykorzy-
stując zgromadzone wyniki oznaczenia ich 
stężenia. 

W celu określenia wielkości przybliżonej 
emisji dla dowolnej chlewni można wyko-
rzystać metodykę obliczeń zaproponowa-
ną przez Kośmider, Mazur-Chrzanowską, 
Wyszyńskiego, przy założeniu, że wentyla-
cja chlewni zapewnia właściwy klimat po-
mieszczeń i rozwój zwierząt, co gwarantu-
je wymiana 1 m3 powietrza w przeliczeniu 
na 1 godzinę oraz na 1 kg żywca. Metodyka 
ta pozwala obliczyć wskaźnik emisji (WE), 
zanieczyszczenia o stężeniu (S), odniesio-
ny do 1 kg żywca w fermie oraz emisję (E) 
z fermy o określonej produkcji (G):

WE [mg/h x kg żywca] = 
  = S [mg/m3] x 1 m3/h x kg żywca
E [mg/h] =
    = WE [mg/h x kg żywca] x G [kg żywca]

Obliczeń dokonano na przykładzie fer-
my AGRI PLUS S.A. w Więckowicach, gmi-
na Dopiewo, położonej zaledwie 17 km od 

Fetor na cenzurowanym

W Niemczech i Holandii od lat istnieją przepisy prawno-organizacyjne ogranicza-
jące emisje odorów z ferm hodowlanych. W Polsce problem uciążliwości zapacho-
wej gazów z produkcji zwierzęcej i przetwórstwa mięsnego jest pomijany lub niezau-
ważany. Jedną z przyczyn takiego stanu może być brak jednoznacznego potwierdze-
nia ich bezpośredniej szkodliwości dla ludzi i zwierząt. Nieliczne badania z tego zakre-
su wskazują jednak, że w powietrzu z pomieszczeń inwentarskich mogą znajdować 
się związki o toksycznym lub karcenogennym działaniu. Bezsporny jest również fakt, 
że odory jako substancje o dużej uciążliwości zapachowej stanowią poważne zagro-
żenie dla komfortu psychicznego ludzi.



9

Poznania. Ferma specjalizuje się w chowie 
ściołowym warchlaków przy obsadzie do-
bowej 10 500 szt. i przy rocznej produkcji 
42 000 szt.
G = 10 500 x 30 = 315 000 kg

Przykładowo szacunkowa emisja siar-
kowodoru wyniesie:
E = 0,04 x 315 000 x 1 = 1 260 mg/h

Natomiast w przybliżeniu emisja skato-
li i indolu:
E = 0,003 x 315 000 x 1= 945 mg/h

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, 
że godzinowa emisja odorów dla wspo-
mnianej fermy może być wysoka i wyno-
si dla siarkowodoru 1260 mg/h przy pro-
gu węchowej wyczuwalności wynoszącej 
0,0081 mg/m3, natomiast dla skatoli i indo-
lu odpowiednio 945 mg/h.

Emisje mikrobiologiczne

Przemysłowa produkcja zwierzęca po-
łączona z dużą koncentracją zwierząt na 
niewielkiej powierzchni, oprócz emisji sub-

stancji gazowych, jest źródłem biologiczne-
go zanieczyszczenia powietrza.

Przez biologiczne zanieczyszczenie po-
wietrza rozumiemy przede wszystkim za-
nieczyszczenie wirusami, bakteriami, grzy-
bami, pyłkami itp. Zanieczyszczenia te wy-
stępują w powietrzu w postaci tzw. aerozo-
li biologicznych i odgrywać mogą znaczną 
rolę przy powstawaniu chorób alergicznych 
oraz epidemii.

Środowisko budynku inwentarskie-
go stwarza dobre warunki do przeżywania 
i namnażania drobnoustrojów. Warunkami 
tymi są względnie stabilna i wysoka tem-
peratura powietrza, duża wilgotność po-
wietrza oraz obecność substancji biologicz-
nych stanowiących podłoże do namnaża-
nia się bakterii i grzybów. Drobnoustroje 
pochodzą z paszy, ścieków oraz odcho-
dów zwierzęcych. W budynkach inwentar-
skich dominuje saproficzna flora bakteryj-
na (ziarniaki, bakterie kwasu mlekowego, 
pleśnie i inne), jednak jeśli w pomieszcze-
niu znajdują się zwierzęta zarażone, chore 
lub nosiciele wydalające zarazki, to powie-

trze w  tym pomieszczeniu zawiera drob-
noustroje chorobotwórcze. Liczba i skład 
jakościowy mikroflory powietrza podlega-
ją dużym zmianom, zależnym od warun-
ków techniczno-technologicznych (sposo-
bu utrzymania i obsady zwierząt, rodzaju 
urządzeń kanalizacyjnych, wentylacyjnych 
i innych) oraz od mikroklimatu (temperatura 
i wilgotność powietrza, zapylenie, oświe-
tlenie i inne). 

W badaniach prowadzonych w chlewni 
stwierdzono od 94 do 140 tysięcy kolonii 
grzybów drożdżoidalnych w 1 m3 powietrza. 
Natomiast powietrze na zewnątrz chlewni 
zawierało 100-krotnie mniej kolonii. W cza-
sie wentylacji drobnoustroje znajdujące się 
na powierzchni pyłów przenoszone są na 
zewnątrz, a z wiatrem na duże odległości. 
Chociaż powietrze atmosferyczne nie jest 
sprzyjającym środowiskiem dla przeżywa-
nia grzybów, bakterii i wirusów, to jednak 
w przypadku dużej koncentracji zwierząt 
mogą wywoływać u ludzi i zwierząt wiele 
chorób zakaźnych i inwazyjnych. 

Liczba gronkowców ulega zmniejsze-
niu ok. 50-krotnie, natomiast liczebność za-
rodków grzybów ulega zmniejszeniu tylko 
3-krotnie. Biorąc pod uwagę duże objęto-
ści powietrza odprowadzanego z chlew-
ni, należy liczyć się z zagrożeniem prze-
noszenia znacznych ilości gronkowców 
i grzybów. Do badań dotyczących fermy 
w Więckowicach można zaproponować na-
stępujące obliczenia:
  · przy obsadzie dobowej wynoszącej 
 10 500 warchlaków przy średniej 
 masie 30 kg, ogólna masa zwierząt 
 wyniesie 315 000 kg
  · dla tej obsady wymiana powietrza 
 wyniesie:
  – w okresie zimy 10 500 zwierząt 
 x 8 m3/h = 84 000 m3/h
  – w okresie lata 10 500 zwierząt  
 x 30 m3/h = 315 000 m3/h
  · biorąc pod uwagę najmniejszą ilość 
 gronkowców w powietrzu obok 
 chlewni wynoszącą 8 tys./m3, ogólna
 ilość emitowanych drobnoustrojów 
 z całej fermy w Więckowicach 

 w ciągu godziny może wynosić:
  – zimą 84 000 m3/h x 8 tys./m3 =
 = 672 mln/h
  – latem 315 000 m3/h x 8 tys./m3 = 
 = 2 520 mln/h

Z obliczeń wynika, że duża ilość drob-
noustrojów, które mogą znaleźć się w po-
wietrzu wentylowanym, np. z fermy 
w Więckowicach, może być przenoszona 
na duże odległości.

Wniosek ten potwierdzają badania 
przeprowadzone w małej chlewni o obsa-
dzie zaledwie 450 szt. położonej w okoli-
cach Krakowa.

 W odległości 60 m od chlewni w smu-
dze powietrza znaleziono bogatą mikroflo-
rę, złożoną ze wszystkich gatunków grzy-
bów, gronkowców i bakterii znalezionych 
w chlewni.

Inni autorzy stwierdzili, że stopień mi-
krobiologicznego zanieczyszczenia powie-
trza tuż nad ziemią jest mniejszy niż w wyż-
szych warstwach atmosfery. Istnieje za-
tem obawa, że tą drogą przenoszone są 

drobnoustroje chorobotwórcze pomiędzy 
budynkami ferm oraz na siedziby ludzkie.

W końcu lat 80. w USA opracowano 
system produkcji świń SEW (Segregatted 
Elary Weaning), w którym jednym z ele-
mentów jest oddzielenie sektorów chowu 
świń na odległość 3 – 5 km. Taka odległość 
ma zapobiegać przenoszeniu zarazków dro-
gą powietrzną pomiędzy budynkami.

Z przedstawionych rozważań wynika, 
że w przypadku fermy o dużej obsadzie 
świń należy brać pod uwagę zjawisko po-
wietrznego przenoszenia drobnoustrojów 
– dla bezpieczeństwa ludzi powinna być za-
chowana większa odległość, przynajmniej 
1 km, pomiędzy fermą a budynkami miesz-
kalnymi.

dr inż. Edward Wieland
Instytut Inżynierii Rolniczej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
Systemy Dla Ekologii SDE WIELAND

Widok fermy AGRI PLUS S.A. 
w Więckowicach, gmina Dopiewo
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ŻYWNOŚĆ  INACZEJ
EKOLOGIA

EKOROLNICTWO

Nad tym faktem zdążyliśmy już niestety 
przejść do porządku dziennego, zbywa-

jąc problem krótkim: „to wszystko chemia 
i konserwanty”. Jednak w ostatnich latach 
liczba tych, którzy nie chcą godzić się z ta-
kim stanem rzeczy, znacznie się powięk-
szyła. Na całym świecie, także w Europie 
i w Polsce, modne zaczęło być wszystko 
z przedrostkiem eko, co powszechnie iden-
tyfikowane jest z przymiotem „zdrowe”. 
Producenci żywności i produktów rolnych 
– wyczuwając nadchodzące zmiany – w za-
kresie sposobów produkcji nieśmiało za-
częli powracać do źródeł, naturalnych me-
tod, znanych i sprawdzonych od pokoleń. 
Z kolei bardziej wyrobieni i świadomi klien-
ci kierują swoją uwagę i zawartość portfeli 
już nie tylko ku temu, co tanie, ale także ku 
temu, co ekologiczne i zdrowe.

Podstawa prawna

Ramy prawne dla rolnictwa ekologicz-
nego wyznaczają rozporządzenie Rady 
(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej i znako-
wania produktów ekologicznych i uchyla-
jącego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 
(Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r. z późn. 
zm.) oraz nowa polska ustawa z dnia 25 
czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 116, poz. 975). 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
unijne akty prawne o mocy rozporządze-
nia są w całości wiążące dla państwa i jego 
obywateli oraz bezpośrednio stosowane 
(na takich samych zasadach we wszystkich 
państwach członkowskich), bez konieczno-
ści ich inkorporacji do wewnętrznego sys-
temu prawnego.

Już na pierwszy rzut oka widać, że pol-
ski ustawodawca posłużył się innym ter-
minem niż prawodawca wspólnotowy. 
W uzasadnieniu do rządowego projektu 
ustawy wnioskodawca wyjaśnia, iż pomi-
mo używania przez rozporządzenie unij-
ne terminu „produkcja ekologiczna”, ter-
min ten jest postrzegany w znacznie szer-
szym rozumieniu niż zakres regulowany 
tym rozporządzeniem. Nadając tytuł nowej 
ustawie, należałoby zatem wyraźnie wska-
zać, że chodzi o produkcję, o której mowa 

w rozporządzeniu nr 834/2007, poprzez 
zastosowanie tytułu: „ustawa o produkcji 
ekologicznej w rozumieniu rozporządzenia 
nr 834/2007”, co nie jest jednak stosowa-
ne w polskiej praktyce legislacyjnej. Z kolei 
termin „rolnictwo ekologiczne” na gruncie 
poprzednio obowiązującej ustawy był kon-
sekwentnie kojarzony z produktami rolnic-
twa ekologicznego, stąd zaproponowano 
pozostawienie tytułu projektowanej usta-
wy we wspomnianym brzmieniu.

Rozporządzenie unijne weszło w życie 
z dniem 1 stycznia 2009 r., a polska ustawa 
– niepowtarzająca zapisów rozporządze-
nia i będąca de facto ustawą kompetencyj-
ną w zakresie regulacji – w dniu 7 sierpnia 
2009 r.

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Przez rolnictwo ekologiczne, określane 
również jako biologiczne, organiczne lub 
biodynamiczne, rozumie się system go-
spodarowania o zrównoważonej produk-
cji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospo-
darstwa, oparty na środkach pochodzenia 
biologicznego i mineralnego, nieprzetwo-
rzonych technologicznie. Podstawową za-
sadą jest odrzucenie w procesie produk-
cji żywności środków chemii rolnej, we-
terynaryjnej i spożywczej. Jest to system 
trwały, samowystarczalny i ekonomicznie 
bezpieczny. Produkcja prowadzona me-
todami ekologicznymi to sposób uzyska-
nia produktu rolniczego, w którym zasto-
sowano w możliwie największym stopniu 
naturalne metody produkcji, nienaruszają-
ce równowagi przyrodniczej. Zasada ta do-
tyczy wszystkich rodzajów i etapów pro-
dukcji – zarówno produkcji roślinnej, cho-
wu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa. 
Produkcja w ekologicznym gospodarstwie 
rolnym jest prowadzona zgodnie z zasada-
mi zrównoważonego rozwoju, uaktywnia 
biologiczne procesy poprzez stosowanie 
naturalnych środków produkcji oraz zapew-
nia trwałą żyzność i zdrowotność gleby, 
a także roślin i zwierząt.

W Polsce zużycie chemicznych środ-
ków produkcji w rolnictwie zawsze było 
niższe niż w większości krajów europej-
skich, co sprawia, że jakość ekologicz-
na przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie 

oraz jej ogromna różnorodność biologiczna 
należą do najlepszych w Europie. Znacznie 
ułatwia to polskim rolnikom podejmowanie 
produkcji żywności metodami ekologiczny-
mi.

Często podkreśla się dwoistą naturę 
systemu rolnictwa ekologicznego. Przede 
wszystkim jest to system wpływający po-
zytywnie na środowisko naturalne, co też 
przyczynia się do osiągania szeroko rozu-
mianych korzyści rolnośrodowiskowych. 
Z drugiej jednak strony rolnictwo ekolo-
giczne stanowi odpowiedź na zmieniającą 
się strukturę popytu na rynku. Konsumenci 
skłaniają się ku tym produktom, chcą je 
kupować i zazwyczaj płacą za nie wyższą 
cenę niż za produkty, które nie zostały wy-
tworzone takimi metodami. Zgodnie z tym 
podejściem system rolnictwa ekologiczne-
go jest także systemem rynkowym.

Wyróżnikiem gospodarstw ekologicz-
nych jest też ich położenie w nieskażonym 
środowisku, dbałość o stan środowiska 
i różnorodność biologiczną, m.in. poprzez 
utrzymywanie i wprowadzanie zadrzewień 
i zakrzewień śródpolnych, bogactwa gatun-
kowego roślin miedz, łąk i pastwisk, ochro-
na strumieni i oczek wodnych itd. 

Cele i podstawowe zasady

Celem wspólnotowych ram prawnych 
regulujących sektor produkcji ekologicznej 
w zamierzeniu prawodawcy unijnego jest 
przede wszystkim zagwarantowanie uczci-
wej konkurencji i właściwego funkcjonowa-
nia rynku wewnętrznego produktów ekolo-
gicznych, utrzymanie i uzasadnienie zaufa-
nia konsumentów do produktów oznaczo-
nych jako ekologiczne, a także stworzenie 
takich warunków, w których sektor ten bę-
dzie mógł się rozwijać zgodnie z tendencja-
mi rynkowymi i tendencjami w dziedzinie 
produkcji.

Znany polski aktor – Bogusław Linda – wraz z zespołem Świetliki popełnił swego czasu 
piosenkę pod dwuznacznym tytułem „Finlandia”, w której między innymi z nostalgią 
wspomina dawniejszy smak wędlin, ciastek, musztardy i... wódki. Wielu z nas – 
pomijając poetykę utworu – z całą pewnością może podpisać się pod tą tęsknotą 
i dziwnym wrażeniem, że kiedyś żywność rzeczywiście smakowała inaczej.

Od 1 lipca 2010 r. stary znaczek rolnictwa 
ekologicznego został zastąpiony nowym.
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Co ciekawe, w preambule rozporzą-
dzenia podkreślono dążenie do ogranicze-
nia w produktach rolnictwa ekologiczne-
go występowania organizmów modyfiko-
wanych genetycznie (GMO), a nawet wy-
raźnie określono, że  stosowanie w pro-
dukcji ekologicznej organizmów modyfi-
kowanych genetycznie jest zabronione. 
Niedopuszczalne jest także umieszcza-
nie na opakowaniu czy produkcie etykiety 
stwierdzającej, że jest on ekologiczny, jeże-
li zawiera GMO, składa się z GMO czy wy-
produkowano go z GMO. Z całą pewnością 
jest to ważny sygnał i określenie stanowi-
ska organów stanowiących UE w kwestii 
podejścia do żywności GMO i jej walorów 
zdrowotnych w świetle nie tak dawno roz-
poczętej gorącej debaty na ten temat rów-
nież w Polsce. 

Popularyzacja i promocja rolnictwa eko-
logicznego przez Unię Europejską i pań-
stwa członkowskie ma wpłynąć w konse-
kwencji również na ograniczenie zużycia 
nieodnawialnych zasobów przyrody, m.in. 
poprzez poddawanie odpadów i produk-
tów ubocznych produkcji pochodzenia ro-
ślinnego i zwierzęcego recyklingowi, któ-
ry ma umożliwić uzyskanie substancji od-
żywczych do nawożenia gleby. Zdaniem 
ekspertów zwiększenie ilości ekologicz-
nych gospodarstw rolnych (i ich obszarów)  
winno też przyczynić się do utrzymywania 
i zwiększania żyzności gleby, a także zapo-
biegać jej erozji. 

Wprowadzone regulacje prawne cha-
rakteryzują również podstawowe zasady 
i cechy ekologicznego chowu zwierząt, 
który powinien opierać się na zasadzie po-
szanowania wysokich standardów doty-
czących dobrostanu zwierząt. Winien za-
spokajać potrzeby związane z trybem życia 
danego gatunku zwierząt i zapobiegać ich 
chorobom. W związku z powyższym szcze-
gólny nacisk kładzie się na warunki panują-
ce w pomieszczeniach dla zwierząt, prakty-
ki hodowlane i obsadę zwierząt. Hodowca 
ekologiczny musi też starannie przemyśleć 
dobór rasy zwierząt, zwracając uwagę na 
ich zdolność do przystosowania się do lo-
kalnych warunków, a nadto – z uwagi na 
fakt, że chów ekologiczny jest działalnością 
ściśle związaną z użytkami rolniczymi – do-
starcza bowiem materii organicznej i sub-
stancji odżywczych dla uprawianej gleby – 
zwierzęta powinny mieć, jeżeli jest to moż-
liwe, dostęp do otwartej przestrzeni lub pa-
stwisk.

Inne zalecenie dotyczące ekologicznej 
produkcji zwierzęcej stanowi, że system 
– w celu osiągnięcia sytuacji, aby w peł-
nym cyklu produkcyjnym różnych gatun-
ków zwierząt znalazły się wyłącznie zwie-
rzęta pochodzące z chowu ekologicznego – 
powinien wspierać wzbogacanie materiału 
genetycznego zwierząt hodowlanych zgod-
nie z zasadami ekologicznego chowu.

Istotną kwestią jest budowanie i utrzy-
manie zaufania konsumentów do produk-
tów rolnictwa ekologicznego. Z tego też 
względu jakiekolwiek wyjątki od wymo-
gów dotyczących do produkcji ekologicz-

nej mogą ograniczać się wyłącznie do 
przypadków, w których zastosowanie od-
stępstw od zasad produkcji jest uzasadnio-
ne. W celu ochrony konsumentów i uczci-
wej konkurencji terminy używane do ozna-
czania produktów rolnictwa ekologiczne-
go muszą podlegać prawnej ochronie, 
tak aby nie mogły być używane do ozna-
czania produktów nieekologicznych w ob-
rębie Wspólnoty i niezależnie od języka. 
Ochronie podlegają także zwyczajowe po-
chodne tych określeń i ich wersje skróco-
ne, bez względu na sposób ich używania. 
Wprowadzono też obowiązek umieszcza-
nia logo UE na wszystkich pakowanych 
żywnościowych produktach rolnictwa eko-
logicznego wytwarzanych we Wspólnocie 
oraz prawo do dobrowolnego umieszcza-
nia logo UE w przypadku niepakowanych 
produktów rolnictwa ekologicznego wy-
twarzanych we Wspólnocie lub wszelkich 

produktach rolnictwa ekologicznego impor-
towanych z państw trzecich.

Zasady produkcji ekologicznej

Szczegółowo cele produkcji ekologicz-
nej prowadzonej w ramach gospodarstw 
ekologicznych określa artykuł 3 rozporzą-
dzenia 8 nr 834/2007, zgodnie z którym do 
ogólnych celów produkcji ekologicznej na-
leży kilka czynników. 

Po pierwsze stworzenie zrównowa-
żonego systemu zarządzania rolnictwem, 
który uwzględnia systemy i cykle przyro-
dy oraz utrzymuje i poprawia zdrowie gle-
by, wody, roślin i zwierząt oraz równowagę 
między nimi. Musi przyczyniać się także do 
utrzymania wysokiego poziomu różnorod-
ności biologicznej i korzystać w odpowie-
dzialny sposób z energii i zasobów natural-
nych, takich jak woda, gleba, materia orga-
niczna i powietrze. Powinien też przestrze-
gać wysokich norm dotyczących dobrosta-
nu zwierząt, a w szczególności zaspokajać 
charakterystyczne dla danego gatunku po-
trzeby behawioralne. 

Po drugie dążyć do wytwarzania pro-
duktów wysokiej jakości oraz po trzecie do 
produkowania szerokiej gamy produktów 
spożywczych i innych produktów rolnych, 
zaspokajających zapotrzebowanie klientów 
na towary produkowane przy wykorzysta-
niu procesów niestanowiących zagrożenia 
dla środowiska, zdrowia ludzi, zdrowia ro-
ślin ani dla zdrowia i dobrostanu zwierząt.

W związku z powyższym produkcja eko-
logiczna opiera się na kilku następujących 
zasadach. Przede wszystkim odpowiednie-
go zaprojektowania procesów biologicz-
nych i zarządzania nimi. Procesy te opiera-
ją się na systemach ekologicznych stosują-
cych wewnątrzsystemowe zasoby natural-
ne przy użyciu metod, które: wykorzystu-
ją żywe organizmy i mechaniczne metody 
produkcji;  stosują uprawę roślin na grun-
tach rolnych i prowadzą produkcję zwie-
rzęcą lub akwakulturę spełniającą zasadę 
zrównoważonej eksploatacji zasobów ryb-
nych;  wykluczają stosowanie GMO i pro-
duktów wytworzonych z GMO lub przy ich 
użyciu, z wyjątkiem produktów leczniczych 
weterynaryjnych;  opierają się na ocenie ry-
zyka, a także zastosowaniu – w razie po-
trzeby – środków ostrożności oraz środków 
zapobiegawczych. 

Druga zasada dotyczy ograniczenia sto-
sowania środków zewnętrznych. Jeśli jest 
to konieczne, ogranicza się je tylko do środ-
ków pochodzących z produkcji ekologicz-
nej, substancji naturalnych lub substan-
cji będących ich pochodnymi i  wolno roz-
puszczalnych nawozów mineralnych. 

Kolejna zasada uwzględnia ścisłe ogra-
niczenia stosowania środków z syntezy 
chemicznej do wyjątkowych przypadków, 
gdy:  nie istnieją odpowiednie praktyki za-
rządzania,  środki zewnętrzne są niedo-
stępne na rynku bądź ich stosowanie przy-
czynia się do wywierania niedopuszczalne-
go wpływu na środowisko. 

Ostatnia zasada traktuje o dostosowa-Fo
t.
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ŻYWNOŚĆ  INACZEJ
EKOLOGIA
niu (w razie potrzeby) zasad produkcji eko-
logicznej do stanu sanitarnego, regional-
nych różnic klimatycznych i warunków lo-
kalnych, stopnia rozwoju i szczególnych 
praktyk hodowlanych.

Każdy rolnik czy producent żywno-
ści, który postanowi wyróżnić się na ryn-
ku i konkurować z innymi wytwórcami po-
przez wskazanie na ekologiczny charakter 
produktów, może formalnie zobowiązać 
się do przestrzegania powyższych zasad 
i, po spełnieniu dodatkowych warunków, 
opatrywać swoje artykuły specjalnym, wy-
różniającym logo.

Zgłoszenie gospodarstwa do programu. 
Konwersja. Nadzór. Certyfikat

Przystąpienie do systemu rolnictwa 
ekologicznego jest dobrowolne, wiąże się 
jednak z zobowiązaniem do przestrzegania 
rygorów produkcji ekologicznej, poddawa-
nia gospodarstwa kontroli oraz podporząd-
kowania się ewentualnym sankcjom w ra-
zie naruszenia wymogów.

Aby rozpocząć starania o uzyskanie dla 
swego gospodarstwa czy produkcji certyfi-
katu rolnictwa ekologicznego, należy złożyć 
na odpowiednim formularzu wniosek w wy-
branej tzw. jednostce certyfikującej oraz 
do wojewódzkiego Inspektoratu Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
właściwego dla miejsca zamieszkania 

wnioskodawcy. Z dniem zgłoszenia – co do 
zasady – rozpoczyna się okres przechodze-
nia z rolnictwa nieekologicznego (tzw. kon-
wencjonalnego) na rolnictwo ekologiczne, 
w trakcie którego stosowane są przepisy 
dotyczące produkcji ekologicznej (konwer-
sja). Trwa ono 24 miesiące przed siewem 
roślin (w przypadku upraw rocznych oraz 
w przypadku produkcji zwierzęcej) oraz 36 
miesięcy przed zbiorem produktów, w od-
niesieniu do upraw wieloletnich. Zgłoszeń 
można dokonywać przez cały rok.

Jednostki certyfikujące, do których 
składa się wnioski, to niezależne prywat-
ne podmioty trzecie dokonujące inspekcji 
i certyfikacji w zakresie produkcji ekologicz-
nej, zgodnie z przepisami wspólnotowego 
rozporządzenia. W Polsce w roku 2008 ta-
kich podmiotów uprawnionych przez mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi do prowadze-
nia kontroli i wydawania certyfikatów było 
jedenaście.

Nadzór nad jednostkami certyfiku-
jącymi oraz nadzór nad produkcją eko-
logiczną sprawuje Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
z którą współpracują Inspekcja Handlowa,  
Inspekcja Weterynaryjna oraz Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W oparciu o złożone dokumenty i po 
dokonaniu stosownej opłaty za przepro-
wadzenie kontroli odbywa się rejestracja 
gospodarstwa w systemie rolnictwa eko-

logicznego. Na dowód zgłoszenia i prze-
prowadzonej kontroli wnioskujący (rolnik 
czy producent) uzyskuje zaświadczenie, 
z którym może z kolei ubiegać się o dota-
cje unijne i dopłaty. Po okresie konwersji 
potwierdzonym corocznymi kontrolami za-
świadczenie to przyjmuje formę certyfikatu 
uprawniającego do dotacji oraz do oznacza-
nia produktów jako produkty rolnictwa eko-
logicznego.

Dopłaty udzielane są producentom rol-
nym, którzy prowadzą działalność rolniczą 
w gospodarstwie rolnym o powierzchni co 
najmniej 1 ha użytków rolnych i zobowiążą 
się do realizacji pakietu zgodnie z planem 
działalności rolnośrodowiskowej oraz prze-
strzegania zasad zwykłej dobrej praktyki 
rolniczej w całym gospodarstwie.

Przez działalność rolniczą rozumie się 
produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym rów-
nież produkcję materiału siewnego, szkół-
karskiego, hodowlanego i reprodukcyjne-
go, produkcję warzywniczą, roślin ozdob-
nych i grzybów uprawnych, sadownictwo, 
hodowlę i produkcję materiału zarodowe-
go ssaków, ptaków i owadów użytkowych, 
produkcję zwierzęcą oraz chów i hodowlę 
ryb.

Co istotne – takiemu producentowi 
nie stawia się żadnych dodatkowych wy-
magań dotyczących udokumentowanych 
kwalifikacji rolniczych czy odpowiedniego 
wykształcenia rolniczego.
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Wysokość dopłat do rolnictwa ekolo-
gicznego zróżnicowana jest w zależności 
od rodzaju uprawy, w podziale na uprawy 
rolnicze, użytki zielone, uprawy warzywni-
cze oraz uprawy sadownicze, w tym jago-
dowe, i wynosi od kilkuset do nawet bli-
sko 2000,00 złotych za hektar (dla gospo-
darstw mniejszych niż 100 ha).

Certyfikat przyznawany jest na jeden 
rok, po czym gospodarstwo poddawane 
jest ponownej kontroli, obejmującej nie tyl-
ko wszystkie obiekty gospodarstwa, ale 
także dokumentację produkcji oraz właści-
wie sporządzony bilans zbiorów (także za-
kupionych surowców) i sprzedaży produk-
tów ekologicznych, i jeśli spełnia określone 
rozporządzeniem wspólnotowym wymogi, 
termin jego ważności jest przedłużany na 
kolejny rok. Certyfikat jest uznawany na te-
renie całej Unii Europejskiej.

Znakowanie. Wspólnotowe logo produkcji 
ekologicznej

W związku z powyższym powstaje py-
tanie, jak rozpoznać, będąc przy półce skle-
powej, czy dany produkt został wyproduko-
wany zgodnie z zasadami rolnictwa ekolo-
gicznego przez rolnika czy producenta po-
siadającego właściwy certyfikat?

Popyt na żywność wysokiej jakości, 
wyprodukowaną pod ścisłą kontrolą jedno-
stek certyfikujących, czyli żywność ekolo-
giczną, stale rośnie. Naturalne jest również, 
że w dobie ostrej konkurencji na rynku pro-
duktów żywnościowych niektórzy nierze-
telni producenci mogą próbować (i próbu-
ją) pozyskiwać klienta, znakując swój pro-
dukt w sposób wprowadzający nabywcę 
w błąd.

W związku z tym w krajach Unii 
Europejskiej wprowadzono system kontro-
li i certyfikacji produkcji ekologicznej, któ-
rego graficznym odzwierciedleniem jest 
wspólnotowy znak „Rolnictwo ekologicz-
ne” umieszczony na etykiecie produktu. 
Producent ma obowiązek wskazać infor-
macje dotyczące nazwy i numeru upoważ-
nionej jednostki certyfikującej, której pod-
lega producent, nazwy i adresu producenta 
(bądź właściciela lub sprzedawcy produktu), 
nazwy produktu, znak identyfikacyjny partii 
towaru. Na etykiecie może zostać również 
zamieszczony napis „Rolnictwo ekologicz-
ne – system kontroli WE” oraz wspólnoto-
wy znak „Rolnictwo ekologiczne”.

Swoje produkty znakiem tym mogą 
oznaczać wszystkie certyfikowane gospo-
darstwa ekologiczne i certyfikowani produ-
cenci żywności. Można zatem stwierdzić, 
że wspólnotowe logo sprawia, że produkty 
te stają się markowe.

W Polsce

Zgodnie z Raportem Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
– „Rolnictwo ekologiczne w Polsce. 
Raport 2007–2008”, rolnictwo ekologiczne 
w Polsce rozwija się stabilnie. W roku 2008 
w naszym kraju funkcjonowało 14 896 go-

spodarstw i 236 przetwórni ekologicznych. 
Z kolei liczba wszystkich producentów eko-
logicznych w tym samym roku wyniosła 
15 206. Ogólna powierzchnia upraw ekolo-
gicznych, zarówno tych już z certyfikatem, 
jak i tych będących w okresie przechodze-
nia na produkcję ekologiczną, wyniosła 
w poprzednim roku blisko 315 tys. ha.

Zagrożenie dla dalszego rozwoju tego 
typu produkcji rolnej stanowi, nieste-
ty, cena finalna produktu, będąca o oko-
ło 20–30 proc. wyższa od produktów wy-
twarzanych metodami przemysłowymi, 
a nawet konwencjonalnymi (stąd określe-
nie odróżniające: żywność konwencjonal-
na). Żywność ekologiczna – mimo rozwo-
ju sieci dystrybucji i przyrostu liczby produ-
centów surowców i zwiększającego się na 
nią popytu, co mogłoby wpływać na spa-
dek cen – i tak pozostanie droższa, gdyż 
uprawy ekologiczne, które wymagają więk-
szych powierzchni, dają o około 20 proc. 

niższe plony. Niższa od metod konwencjo-
nalnych jest również wydajność produk-
cji zwierzęcej, szczególnie mleka i mięsa. 
Z produkcją ekologiczną związane są nadto 
wyższe koszty i nakłady pracy. Do kosztów 
wytworzenia produktu ekologicznego doli-
czyć również należy wysokie koszty kon-
troli i certyfikacji.

Stąd rodzi się konieczność wzmożonej 
akcji informacyjnej, uświadamiającej i pro-
mocyjnej wśród klientów, których trzeba 
przekonać, że na zdrowiu nie można oszczę-
dzać, a dbając o właściwą dietę, stosujemy 
profilaktykę zdrowotną, która zaowocuje w 
przyszłości. Kupując produkty ekologiczne, 
inwestujemy w swoje zdrowie, zdrowie na-
szych dzieci i następnych pokoleń. A zdro-
wie, jak wiemy i często przekonujemy się 
post factum, jest bezcenne.

Paweł Dąbrowski

Zasady dotyczące rolnictwa ekologicznego

Poza powyższymi ogólnymi zasadami rolnictwo ekologiczne – zgodnie z przepisami 
rozporządzenia – opiera się na zasadach:
a)  utrzymywania i poprawy życia w glebie i naturalnej żyzności gleby, stabilności 
 i różnorodności biologicznej, zapobiegania i zwalczania erozji gleby oraz 
 odżywiania roślin głównie poprzez ekosystem gleby;
b)  ograniczania do minimum stosowania zasobów nieodnawialnych oraz środków 
 zewnętrznych;
c)  recyklingu odpadów i produktów ubocznych pochodzenia roślinnego 
 i zwierzęcego jako środka do produkcji roślinnej i zwierzęcej;
d)  uwzględniania lokalnej lub regionalnej równowagi ekologicznej przy 
 podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji;
e)  utrzymywania zdrowia zwierząt poprzez wspomaganie naturalnej obrony 
 immunologicznej zwierząt, dobór odpowiednich ras oraz praktyki hodowlane;
f)  utrzymywania zdrowia roślin poprzez stosowanie środków zapobiegawczych, 
 takich jak dobór odpowiednich gatunków i odmian odpornych na szkodniki 
 i choroby, odpowiedni płodozmian, metody mechaniczne i fizyczne oraz ochrona 
 naturalnych wrogów szkodników;
g)  praktykowania produkcji zwierzęcej powiązanej z powierzchnią gruntów rolnych;
h)  przestrzegania wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem 
 specyficznych potrzeb danych gatunków;
i)  wytwarzania produktów ekologicznych pochodzenia zwierzęcego od zwierząt 
 chowanych w gospodarstwach ekologicznych przez całe życie od momentu 
 urodzenia lub wylęgu;
j)  doboru ras z uwzględnieniem zdolności zwierząt do przystosowania się do 
 warunków lokalnych, ich żywotności oraz odporności na choroby lub problemy
 zdrowotne;
k)  żywienia zwierząt paszą ekologiczną złożoną ze składników rolniczych 
 uzyskanych w produkcji ekologicznej oraz z naturalnych substancji nierolniczych;
l)  stosowania praktyk hodowlanych, które wzmacniają układ odpornościowy 
 i naturalny system obrony przed chorobami, w tym zwłaszcza zapewniania 
 regularnego ruchu oraz – w miarę możliwości – dostępu do terenów na 
 wolnym powietrzu i pastwisk;
m)  wykluczenia chowu sztucznie wyhodowanych zwierząt poliploidalnych;
n)  utrzymywania różnorodności biologicznej naturalnych ekosystemów wodnych,
 zdrowia środowiska wodnego oraz jakości otaczających ekosystemów wodnych 
 i lądowych w produkcji akwakultury;
o)  żywienia organizmów wodnych paszą pochodzącą ze zrównoważonej eksploatacji 
 zasobów rybactwa lub paszą ekologiczną złożoną ze składników rolniczych 
 uzyskanych w produkcji ekologicznej oraz z naturalnych substancji nierolniczych.
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ODPADY  BIODEGRADOWALNE
EKOLOGIA

Nawóz prosto z kuchni
Od kilku lat można zaobserwować wśród 
społeczeństwa wzrost zainteresowania 
kompostowaniem własnych odpadów 
biodegradowalnych: kuchennych, 
zielonych i innych dla uzyskania 
produktów biologicznych w postaci 
kompostu i substratu humusowego.

W Polsce kompostowanie przydomowe 
może być prowadzone przez miesz-

kańców miast i obszarów wiejskich na po-
sesjach z przylegającymi ogrodami oraz na 
ogródkach działkowych i domków letnisko-
wych. 

Z ekologicznego punktu widzenia jest 
to rozwiązanie optymalne, gdyż fundujemy 
sobie prywatną fabrykę najwyższej jakości 
produktów biologicznych przeznaczonych 
do polepszenia żyzności gleb. Celem jest 
uzyskiwanie dobrych i wartościowych plo-
nów warzyw i owoców, często o niepowta-
rzalnych walorach smakowych, bez udziału 
syntetycznej chemii.

Nowości w kompostowaniu 
przydomowym

Kompostowanie przydomowe jest 
szeroko stosowane w Niemczech, 
Austrii, Holandii,  Wielkiej Brytanii i Danii. 
W Niemczech ilość bioodpadów przetwa-
rzanych na kompost we własnym zakresie 
wynosi ok. 5,3 mln Mg. W Austrii miesz-
kańcy kompostują 770 tys. Mg bioodpa-
dów, co oznacza, że statystyczny mieszka-
niec w skali roku przerabia 25 kg bioodpa-
dów.

W Polsce szacuje się, że komposto-
wanie w warunkach przydomowych może 
zmniejszyć ogólny strumień odpadów ko-
munalnych o 12–15 proc. Do komposto-
wania przydomowego dopuszcza się: od-
pady kuchenne, w tym suche pieczywo i 
skorupki jaj; odpady roślinne z ogrodów i 
działek łącznie z trawą i drobnymi gałązka-
mi z przycinania żywopłotów; odpady owo-
ców; fusy z kawy i herbaty wraz z papiero-
wymi torebkami i filtrami; chwasty, kwiaty 
łącznie z bryłką korzeniową; liście z wyjąt-
kiem z drzew iglastych, wierzby oraz orze-
cha włoskiego; odpady w postaci zużytej 
ściółki z hodowli małych zwierząt domo-
wych; papierowe ręczniki kuchenne oraz 
chusteczki. W przypadku kompostowania 
odpadów słonecznika i kukurydzy – łodygi i 
inne części roślin trzeba rozdrobnić.

Do kompostowania nie nadają się bio-
odpady wydzielające przykre zapachy, 
przyciągające szkodniki (np. szczury) bądź 

też hamujące proces rozkładu. Należą do 
nich zepsute mięso i ryby, papier wybie-
lony chlorem, rośliny spryskiwane środka-
mi ochrony roślin, oleje jadalne, zasolona 
woda itp.

Wyłączone z kompostowania z przy-
czyn fitohigienicznych powinny być po-
rażone części roślin. Szczególnie groźne 
są takie choroby roślin, jak kiła kapusty 
(Plasmodiophora brassicae) i zaraza ognio-
wa (Erwinia amylovora).

Kompostowanie przydomowe odpa-
dów nie wymaga specjalnego wyposa-
żenia. Mając do dyspozycji większe ilości 
odpadów ulegających biodegradacji, moż-
na je kompostować w pryzmie na wydzie-
lonym, stałym miejscu, tj. placu kompo-
stowym, o czym już pisaliśmy w „Biznes 
Wielkopolska” w numerze specjalnym 
w 2007 r. W przypadku mniejszej masy 
bioodpadów kompostowanie można pro-
wadzić w boksach wykonanych w warun-
kach domowych z drewna lub siatki, co po-
kazano na rysunku.

Kompostować można także w specjal-
nych pojemnikach (kompostownikach) wy-
konanych głównie z tworzyw sztucznych 
(PE, PCW), o objętości od 80 do 1000 dcm3, 
które dostępne są na rynku krajowym w kil-
kunastu odmianach. Boksy lub pojemniki 
zawierające bioodpady, podobnie jak pry-
zmy, powinny znajdować się na placu kom-
postowym – w miejscu ocienionym i osło-
niętym od wiatrów. Na obrzeżach placu (od 
strony południowej i zachodniej) powinny 
rosnąć: leszczyna, bez czarny, brzoza i mor-
wa. 

Warto przypomnieć, że bez czarny przy-
spiesza rozkład biomasy w I fazie mikrobio-
logicznej, leszczyna zaś sprzyja procesom 
humifikacyjnym kompostu i tworzeniu się 
próchnicy (humusu). W najbliższym sąsiedz-
twie placu nie powinny rosnąć drzewa igla-
ste, wierzba i orzech włoski – działające ha-
mująco na przebieg kompostowania.

Przy przygotowywaniu pryzmy lub sto-
su kompostowego należy zadbać o nieogra-
niczony dostęp powietrza. Zgromadzona 
biomasa zostanie wówczas efektywnie 
przetworzona w mikrobiologicznych prze-
mianach.

Kompostowanie różnych odpadów ro-
ślinnych, w tym liści, oraz wspólnie odpa-
dów kuchennych i roślinnych nie stanowi 
żadnego ryzyka.

Odpady roślinne z ogrodów mogą za-
wierać dość duże ilości łodyg i innych ma-
teriałów strukturalnych. Nie rozkładają się 
one tak łatwo jak odpady kuchenne, stąd 
mogą pojawić się strefy beztlenowe wy-
magające okresowego mieszania bioma-
sy.

Przemiany biomasy podczas 
kompostowania

Przemiany mikrobiologiczne w proce-
sie kompostowania przyczyniają się do: 
stabilizacji zagniwalnych frakcji biomasy, 
zniszczenia mikroorganizmów chorobo-

twórczych, odparowania nadmiaru wilgoci, 
samoczynnej przebudowy biologicznej ma-
terii biomasy w kierunku wytworzenia naj-
pierw kompostu, a następnie substratu hu-
musowego.

Kompostowanie jest procesem, w cza-
sie którego zachodzą dwie przemiany, tj. 
mineralizacja oraz humifikacja. Proces mi-
neralizacji biomasy odbywa się zasadniczo 
w dwóch fazach mikrobiologicznych. 

W I fazie następuje hydroliza głównych 
składników biomasy; przebiega z udziałem 
wody i jej wynikiem są proste produkty roz-
kładu. W II fazie zachodzi zasadnicza mine-
ralizacja, w wyniku której powstają mineral-
ne produkty gazowe, takie jak dwutlenek 
węgla oraz inne składniki utleniania. W tej 
fazie wytworzone są również nowe związ-
ki o charakterze kwasów. Są to związki ful-
wowe rozpuszczalne w wodzie i powstają-
ce z kondensacji produktów hydrolizy.

Przykładowe boksy do przydomowego kompostowania wg A. Jędrczaka, 
Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN, Warszawa 2007: 249
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Humifikacja kompostu przebiega zasad-
niczo w III fazie. Okres ten charakteryzuje 
się biologicznym dojrzewaniem kompostu 
w substrat humusowy w warunkach tleno-
wych nie tylko dzięki procesom próchnico-
twórczym prowadzonym przez mikroflorę, 
ale również dzięki mikrofaunie pochodzenia 
glebowego. Dlatego ważne jest, aby pro-
ces dojrzewania kompostu w substrat hu-
musowy zachodził wprost na „gołej ziemi”. 
Następuje wówczas zjawisko wnikania wa-
zonkowców i dżdżownic z gleby w strefy 
pryzmy lub stosu. Wymienione organizmy 
mają bowiem zdolność tworzenia otworów 
i korytarzy. Przez nie z kolei wnikają i wzbo-
gacają mikrofaunę pryzmy lub stosu  pier-
wotniaki, nicienie, wrotki, niesporczaki, 
roztocze i skoczogonki. Dżdżownice będą 
unikały wchodzenia w partie pryzmy lub 
stosu w temperaturze nagrzania wyższej 

niż 23oC. Przy okazji warto nadmienić, że 
te niezwykle pożyteczne zwierzęta wprost 
nie cierpią biomasy zanieczyszczonej jaki-
mikolwiek chemikaliami. Mogą być wyko-
rzystane zatem jako organizmy wskaźniko-
we przy ocenie jakościowej kompostu lub 
humusu.

Należy pamiętać, że okresowe przera-
bianie stosu lub pryzmy dzięki polepszeniu 
struktury biomasy wpływa na przyspiesze-
nie działalności drobnoustrojów, czego wy-
nikiem jest ponowne samoczynne ogrze-
wanie pryzmy lub stosu. Kontrolowanie 
temperatury biomasy jest prostym i sku-
tecznym sposobem oceny tempa rozkła-
du i humifikacji. Po kilku dniach, po luźnym 
ułożeniu bioodpadów, temperatura pryzmy 
lub stosu może wynosić ok. 55oC, co jest 
charakterystyczną temperaturą dla I fazy. 
Wyższej temperaturze należy zapobiegać, 
gdyż po pierwsze – powoduje ona obumie-
ranie części mikroorganizmów, a po dru-
gie – znacząco mogą wzrosnąć straty azo-
tu przez utlenienie się. Za szybki wzrost 
temperatury może zostać zatrzymany po-
przez niewielkie wtórne nawilżenie bio-
masy. Jeżeli po każdym ułożeniu nowych 
warstw bioodpadów  temperatura za bar-
dzo wzrasta, należy biomasę bardziej zagę-
ścić poprzez lekkie ugniecenie pryzmy lub 
stosu. Jeżeli temperatura w I fazie wzrasta 
zbyt wolno, to powodem jest za słaba ak-
tywność mikroorganizmów. Przyczynami 
mogą być: występowanie w biomasie 
środków hamujących, np. obecność fun-
gicydów w odpadach roślinnych, za duże 
ugniecenie stosu, pryzmy, wyższa od za-
lecanej wilgotność komponentów bioma-
sy (wilgotność nie może być wyższa niż 65 
proc.), obecność w biomasie odpadów ro-
ślinnych o zdrewniałych łodygach.

Charakterystyka substratu humusowego

W zależności od stopnia dojrzałości wy-
twarzanych produktów rozróżnia się dwa 
stadia. Stadium dojrzałości produktu w po-
staci kompostu. Kompostowanie trwa 4 – 6 
miesięcy i kończy się w II fazie mikrobio-

logicznej. Kompost charakteryzuje się tym, 
że w rozłożonej masie można rozpoznać 
jeszcze niewielkie wymiarowo frakcje nie 
do końca rozłożone. Stadium dojrzałości 
produktu w postaci substratu humusowe-
go. Proces kompostowania trwa 7–10 mie-
sięcy i kończy się w III fazie mikrobiologicz-
nej. Substrat humusowy ma konsystencję 
sypką i barwę od ciemnobrunatnej do czar-
nej.

Kompost różni się od substratu humu-
sowego tym że jest nawozem, którego 
składniki łatwo rozpuszczają się w roztwo-
rze glebowym. Substrat humusowy jest 
koncentratem próchnicy, mającym w prze-
wadze kwasy huminowe i huminy, które 
nie są rozpuszczalne w wodzie. Składniki 
pokarmowe zawarte w humusie mogą być 
uruchamiane przez drobnoustroje działają-
ce w strefie rizosfery korzeniowej roślin. 
Stąd też szczególną zaletą substratu humu-
sowego jest niemożność jego przedawko-
wania. Albowiem największe nawet daw-
ki humusu w ogrodzie czy na działce nie 
uszkadzają i nie niszczą roślin uprawnych 
oraz nie zanieczyszczają gleby chemicznie.

Zastosowanie kompostu i substratu 
humusowego

Najlepszą porą stosowania kompostu 
i substratu humusowego jest późna jesień. 
Produkty te rozrzuca się cienką warstwą na 
powierzchnię gleby. Kompost pozostawia 
się przez zimę na powierzchni gleby. Zimą 
ulegnie on dalszemu rozkładowi, a pozo-
stałe resztki miesza się z glebą dopiero 
wioną. Substrat humusowy po rozrzuceniu 
jesienią  miesza się z warstwą gleby o ta-
kiej samej grubości, np. 2 cm. Termin agro-
techniczny stosowania substratu humuso-
wego jest w zasadzie dowolny, można go 
bowiem aplikować jeden lub kilka razy do 
roku. Zwiększenie lub zmniejszenie dawki 
jedynie wydłuża lub skraca okres oddziały-
wania humusu pośrednio lub bezpośred-
nio na rośliny i glebę. Na gleby piaszczyste 
zaleca się dawkę 4 –7 kg/m2 rocznie, a na 

Substrat humusowy Fo
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10 zasad dobrego kompostowania

1.  Nie wrzucać bioodpadów do 
 otworów w ziemi. Do biomasy nie
 dochodzi powietrze. W efekcie 
 biomasa fermentuje.
2. Nigdy nie używać pojemników 
 zamkniętych ze wszystkich stron,
 ogranicza to dostęp powietrza.
3. Nigdy nie stosować pojemnika 
 z biomasą ani nie lokalizować pryzmy 
 kompostowej na podłożu 
 z betonu, kostki brukowej itd. Proces 
 kompostowania potrzebuje 
 łączności z glebą w celu dostępu do
 biomasy mikroorganizmów oraz 
 zwierząt glebowych, np. dżdżownic.
4. Odpady roślinne grubołodygowe 
 (strukturalne) zawsze układać jako 
 warstwę spodnią. Na niej 
 umieszczać kolejne warstwy 
 składające się z drobniejszego, 
 wymieszanego odpadu, np. odpady 
 kuchenne. Pociętą trawę układać 
 tylko cienkimi warstwami.
5. Dla przyspieszenia przemian 
 mikrobiologicznych każdą warstwę 
 bioodpadów dodatkowo można 
 przesypywać ziemią z ogródka, 
 kompostem lub substratem 
 humusowym. Pamiętać 
 o ewentualnym zwilżeniu.
6. Odpady, które wabią zwierzęta, 
 należy zawsze dobrze przykryć 
 ziemią. 
7. Unikać całkowitego zamoczenia 
 biomasy. Drobnoustroje potrzebują 
 tylko wilgoci.
8. Stosy, pryzmy nie moczyć zbyt 
 mocno. Kiedy brakuje powietrza, 
 dżdżownice umierają.
9. Odpady cebuli, szczypiorku, fusy 
 kawy i herbaty są idealną karmą dla 
 dżdżownic. Floks i bez czarny 
 sprzyjają rozmnażaniu się dżdżownic.
10. Przygotowany stos, pryzmę 
 przykrywać, co spowoduje wzrost 
 temperatury, unikniemy ponadto 
 nadmiaru wody z opadów oraz strat 
 wilgoci i azotu.
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ODPADY  BIODEGRADOWALNE
EKOLOGIA

gleby gliniaste – o połowę mniejszą. Jeżeli 
właściciel ogrodu ma wrażenie, że warzy-
wa rosną gorzej niż oczekiwał, może stoso-
wać dawkę substratu w międzyrzędziach. 
Po rozsypaniu humusu  można wymieszać 
go z wierzchnią warstwą roli, chociaż nie 
jest to konieczne. Przy uprawach pomido-
rów i ziemniaków można stosować kom-
post, gdyż rośliny te są niewrażliwe na za-
wartość nie w pełni rozłożonej materii or-
ganicznej. Inne warzywa o dużych wyma-
ganiach pokarmowych, jak kapusta, ogór-
ki, seler, należy nawozić substratem humu-
sowym. Rośliny o mniejszych potrzebach 
pokarmowych, np. cebula, marchew, zio-
ła, wymagają humusu starszego, np. pół-
torarocznego. Również stary substrat hu-
musowy jest potrzebny do wysiewu na-
sion w pomieszczeniach i do pikowania 
siewek.

Podczas sadzenia drzew i krzewów 
należy stosować co najmniej 2 kg humu-
su pod każdą roślinę, rozsypując go rów-
nomiernie w strefie przykorzeniowej. Na 
trawnikach humus można aplikować cien-
ką warstwą bezpośrednio na darń, po sko-
szeniu trawnika 

Potrzebne wsparcie samorządów

Kompostowaniem przydomowym moż-
na objąć do 50 proc. odpadów ulegają-
cych biodegradacji, a wytworzonych przez 
mieszkańców miast i terenów wiejskich 
posiadających ogródki i działki.

Do niewątpliwych zalet kompostowa-
nia przydomowego można zaliczyć: zmniej-
szenie masy odpadów biodegradowalnych 

wywożonych dotychczas na składowiska, 
oszczędności w transporcie, przedłużenie 
czasu eksploatacji składowisk, zmniejsze-
nie uciążliwości składowisk dla otoczenia 
(odory i emisje mikrobiologiczne).

Wdrożenie i rozwój kompostowania 
przydomowego w Polsce są w pełni moż-
liwe i uzasadnione oraz należy nadać im 
znaczenie priorytetowe. Wdrożenie miesz-
kańców do kompostowania  i osiągnięcie 
dobrych efektów wymaga jednak: prze-
prowadzenia właściwej akcji edukacyjnej 
przez samorządy, prowadzenia kampanii 
promujących efekty kompostowania przy-
domowego, udostępnienia mieszkańcom 

pojemników do kompostowania (kompo-
stowników) po zadeklarowaniu prowadze-
nia tego procesu we własnym zakresie, ob-
niżenia opłat pobieranych za odbiór odpa-
dów, pod warunkiem że odpady kuchenne 
ogrodowe będą kompostowane we wła-
snym zakresie.

dr inż. Edward Wieland
Instytut Inżynierii Rolniczej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Systemy Dla Ekologii SDE WIELAND

Fragment ogrodu autora z warzywami. 
Nigdy nie stosowano w nim sztucznego nawożenia
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Uwagi praktyczne
Właściciel kompostowni może wpływać na końcową jakość wytworzonych produktów przez:
  · stosowanie do kompostowania bioodpadów o możliwie wysokiej jakości,
  · regulowanie dostępu powietrza do pryzmy, stosu przez niedopuszczanie do nadmiernego samoczynnego 
 osiadania (ugniecenia) biomasy,
  · okresowe przerobienie stosu, pryzmy w celu ponownego spulchnienia biomasy,
  · regulowanie wilgotności biomasy poprzez jej nawilżanie lub ochronne okrycie przy opadach deszczu,
  · ewentualne dodawanie preparatów ziołowych, np. gnojówki z pokrzywy, przyczyniające się do wzrostu dynamiki przemian 
 mikrobiologicznych.

Cechy substratu humusowego oraz zalety i korzyści praktyczne z jego zastosowania

Lp. Cechy kompostu Zalety i korzyści praktyczne

1 Ciemne zabarwienie (brunatne) szybsze pochłanianie promieni słonecznych, ogrzewanie gleby lub podłoża

2 Hydrofilność podobna do wodochłonności torfu

3 Zdolność wymiany jonów zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, polepszenie właściwości buforowych 
gleby lub podłoża

4 Zdolność tworzenia związków zaopatrzenie w kationy mikroelementów, fosforany, molibdeniany i inne

5 Zdolność tworzenia gruzełków poprawa właściwości gleb i podłoży, łatwiejsze ukorzenianie się roślin, polepszenie 
gospodarki wodnej, powietrznej i cieplnej

6 Zdolność do mineralizacji powolny dopływ składników pokarmowych, uwalnianie CO
2
, NH

4
, NO

3

–, PO
4

–, SO
4

–

7 Przyswajalność dla korzeni roślin działanie substancji wzrostowych

8 Zdolności antybiotyczne hamowanie rozwoju lub niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych i ich 
metabolitów, wzrost zdolności gleby lub podłoża do naturalnej dezynfekcji
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Początkowo azbest nie był traktowany 
jako substancja szkodliwa, choć znane 
były liczne dowody wskazujące na jego 
niekorzystne oddziaływanie na organizmy 
ludzkie i zwierzęce.

Azbest stosowano już ok. 4 500 lat temu,  
co poświadczają  wykopaliska archeolo-

giczne w Finlandii. W Europie Południowej 
znany był od ponad 2 500 lat. W czasach 
starożytnych z włókien azbestu tkano ob-
rusy, chusteczki do nosa – czyszczone na-
stępnie przez wrzucanie do ognia.

Starożytni Rzymianie używali azbestu 
do wyrobu płótna zwanego „linum vivum” 
(żyjącego płótna), w które owijali zwłoki 
władców, aby po spaleniu zachować ich 
prochy. Od XV do XIX w. dodawany był  do 
różnych surowców w celu uzyskania np. 
knotów do świec, niepalnego popiołu, skó-
ry, a także do wyrobów tekstylnych, np. 
sukna na płaszcze wojskowe. 

Uniwersalny materiał
W latach 60. ubiegłego wieku przeło-

mem było wykorzystywanie azbestu do 
wyrobu niepalnej papy, zwłaszcza gdy po-
żary budynków stanowiły prawdziwą pla-
gę. W pierwszych latach XX w. z mieszani-
ny azbestu i cementu rozpoczęto produkcję 
lekkich i wytrzymałych płyt, znanych jako 
eternit. Wytwarzano także płyty ścienne 
oraz panele do dekoracji ścian i sufitów.

Azbest stał się prawdziwym przebojem 
w silnikach parowych dzięki zastosowaniu 
różnego typu uszczelek i szczeliwa. W po-
łączeniu z gumą spełniał wszelkie oczeki-
wania konstruktorów.

Azbest chryzotylowy – pomimo udo-
wodnionego działania chorobotwórczego 
– nadal pozostaje w USA ważnym składni-
kiem w wielu technologiach. Współcześnie 
jest  wykorzystywany m.in. w budowie wa-
hadłowców kosmicznych, których silniki ra-
kietowe pokrywane są osłoną impregno-
waną azbestem.

W Polsce nie ma naturalnych złóż azbe-
stu nadających się do eksploatacji górniczej. 
Wyroby azbestowe były produkowane z su-
rowców importowanych z byłego Związku 
Radzieckiego oraz z Kanady, Włoch, Chin, 
Afryki, Wielkiej Brytanii i Australii. W la-
tach 1955 –1995 do kraju przywieziono po-
nad 2 mln Mg azbestu. Pod koniec lat 70. 
sprowadzano go w ilości ok. 100 000 Mg 
rocznie. Ponad 75 proc. importowanego 
azbestu wykorzystywano do produkcji wy-
robów azbestowo-cementowych (głównie 
płyt). Były to wyroby o gęstości objętościo-
wej znacznie większej od 1000 kg/m3, a 

więc niewymagające natychmiastowej eli-
minacji z budynków. Trwałość płyt dacho-
wych została oszacowana na 30 lat.

Azbest azbestowi nierówny

Największe zastosowanie przemysło-
we znalazły azbest biały (chryzotylowy), 
następnie azbest niebieski (krokidolitowy) 
oraz brązowy (amozytowy). Różnice w bu-
dowie azbestów chryzotylowego (włókna 
rurkowe) oraz amfibolowego (włókna prę-
towe) mają wpływ na właściwości fizycz-
ne i chemiczne. Azbest chryzotylowy jest 
wytrzymały, elastyczny, ognioodporny, źle 
przewodzi ciepło, elektryczność i dźwięk. 
Jest odporny na alkalia, ale rozkłada się 
w kwasie solnym. Azbest amfibolowy jest 
kruchy i odporny na działanie zasad i kwa-
sów. Każdy rodzaj azbestu topi się w wyso-
kiej temperaturze – powyżej 1200oC.

Częstymi domieszkami azbestów są 
inne krzemiany, takie jak mika i talk, oraz 
węglany – kalcyt, dolomit, magnezyt, a tak-
że metale: nikiel, chrom, wanad i inne. 
Część azbestów (zwłaszcza krokidolit) za-
wiera węglowodory wielopierścieniowe.

Zastosowanie azbestu

Na mniejszą skalę azbest wykorzy-
stywano do produkcji rur azbestowo-ce-
mentowych przeznaczonych do instala-
cji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
do przewodów kominowych i zsypów od-
padowych w budynkach wielokondygna-
cyjnych. Według szacunkowych danych 
w 1996 r. w kraju było wbudowanych ogó-

łem 1450 km2 płyt azbestowo-cemento-
wych i 560 tys. Mg rur azbestowo-cemen-
towych. W tym 30 km2 płyt zostało wbudo-
wanych jeszcze przed 1940 r. 

Poniżej przedstawiono główne produk-
ty otrzymywane na bazie azbestu, które 
znalazły zastosowanie w Polsce oraz pro-
centowy udział azbestu w tych produktach:  
płyty dachowe w budownictwie, głównie 
eternitowe (10–15 proc.), ściany osłono-
we i osłony konstrukcji stalowych, osłony 
ścian ciągów wentylacyjnych oraz szybów 
w windach (12–15 proc.), elementy cier-
ne do hamulców i sprzęgieł (15 –75 proc.), 
szczeliwa i uszczelki (4,5–85 proc.), izolacje 
cieplne i ognioodporne, izolacje elektrycz-
ne oraz akustyczne (12–100 proc.), wyro-
by tekstylne impregnowane oraz nasyco-
ne, odzież ochronna (65 –100 proc.), wy-
kładziny dachowe, podłogowe i sufitowe 
(5 –7,5 proc.), wyroby z tworzyw sztucz-
nych (55 –70 proc.).

Wpływ na zdrowie 

Dopiero w latach 80. i 90. minionego 
wieku służby sanitarne i ochrony środo-
wiska  zajęły zdecydowane stanowisko w 
sprawie azbestu. Rozpoczęto także inten-
sywne poszukiwania materiałów zastępu-
jących azbest w różnych wyrobach.

W 1997 r. azbest  po raz pierwszy 
umieszczono na liście substancji niebez-
piecznych zgodnie z nieaktualnym już roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
w sprawie substancji chemicznych stwa-
rzających zagrożenie dla zdrowia lub życia 

EKOLOGIA
INWESTYCJE  W  ŚRODOWISKO

Niebezpieczny azbest

Płyty eternitowe były atrakcyjnym 
materiałem budowlanym
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(DzU nr 105, poz. 671). Obecnie azbest 
znajduje się w wykazie substancji niebez-
piecznych stanowiącym załącznik do rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze-
śnia 2005 r. w sprawie wykazu substan-
cji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją 
i oznakowaniem (DzU nr 201, poz. 1674). 
Pod numerem indeksowym 650-013-00-6 
azbest figuruje jako substancja o udoku-
mentowanym działaniu rakotwórczym ka-
tegorii 1, stanowiąca poważne zagrożenie 
zdrowia w następstwie narażenia dróg od-
dechowych na długotrwałe oddziaływanie.

Azbest został również umieszczony 
w wykazie substancji, preparatów, czyn-
ników lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub mutagen-
nym stanowiącym załącznik do rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 
2004 r. w sprawie substancji, preparatów, 
czynników lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub mutagen-
nym w środowisku pracy (DzU nr 280, poz. 
2771). W wykazie podano, że jeżeli stęże-
nie graniczne azbestu w preparacie jest 
równe lub wyższe od 0,1 proc. wówczas 
preparat klasyfikuje się jako rakotwórczy.

Azbest jest wszechobecny w środowi-
sku z uwagi na jego powszechne wystę-
powanie w zewnętrznej warstwie skoru-
py ziemskiej, przede wszystkim w związku 
z jego szerokim zastosowaniem. Pod wpły-
wem czynników atmosferycznych wyroby 
azbestowe ulegają kruszeniu, co prowa-
dzi do przedostawania się włókien azbestu 
do otoczenia. Zagrożenie dla zdrowia ludzi 
wynika z nagromadzenia na niektórych ob-
szarach kraju, np. na nielegalnych wysypi-
skach lub w miejscu dawnych budów, róż-
nych odpadów azbestowych, w tym groź-
nego dla zdrowia azbestu niebieskiego 
(krokidolitu). Wiele takich odpadów wyko-
rzystano do utwardzania podwórek, podjaz-
dów, dróg itp. Z biegiem lat ulegały one de-
gradacji pod wpływem warunków atmos-
ferycznych, co sprzyjało uwalnianiu włó-
kien do powietrza. Pyły azbestowe mogą 
być również uwalniane z wielu produk-
tów wykorzystywanych w budownictwie. 
Największe uwalnianie włókien następuje 
podczas prac powodujących ścieranie, kru-
szenie oraz rozgniatanie powierzchni pro-
duktów z azbestem.

Wchłanianie azbestu drogą pokarmową 
nie stanowi w świetle dotychczasowych 
badań większego ryzyka dla zdrowia czło-
wieka. Zagrożenie jest wynikiem wprowa-
dzenia azbestu do organizmu poprzez dro-
gi oddechowe. Stopień  zagrożenia zależy 
od rodzaju pyłu, wielkości i gęstości ziarna, 

stopnia zapylenia i czasu oddziaływania. 
Wielkość i gęstość ziaren decydują bezpo-
średnio o szybkości osiadania pyłu zawie-
szonego w powietrzu oraz o trwałości aero-
zolu i o masie substancji wprowadzanych 
do płuc.

W pęcherzykach płucnych odkładają 
się ziarna o wymiarach do 0,2 µm (ultra-
pyły) oraz o wymiarach od 0,2 do 10 µm. 
Cząsteczki większe od 10 µm osiadają na 
śluzówkach, włoskach i rzęskach kolejnych 
dróg oddechowych, nie docierając do pę-
cherzyków płucnych.

W płucach włókna chryzotylu rozcze-
piają się na fibryle i ulegają częściowemu 
rozproszeniu w płynie opłucnej. Natomiast 
włókna amfibolu nie dzielą się na fibryle 
o mniejszych cząstkach i nie łamią się. Są 
one o wiele mniej rozpuszczalne w płynie 
opłucnej i charakteryzują się dłuższym cza-
sem przebywania w płucach.

Stwierdzono możliwość występowania 
następujących schorzeń w efekcie pojawia-
nia się pyłów azbestowych: pylica azbesto-
wa, azbestoza, rak płuc i międzybłonniaki 
opłucnej. Stwierdzono ponadto, że azbest 
wywołuje zmiany nowotworowe nie tylko 
w układzie oddechowym. Najbardziej za-
graża zdrowiu azbest niebieski (krokidolit) 
zawierający 15,9 włókien resparabilnych. 
Jest on zwykle zanieczyszczony węglowo-
dorami aromatycznymi.

W powietrzu

W świetle pomiarów wiadomo, że stę-
żenie azbestu w powietrzu w rejonach wol-
nych od źródeł emisji nie przekracza 100 włó-
kien/m3. Stężenie pyłów o tej wielkości lub 
niższe jest notowane jedynie na terenach 
wiejskich. W miastach europejskich prze-
ciętne wartości stężeń wahają się w gra-
nicach 100 –1000 włókien/m3. Natomiast 
w pobliżu ulic o dużym natężeniu ruchu sa-
mochodowego poziom stężeń ulega pod-
wyższeniu do 900–3000 włókien/m3 .

Sprawa dopuszczalnego stężenia włó-
kien azbestu w powietrzu budynków prze-
znaczonych do stałego pobytu ludzi nie jest 
jednoznacznie określona. Według interpre-
tacji Państwowego Zakładu Higieny (pismo 
z dnia 24 sierpnia 1995 r. do zarządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
12 marca 1996 r. (MP nr 19, poz. 321) po-
ziom zanieczyszczenia powietrza azbe-
stem w pomieszczeniach nie powinien 
przekraczać wartości 1000 włókien/m3. 
W Niemczech obowiązują wyższe wymo-
gi w tym zakresie. Dopuszczalne stężenie 
azbestu w pomieszczeniach mieszkalnych 
nie może przekroczyć 500 włókien/m3 .

Ryzyko wystąpienia raka płuc wśród 
osób narażonych na pył azbestu wzrasta 
przy jednoczesnym paleniu papierosów. 
Wśród narażonych zawodowo na pył azbe-
stu w porównaniu z nienarażonymi i nie-
palącymi – ryzyko raka płuc jest większe 
5-krotnie. Osoby narażone na pył azbestu 
i jednocześnie palące zwiększają to ryzy-
ko 50-krotnie. Ważna jest też świadomość, 

że choroby wywoływane azbestem mogą 
rozwijać się dopiero po 20 –30 latach wdy-
chania włókien, a więc zagrażają dzieciom 
i młodzieży przebywającym w środowisku 
zanieczyszczonym azbestem.

 

Składowany i zabroniony

W Polsce podstawą prawną do odcho-
dzenia od stosowania azbestu była ustawa 
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie sto-
sowania wyrobów zawierających azbest 
(DzU 1997, nr 101, poz. 628; tekst jedn. 
DzU 2004, nr 3, poz. 20, ze zm. 2005, nr 
10, poz. 72). Zgodnie z art. 1 ust. 2 aktual-
nie obowiązującej ustawy o zmianie usta-
wy o zakazie stosowania wyrobów zawie-
rających azbest (DzU 2005, nr 10, poz. 72) 
w celu wyeliminowania produkcji, stoso-
wania oraz obrotu wyrobami zawierającymi 
azbest zakazuje się:
1) wprowadzania na terytorium 
 Rzeczypospolitej Polskiej:
     · wyrobów zawierających azbest,
     · azbestu,
2) produkcji wyrobów zawierających 
 azbest,
3)  obrotu azbestem i wyrobami 
 zawierającymi azbest. 

Zgodnie z brzmieniem ustawy każdy, 
kto wbrew przepisom ustawy wprowadza 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
azbest lub wyroby zawierające azbest, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do 5 lat. Takiej samej karze podlega 

Przewidywana w programie dla 
Wielkopolski ilość powstających oraz 
usuwanych odpadów z azbestem, które 
wymagają składowania, będzie wynosi-
ła:
1) w latach 2003 –1012 – 355,2 tys. Mg,
2) w latach 2013 –2022 – 444,1 tys. Mg,
3) w latach 2023 –2032 – 310,8 tys. Mg.

Co zrobić, żeby ograniczyć emisje 
pyłu azbestu?

1. Należy rozpoznać, czy w najbliższym 
otoczeniu znajdują się materiały zawie-
rające azbest, gdzie i jak duże są to po-
wierzchnie, a następnie, tam gdzie to 
możliwe, we własnym zakresie po-
wierzchnie utwardzone odpadami azbe-
stowymi (podwórka, drogi dojazdowe, 
podjazdy itp.) zabezpieczyć trwale po-
przez wykonanie wylewek betonowych 
lub asfaltowych.
2. Natomiast jeśli niemożliwe jest na-
tychmiastowe zabezpieczenie odpadów 
zawierających azbest, np. na terenie wła-
snej posesji – do czasu rozwiązania pro-
blemu należy unikać prowadzenia prac 
powodujących wzmożone pylenie, a więc 
ścierania, rozdrabniania, kruszenia i miaż-
dżenia powierzchni. W celu zmniejszenia 
pylenia przed wykonywaniem tych prac 
powierzchnie te trzeba koniecznie zwil-
żyć wodą; prace porządkowe również na-
leży przeprowadzać po uprzednim zwil-
żeniu podłoża.
3. Odpadów azbestowych nie moż-
na wywozić, a następnie wysypywać 
w miejscach przypadkowych – nieprze-
znaczonych do tego celu.
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każdy, kto produkuje wyroby zawierające 
azbest lub dokonuje obrotu azbestem lub 
wyrobami zawierającymi azbest (art. 7b).

Ogółem w Polsce wydano 12 ustaw 
oraz ok. 40 rozporządzeń mających od-
niesienie do spraw związanych z azbe-
stem oraz odpadami zawierającymi azbest, 
a zwłaszcza bezpiecznym użytkowaniem 
i usuwaniem materiałów zawierających 
azbest.

W nawiązaniu do wymogów zawartych 
w aktach prawnych został opracowany na 
zlecenie ministra gospodarki program usu-

wania azbestu, wyrobów zawierających 
azbest na terytorium Polski. Program ten 
14 maja 2002 r. został zaakceptowany do 
realizacji przez Radę Ministrów. Zgodnie 
z nim przyjmuje się oczyszczanie teryto-
rium Polski z azbestu i usunięcie stosowa-
nych od wielu lat wyrobów azbestowych. 
Jako docelowy przyjęto trzydziestoletni 
okres realizacji tego programu. Jak na ra-
zie za jedyną metodę unieszkodliwiania od-
padów azbestowych uznano ich składowa-
nie. W tym względzie przewiduje się wybu-
dowanie 84 nowych składowisk odpadów 

azbestowych. Ponadto program usuwania 
azbestu przewiduje opracowanie progra-
mów usuwania wyrobów zawierających 
azbest na poziomie wojewódzkim, powia-
towym i gminnym.

dr inż. Edward Wieland
Instytut Inżynierii Rolniczej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Systemy Dla Ekologii SDE Wieland

Mianem azbestu określa się krzemianowe minerały włókniste z grupy serpentyn lub amfibolu. Wykazują one znaczną wytrzyma-
łość na rozciąganie, źle przewodzą ciepło, mają właściwości dźwiękochłonne i są względnie odporne na działanie czynników chemicz-
nych: kwasów, zasad i innych związków.

Klasyfikacja ziarnowa pyłów azbestowych 

Średnica cząstek w µm Zdolność cząstek do przenikania i zatrzymywania się w płucach człowieka

do 0,2 zdolne do przenikania i zatrzymywania się w płucach

0,2–10,0 z łatwością przenikają do płuc i często w nich przebywają

10,0–50,0
zazwyczaj nie przenikają do płuc, zatrzymują się w górnych drogach oddechowych 
i oskrzelowych, skąd stopniowo są wydalane

ponad 50,0
nie przenikają do płuc, zatrzymują się w górnych drogach oddechowych i z łatwością 
wydobywają się na zewnątrz

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce w km2 w latach 1960 –1998 wg GUS

1960 1070 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998

3,0 7,8 51,5 41,3 38,6 24,6 25,0 20,6 20,5 11,8

Płyty eternitowe można jeszcze 
spotkać na wielu dachach
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Lutynia dla rolnictwa
Piętnaście milionów złotych będzie 
kosztowała budowa na rzece zbiornika 
Lutynia, który powstanie na terenie 
dwóch gmin – Kotlina i Dobrzycy.

Łączna powierzchnia zbiornika wyniesie 
ponad 74 ha – z tego 14 ha na terenie 

gminy Kotlin, w Wilczy. W tej wiosce wy-
konana zostanie również tama. Ponad 59 
ha znajdzie się w miejscowości Lutynia 
(gmina Dobrzyca). – Będzie to zbiornik re-
tencyjny, który ma uregulować sprawy po-
wodziowe w górnym biegu rzeki Lutyni. 
Ma stworzyć rezerwuar wody dla rolnic-
twa. Przyszłościowo będzie pełnić również 
funkcję rekreacyjną – tłumaczy wójt Kotlina 
Walenty Kwaśniewski.

Nowy zbiornik retencyjny

Przedsięwzięcie ma kosztować po-
nad 15 mln zł. – Ja się strasznie cieszę, że 
ten zbiornik „idzie” – on już był wrysowa-
ny w planach od bardzo dawna – przypo-
mina wójt. – Lutynia jest, niestety, kapry-
śna – na przykład w Wyszkach w ciągu 24 
godzin dobrego deszczu potrafi zalać wie-
le hektarów łąk. Potem stosunkowo wolno 
ustępuje. Tereny, które będą przylegały do 
zbiornika, będą mogły korzystać z tej wody 
do ewentualnych nawodnień, a coraz wię-
cej rolników ma deszczownie. Na przy-

kład w Woli Książęcej rolnicy porobili od-
wierty studni głębinowych i mają zezwole-
nia wodno-prawne na pobór wody z Lutyni 
do deszczowania upraw – mówi Walenty 
Kwaśniewski. – Ci więc, którzy będą mieli 
w niedużej odległości pola, będą mogli ko-
rzystać ze zbiornika do nawodnień.

Wszyscy mieszkańcy, właściciele grun-
tów, wyrazili już zgodę na sprzedaż ziemi. – 
Nie ma żadnego opornego. To jest mocno 
zaawansowany zbiornik. Gdyby nie te pla-
ny terenowe, bylibyśmy już prawie kom-
pletnie przygotowani – wyjaśnia Bolesław 
Bazan, główny specjalista w Wielkopolskim 
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu.

Opracowywanie planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego  potrwa 
prawdopodobnie do połowy 2010 roku. – To 
nas zatrzymuje na razie – przyznaje główny 
specjalista. – Obecnie mamy opracowany 
raport, który jest złożony do zatwierdzenia 
w regionalnej dyrekcji środowiska. 

WZMiUW zamierza pozyskać pieniądze 
na budowę zbiornika z Unii Europejskiej. – 
Został wprowadzony do planu na 2010 rok. 
Będziemy już wtedy gotowi z pełną doku-
mentacją i przygotowaniem do wykupów. 
Uzyskanie środków europejskich nie wy-
maga pełnego wykupu na rozpoczęcie ro-
bót, natomiast wymaga pozwolenia na 
budowę. To trwa. Chcielibyśmy się z tym 
uporać do końca sierpnia – dodaje Bazan.

Inwestycja ma być zrealizowana w 100 
proc. ze środków europejskich. – Niektóre 
samorządy coś dołożą, wójt opracowuje 
nam ten plan ze swoich środków, ale to są 
niewielkie sumy – informuje główny spe-
cjalista.

Kolejny zbiornik, który ma powstać 
w powiecie jarocińskim, znajdować się 
będzie na terenie gminy Jaraczewo. – 
Zostanie przygotowany jako następny 
i – jeśli pozwolą środki europejskie – bę-
dzie realizowany – informuje specjalista 
z WZMiUW.

Co ze zbiornikiem w Bachorzewie? – 
Jest w powijakach. Nie ma nawet począt-
ku. Praktycznie nie do pozyskania w ak-
tualnym stanie ochrony lasów – dodaje 
Bolesław Bazan.

Anna Kopras-Fijołek

Zbiornik Lutynia

Maksymalna pojemność:
1 mln 546 tys. m3 

Lustro wody, czyli powierzchnia zalewu: 
61,9 ha

Długość zbiornika – 3670 m
Tama zbiornika w Wilczy – 270 m

Szerokość zapory – 5,5 m 
Wysokość piętrzenia – 8,05 m
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Oszczędne i doceniane
świetlówki
Coraz bardziej popularne świetlówki 
uchodzą za wydajniejsze źródło światła 
niż tradycyjne żarówki żarowe. Zużywają 
bowiem około pięć razy mniej energii 
i świecą nawet do dziesięciu razy dłużej.

We wrześniu 2009 r. z rynku zosta-
ły wycofane tradycyjne żarówki 

o mocy 100 W. Od września 2010 r. nie 
będą sprzedawane żarówki o mocy 75 W. 
Z kolei żarówki o mocy 60 W będą jeszcze 
na sklepowych półkach do września 2011 
r. Pozostałe żarówki o mocy 40 W i 25 
W przestaną być sprzedawane z końcem 
września 2012 r. W ich miejsce stopnio-
wo będą wprowadzane energooszczędne 
świetlówki kompaktowe.

Świetlówka a tradycyjna żarówka

Świetlówki są lampami wyładowczymi, 
które emitują światło w wyniku wyłado-
wania w parach rtęci. W porównaniu z ża-
rówkami są one bardziej sprawne energe-

tycznie, gdyż energię pochłaniają przede 
wszystkim na emitowanie światła, a nie 
na wydzielanie ciepła. Używanie świetló-
wek kompaktowych będących żarówka-
mi energooszczędnymi pozwala na zna-
czące ograniczenie zużycia energii elek-
trycznej. Świetlówka kompaktowa o mocy 
20 W stanowi zamiennik tradycyjnej żarów-
ki o mocy 100 W. Oświetli ona każde po-
mieszczenie tak samo skutecznie jak ża-
rówka tradycyjna, a jednocześnie pozwoli 
zaoszczędzić 80 proc. energii elektrycznej. 
Dzięki wspomnianym zaletom – świetlów-
ki mogą uchodzić za przyjazne dla środowi-
ska, gdyż przyczyniają się do zmniejszenia 
emisji CO2 do atmosfery. Gaz ten, jak wia-
domo, oddziałuje globalnie i ma wpływ na 
zmiany klimatyczne.

Niebezpieczny odpad

Podstawowym problemem związanym 
ze zużytymi świetlówkami jest prawidłowy 
sposób pozbywania się ich, albowiem zgod-
nie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycz-

nym i elektronicznym zużyte świetlówki są 
odpadem niebezpiecznym. Zawartość rtęci 
w świetlówkach zależy w znacznym stop-
niu od typu i producenta lamp. Może ona 
mieścić się w szerokim przedziale od 3 do 
20 mg. W Europie sprzedawanych jest ok. 
850 mln sztuk świetlówek w ciągu roku. 
W Polsce ich zużycie roczne szacuje się na 
40 mln sztuk. Pozwala to ocenić całkowi-
tą zawartość w nich rtęci na ok. 2000 kg. 
Ponieważ w kraju nie prowadzi się na do-
stateczną skalę selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych w budynkach miesz-
kalnych oraz w obiektach użyteczności pu-
blicznej, zawarte w tych odpadach zużyte 
świetlówki mogą stanowić poważne źródło 
zagrożenia emisją rtęci do otoczenia. Co 
gorsza, w odpadach komunalnych często 
można znaleźć stłuczkę szklaną zawierają-
cą rtęć z rozbitych świetlówek. 

Uwaga na rtęć

Toksyczne działanie rtęci zależy przede 
wszystkim od jej chemicznej postaci, któ-

Świetlówki pozwalają zaoszczędzić prąd, 
jednak zawarta w nich rtęć jest niebezpieczna 
dla środowiska, jeśli po zużyciu są na przykład 
wyrzucane do zwykłych pojemników na śmieci Fo
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ra w istotnym stopniu determinuje drogę 
dostępu do organizmów. Trujące działanie 
nieorganicznych związków rtęci znane jest 
człowiekowi od bardzo dawna. Jednak do-
piero na początku lat 60. ubiegłego wieku 
zwrócono uwagę na organiczne połączenia 
tego metalu, które były przyczyną zatruć 
wynikających z emisji rtęci do środowiska. 
Najgroźniejsze dla człowieka są opary tego 
metalu wchłaniane przez drogi oddechowe 
oraz połączenia metylortęciowe wnikające 
do organizmu za pośrednictwem żywności. 
Zatrucie rtęcią oraz jej związkami powodu-
je poważne zmiany w układzie nerwowym. 
W najcięższych przypadkach kończy się 
śmiercią, a w ciężkich – nieodwracalnymi 
zmianami w mózgu. Dlatego też emisję 
rtęci do środowiska należy traktować jako 
jedno z poważniejszych zagrożeń dla ludzi. 

Rtęć w postaci par przedostaje się do or-
ganizmu podczas oddychania, w 80 proc. 
zostaje zatrzymana i kumuluje się w orga-
nizmie. Natomiast rtęć metaliczna w prze-
wodzie pokarmowym jest słabo przyswa-
jalna w ilości mniejszej niż 0,01 proc. daw-
ki szkodliwej. Rtęć w wodach naturalnych 
występuje w nieznacznych stężeniach 
w granicach 0,01–0,10 µg Hg/dcm3. Dawka 
progowa rtęci w powietrzu, czyli stężenie 
uważane jeszcze za bezpieczne, wynosi 
0,05 mg/m3 powietrza.

Z chwilą uszkodzenia świetlówki rtęć 
w formie oparów wydostaje się z niej. 
Jeżeli do rozbicia świetlówki dojdzie np. 
w pojemniku z odpadami, wówczas rtęć 
może z niego wydostać się do otoczenia, 
powodując jego skażenie. W skrajnych 
przypadkach wraz z wodą deszczową może 

trafić do gleby, do ścieków oraz do zbiorni-
ków wodnych.

Z przedstawionych rozważań wyni-
ka, że świetlówki ze względu na zawar-
tą w nich rtęć są odpadem niebezpiecz-
nym. Zużyte świetlówki przy zakupie no-
wych trzeba oddać w sklepie lub hurtow-
ni. Punkty sprzedaży mają obowiązek przy-
jąć je w tej samej ilości co zakupione, bez 
względu na typ i producenta. Wyrzucając  
zużytą świetlówkę, łamiemy prawo, a więc 
ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym, która obowiązuje od 29 
lipca 2005 r. (DzU 2005 nr 180, poz. 1495).

Na opakowaniu i korpusie świetlówki 
widoczny jest znak przekreślonego kosza. 
Oznacza to, że żadnej świetlówki nie wol-
no wrzucać do pojemnika z odpadami ko-
munalnymi.

dr inż. Edward Wieland
Instytut Inżynierii Rolniczej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
Systemy Dla Ekologii SDE WIELAND

Żarówki tradycyjne emitują światło z żar-
nika rozgrzanego do wysokiej tempera-
tury i umieszczonego wewnątrz szkla-
nej bańki lampy. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że tylko od 7 do 9 proc.  
energii emitowane jest w postaci świa-
tła. Natomiast ponad 90 proc. energii z 
żarówki jest bezpowrotnie tracone, gdyż 
uchodzi do otoczenia w postaci ciepła.

 Gdy stłuczesz świetlówkę w pomieszczeniu: 
  · otwórz okno i wietrz pomieszczenie przez minimum 15 minut dla usunięcia 
 oparów rtęci;
  · zbierz stłuczone elementy świetlówki, nie używając do tego celu domowego 
 odkurzacza, wykonaj następujące czynności:
  a) zabezpiecz pomieszczenie, żeby dzieci i domowe zwierzęta nie wchodziły 
 do niego – w ten sposób nie dopuścimy do roznoszenia resztek rtęci w inne 
 miejsca,
  b) załóż gumowe rękawiczki,
  c) zbierz ostrożnie potłuczone fragmenty świetlówki,
  d) wytrzyj dokładnie miejsce po rozbitej świetlówce jednorazowymi, wilgotnymi 
 kawałkami ręcznika papierowego, aby  usunąć resztki szkła i luminoforu,
  e) zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe powinny być 
 umieszczone w szczelnym worku z tworzywa sztucznego, który trzeba zakleić 
 taśmą i przekazać do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami.
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EMAS pilnie poszukiwany
W ostatnich latach bardzo wzrosła 
świadomość ekologiczna społeczeństwa. 
Sprawniej też  docierają  do nas 
informacje o zidentyfikowanych 
zagrożeniach dla środowiska, opiniach 
i prognozach specjalistów i naukowców 
oraz działaniach podejmowanych przez 
wspólnoty ponadnarodowe 
i rządy poszczególnych państw w celu 
zapewnienia nam wszystkim bezpiecznej 
przyszłości. 

Ważnym, ale niestety bezproduktyw-
nym w tym zakresie wydarzeniem 

był z pewnością ubiegłoroczny szczyt kli-
matyczny w Kopenhadze. Coraz częściej 
też pojawiają się opinie, że najlepsze efek-
ty dają i będą dawały zachowania oddolne 
i rynkowe – skuteczne „oddziaływanie port-
felem” na producentów – potencjalnych 
i faktycznych trucicieli – przez świadomych 
ekologicznie konsumentów, rezygnujących 
z ich produktów i usług. Sami przedsiębior-
cy już zauważają tę tendencję, doceniając 
możliwość pochwalenia się przed klientem 
poważanym „ekocertyfikatem”.

Taka sytuacja występuje również 
w Polsce. Jak wynika bowiem z opu-
blikowanego w końcu 2009 r. raportu 
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, 
sporządzonego na podstawie badania 
uczestników programu Czysty Biznes, 
ponad połowa badanych twierdzi, że 
wprowadzanie ekorozwiązań poprawia 
wizerunek firmy i możliwości konkuro-
wania na rynku, a ponad 60 procent ma-
łych i średnich przedsiębiorstw dekla-
ruje gotowość zainwestowania w eko-
technologie. Z kolei ponad trzy czwarte 
respondentów już podejmuje działania 
proekologiczne, licząc na obniżenie kosz-
tów funkcjonowania firmy. Największą 
jednak barierę dla takich działań wciąż 
stanowi ich wysoki koszt – zwłaszcza 
koszt modernizacji i przeprogramowania 
linii technologicznych, termomoderniza-
cji, instalacji pomp ciepła czy kolektorów 
słonecznych, a także wysoki koszt cer-
tyfikacji.

Jednym z certyfikatów wskazujących 
na proekologiczne działania i podejście do 
zarządzania przedsiębiorstwem jest unijny 
znak uczestnictwa w systemie EMAS.

Czym jest EMAS?

System Ekozarządzania i Audytu EMAS 
(Eco Management and Audit Scheme) jest 
unijnym instrumentem regulowanym roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady 761/2001/UE z dnia 19 marca 2001 r. 
w sprawie dobrowolnego udziału organiza-
cji w systemie zarządzania środowiskowe-
go i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dz. 
Urz. WE seria L 2001 r. Nr 114 s. 1), ma-
jącym na celu zachęcenie różnych podmio-
tów (w tym przedsiębiorstw, zakładów i in-
stytucji) do stałego doskonalenia efektów 
działalności środowiskowej.

System ten polegać ma zatem przede 
wszystkim na identyfikowaniu obszarów, 
dla których należy opracować, poprawić 
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Wielkie powodzie, które nawiedzają Polskę, nie są 
tylko dziełem natury. Złe ekozarządzanie prowadzi 
do sytuacji, których nie sposób zahamować. 
Na zdjęciu podwyższony stan Warty w Poznaniu.
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i podnieść skuteczność systemu zarzą-
dzania środowiskowego; systematycz-
nym poszukiwaniu możliwości praktyczne-
go ograniczenia oddziaływania na środowi-
sko i przyjmowaniu nowych celów w zakre-
sie ochrony środowiska; systematycznym 
identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodno-
ści z wewnętrznymi i zewnętrznymi wyma-
ganiami; systematycznym identyfikowaniu 
aspektów środowiskowych wymagających 
nadzoru lub poprawy; szkoleniu personelu 
w celu zwiększenia efektywności podej-
mowanych działań środowiskowych oraz 
porównywaniu się z innymi firmami (insty-
tucjami) działającymi w tej samej branży.

Zadaniem i głównym założeniem EMAS 
jest wyróżnienie tych podmiotów, które 
dobrowolnie wykraczają poza podstawowy 
zakres obowiązków ustanowionych przepi-
sami prawa i dążą w zorganizowany i sta-
ły sposób do uzyskiwania możliwie najlep-
szych rezultatów podejmowanych przez 
siebie działań prośrodowiskowych i mini-
malizacji swojego oddziaływania na środo-
wisko.

Najkrócej mówiąc, organizacja, któ-
ra chce wejść do „elitarnego grona” pod-
miotów uznających kwestie środowisko-
we za równoważne z innymi elementami 
prowadzonej działalności i zarejestrować 
się w systemie EMAS, musi wdrożyć sys-
tem zarządzania środowiskowego zgodnie 
z wymaganiami normy ISO 14001, opubli-
kować deklarację środowiskową zweryfiko-
waną przez niezależnego, akredytowanego 
weryfikatora środowiskowego (i corocznie 
ją aktualizować), włączyć w proces zarzą-

dzania środowiskowego swoich pracowni-
ków oraz przestrzegać prawa powszechnie 
obowiązującego.

W Polsce uzupełniającą do rozporządze-
nia regulację zawiera ustawa z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzą-
dzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2004 r., Nr 
70 poz. 631 ze zm.), która weszła w życie 
z dniem uzyskania przez Polskę członko-
stwa w Unii Europejskiej. Celem tej usta-
wy jest stworzenie możliwości bezpośred-
niego stosowania w Polsce rozporządze-
nia unijnego i określa ona krajowe instytu-
cje właściwe do wykonania zadań wynika-
jących z przepisów Unii  dopuszczających 
dobrowolny udział organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS). System 
ten w Polsce tworzą zatem minister wła-
ściwy do spraw środowiska, Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska, regional-
ni dyrektorzy ochrony środowiska, Polskie 
Centrum Akredytacji oraz Krajowa Rada 
Ekozarządzania.

Po co? Korzyści z akredytacji

Znając cel, jaki przyświecał pomysło-
dawcom EMAS, warto sobie jednak zadać 
pytanie, czy w ogóle i ewentualnie jakie ko-
rzyści niesie ze sobą przystąpienie do pro-
gramu, gdyż spełnienie – przyznać należy – 
wysokich wymagań rozporządzenia wiąże 
się z niemałymi kosztami.

Dla podmiotu legitymującego się takim 
certyfikatem niebagatelne znaczenie może 
mieć fakt, że zarówno sam certyfikat, jak 
i sprawozdania z badań, świadectwa wzor-

cowania i raporty z kontroli wydawane 
przez akredytowane jednostki certyfikują-
ce inspekcyjne i laboratoria mogą być i są 
uznawane przez zainteresowane instytucje 
w krajach będących sygnatariuszami wie-
lostronnych porozumień środowiskowych. 
Nadto akredytacja jest obiektywnym dowo-
dem na to,  że organizacja działa zgodnie 
z najlepszą praktyką i może być istotnym 
argumentem przy wyborze dostawców na 
rynku krajowym i międzynarodowym.

W oczach konsumenta – należy podkre-
ślić jednak, że konsumenta, który swoich 
wyborów rynkowych nie definiuje wyłącz-
nie przez pryzmat ceny – dostawca czy wy-
twórca mogący pochwalić się wspomnia-
ną akredytacją już z tego tytułu może liczyć 
na większe zaufanie co do jakości  wyro-
bów i usług oraz kompetencji personelu. 
Z całą pewnością akredytacja podnosi wia-
rygodność wyników certyfikacji wyrobów 
i dzięki niej  możliwe są wiarygodne i pre-
cyzyjne wyniki analiz oraz badań w obsza-
rach związanych z bezpieczeństwem, zdro-
wiem i środowiskiem. W zakresie między-
narodowym akredytacja przyczynia się do 
likwidacji barier w handlu poprzez wzajem-
ne uznawanie procedur oceny zgodności, 
co z kolei jest stymulatorem wzrostu eko-
nomicznego.

Dla innych uczestników rynku – partne-
rów biznesowych i przedsiębiorców – po-
siadanie certyfikatu może oszczędzić czas 
i pieniądze w procesie podejmowania de-
cyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem po-
przez wybór akredytowanego, co za tym 
idzie kompetentnego dostawcy usług. 
Zmniejsza się dzięki temu również ryzyko 
w relacjach biznesowych. Certyfikat może 
też posłużyć jako środek umożliwiający do-
stęp do rynków eksportowych w Europie 
i na świecie zgodnie z zasadą jednej cer-
tyfikacji, jednego badania akceptowanego 
wszędzie. Nie bez znaczenia jest również 
fakt, iż akredytacja zapewnia precyzyjne 
pomiary i badania przeprowadzane zgodnie 
z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wy-
robów wadliwych, obniża koszty kontroli 
i produkcji oraz umożliwia wdrażanie inno-
wacyjnych rozwiązań.

Korzyści z wprowadzenia systemu cer-
tyfikacji ekozarządzania i audytu EMAS 
mają również rządy poszczególnych 
państw Unii i spoza jej formalnych struktur. 
Otóż akredytacja jest mechanizmem wyko-
rzystywanym w celu zapewnienia publicz-
nego zaufania do wiarygodności podejmo-
wanych działań, istotnych z punktu widze-
nia wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo 
i środowisko, i jest często stosowanym 
sposobem identyfikacji jednostek kompe-
tentnych przy wdrażaniu przepisów praw-
nych. Akredytacja stanowi też istotną po-
moc techniczną dla władz państwowych 
przy ocenie jednostek, które mają być no-
tyfikowane, pozwala bowiem na zweryfiko-
wanie kompetencji technicznych jednostki, 

 Aby organizacja została zarejestrowania w EMAS, musi:

1. prowadzić przegląd środowiskowy swoich działań, wyrobów i usług oraz 
 wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami 
 określonymi w załączniku do rozporządzenia, w szczególności zapewniający 
 zgodność z właściwymi przepisami z zakresu ochrony środowiska;
2.  przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie (według zasad wynikających  
 z rozporządzenia i normatywnych załączników do niego) audytu środowiskowego, 
 którego celem jest ocena efektów działalności środowiskowej organizacji;
3.  przygotować deklarację środowiskową, która ma zwracać szczególną uwagę na 
 wyniki osiągane przez organizację w trakcie realizacji jej celów i zadań 
 środowiskowych oraz na wymóg ciągłego doskonalenia efektów działalności 
 środowiskowej, a także na uwzględnienie potrzeb zainteresowanych stron 
 w zakresie informacji;
4.  posiadać skontrolowany przegląd środowiskowy, w stosownym przypadku 
 system zarządzania, procedurę audytu i deklarację środowiskową, w celu 
 sprawdzenia, czy spełniają one właściwe wymagania rozporządzenia, a także 
 uzyskać zatwierdzenie deklaracji środowiskowej przez weryfikatora 
 środowiskowego w celu zapewnienia jej zgodności z wymogami załącznika 
 do rozporządzenia;
5.  przesłać zatwierdzoną deklarację środowiskową właściwemu organowi 
 państwa członkowskiego, w którym znajduje się organizacja starającą się 
 o rejestrację oraz udostępnić deklarację opinii publicznej po dokonaniu 
 rejestracji.
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jej niezależności i bezstronności oraz sys-
temu zarządzania, co potwierdzane jest 
podczas regularnego monitoringu i okreso-
wych ocen w nadzorze.

Unijne rozporządzenie EMAS

Rozporządzenie EMAS z marca 2001 r. 
składa się z 18 artykułów i 8 załączników. 
Co ważne – w przeciwieństwie do dotych-
czasowej praktyki legislacyjnej – treść za-
łączników jest wiążąca.

Zgodnie z artykułami wstępnymi usta-
nowiony został zatem wspólnotowy sys-
tem zarządzania środowiskowego i audy-
tu, dopuszczający dobrowolny udział orga-
nizacji, zwany dalej EMAS, służący ocenie 
i doskonaleniu efektów działalności środo-
wiskowej organizacji oraz dostarczaniu od-
powiednich informacji opinii publicznej i in-
nym zainteresowanym stronom.

Najważniejszym celem systemu jest 
wspieranie ciągłego doskonalenia efek-
tów działalności środowiskowej organiza-
cji poprzez stworzenie i wdrażanie przez 
organizacje odpowiednich systemów za-
rządzania środowiskowego, systematycz-
ną, obiektywną i okresową ocenę efektów 
działalności takich systemów, dostarczanie 
informacji o efektach działalności środowi-
skowej, a także prowadzenie otwartego 
dialogu ze społeczeństwem i innymi zain-
teresowanymi stronami oraz aktywne za-
angażowanie pracowników organizacji oraz 
właściwe szkolenia podstawowe i specjali-
styczne, umożliwiające aktywne uczestnic-
two w realizacji zadań z możliwym włącze-
niem do działania również przedstawicieli 
pracowników.

Rozporządzenie w swej treści posłu-
guje się określeniem „organizacja”, przez 
które rozumiane są spółki, korporacje, fir-
my, przedsiębiorstwa, organy lub instytu-
cje albo jakiekolwiek ich części lub kom-
binacje, posiadające osobowość prawną 
(bądź nie), zarówno prawa publicznego, jak 
i prywatnego, o wyodrębnionych własnych 
służbach i administracji, mające wpływ na 
środowisko.

Z kolei ten wpływ zdefiniowano jako 
każdą zmianę w środowisku, czy to ko-
rzystną, czy też niekorzystną, która w cało-
ści lub częściowo jest spowodowana dzia-
łaniami tych organizacji, ich wyrobów lub 
świadczonych usług.

W celu przeciwdziałania niekorzyst-
nym zmianom należy zatem podejmować 
działania zapobiegające zanieczyszcze-
niom, co oznacza stosowanie procesów, 
sposobów postępowania, materiałów 
lub wyrobów, które pozwalają na unika-
nie, zmniejszenie lub kontrole zanieczysz-
czenia. Można do nich włączyć recykling, 
oczyszczanie, zmiany w procesach, me-
chanizmy kontroli, racjonalne wykorzysty-
wanie zasobów i stosowanie materiałów 
zastępczych.

Co zostało już podkreślone, udział 
w systemie jest dobrowolny. Stanowi 
o tym artykuł 3 rozporządzenia, zgodnie 
z którym system EMAS jest otwarty dla 
wszystkich organizacji zamierzających po-
prawić efekty działalności środowiskowej.

Zarejestrowane organizacje uzysku-
ją prawo do stosowania logo EMAS, któ-
re powinno się znaleźć m.in. na publicz-
nie dostępnej deklaracji środowiskowej. 
Rejestracja nie jest jednak dokonywana raz 
na zawsze – trzeba ją odnawiać, w związku 
z czym zainteresowana organizacja winna, 
w celu utrzymania uczestnictwa w syste-
mie EMAS, posiadać zweryfikowany sys-
tem zarządzania środowiskowego i pro-
gram audytu, a także przesyłać niezbęd-
ne, roczne, zatwierdzone aktualizacje de-
klaracji środowiskowej do właściwego or-
ganu oraz udostępniać je opinii publicznej. 
Odstępstwa w zakresie częstotliwości wy-
konywania aktualizacji deklaracji przewi-
dziano przede wszystkim dla małych orga-
nizacji i małych przedsiębiorstw i przypad-
ków, gdy nie występuje zmiana operacyjna 
w systemie zarządzania środowiskowego.

Organizacje, które już wcześniej podda-
ły swój system zarządzania środowiskiem 
certyfikacji na zgodność z normą ISO 
14001, starając się o rejestrację w systemie 
EMAS, mają nieco krótszą ścieżkę wdraża-
nia i weryfikacji w systemie, pod warun-
kiem że certyfikat ISO 14001 został wyda-
ny przez jednostkę posiadającą akredytację 
zaakceptowaną przez Komisję Europejską. 
Ich system spełnia bowiem większość wy-
magań rozporządzenia EMAS, a akredyto-
wany weryfikator sprawdzi jedynie dodat-
kowe elementy, niewymagane przez nor-
mę ISO 14001.

Kolejne przepisy rozporządzenia skie-
rowane są do rządów państw członkow-
skich, do których to należą obowiązki w 
zakresie tworzenia i utrzymywania syste-

mu akredytacji niezależnych weryfikatorów 
czy wykonywania czynności weryfikacyj-
nych w innych państwach członkowskich, 
w zakresie wyznaczania właściwego orga-
nu (krajowe, regionalne lub lokalne organy 
wyznaczone do wykonywania zadań okre-
ślonych w rozporządzeniu), zapewniania 
jego niezależności i neutralności, posiada-
nia wytycznych dla właściwych organów 
oraz odpowiedzialności właściwego orga-
nu za rejestrację organizacji w systemie 
EMAS oraz zapewnienia możliwości uzy-
skania przez organizacje i opinię publiczną 
informacji na temat treści, celów i podsta-
wowych elementów składowych systemu 
EMAS (promocja systemu). W kompeten-
cji państw członkowskich pozostawiono 
nadto obowiązek w zakresie podjęcia wła-
ściwych środków prawnych i administra-
cyjnych w przypadku nieprzestrzegania po-
stanowień rozporządzenia EMAS.

Podstawowe znaczenie dla przedsię-
biorców ma brzmienie artykułu 11 rozpo-
rządzenia, zgodnie z którym państwa człon-
kowskie zostały zobowiązane do podejmo-
wania działań w celu wspierania uczestnic-
twa w systemie EMAS wszystkich organi-
zacji, a w szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw. Zawarto również postu-
lat uwzględniania rejestracji w systemie 
EMAS przy ustalaniu kryteriów w zakre-
sie strategii zamówień publicznych stoso-
wanych przez Komisję oraz inne instytucje 
wspólnotowe, co może być również wy-
tyczną dla władz państwowych poszcze-
gólnych państw członkowskich co do bar-
dziej przyjaznych dla środowiska uregulo-
wań procedury krajowych zamówień pu-
blicznych.

Załączniki do rozporządzenia (od I do 
VIII) określają szczegółowo wymagania 
dotyczące systemu zarządzania środowi-
skowego, kwestie kierowane przez orga-
nizacje wdrażające EMAS, wymagania do-
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Ingerencja człowieka w środowisko powoduje nieodwracalne zmiany w ekosystemach. 
W polskich miastach coraz rzadziej mozna spotkać wróble (Passer domesticus), które 
zostały zastapione przez widoczne na zdjęciu mazurki (Passer montanus). 
Mazurki w odróżnieniu od wróbli mają czarne plamki na policzkach i brązowe łebki, 
podczas gdy kolor głowy wróbli jest szaroniebieski.
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tyczące wewnętrznego audytu środowi-
skowego, deklaracji środowiskowej, logo 
systemu, akredytacji, nadzoru i funkcji we-
ryfikatorów środowiskowych, aspektów 
i przeglądów środowiskowych oraz zakre-
su informacji do celów rejestracji.

Procedura rejestracji

W Polsce krajowy rejestr organiza-
cji zarejestrowanych w systemie EMAS 
prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska. Aby znaleźć się w tym reje-
strze, należy uzyskać uwzględnienie wnio-
sku o wpis do rejestru regionalnego, bo tyl-
ko w oparciu o taką informację dokonywa-
ny jest wpis w rejestrze krajowym. 

Wpis dokonywany jest na wniosek pod-
miotu zainteresowanego przez regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska, który 
prowadzi rejestr regionalny dla obszaru wo-
jewództwa. Uwzględniając wniosek, dyrek-
tor:  oznacza organizację kolejnym trzycy-
frowym numerem tego rejestru,  informuje 
na piśmie organizację o numerze, jakim zo-
stała oznaczona,  przekazuje Generalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska informa-
cję zawierającą dane o wpisaniu organizacji 
do tego rejestru oraz jej numer.

Regionalny dyrektor ochrony środo-
wiska po otrzymaniu informacji o dokona-
niu wpisu organizacji do rejestru krajowe-
go, umieszcza deklarację środowiskową 
organizacji w rejestrze regionalnym i po-
daje do publicznej wiadomości informację 
o umieszczeniu deklaracji środowiskowej 
organizacji w rejestrze regionalnym.

 Za wpis do rejestru regionalnego po-
bierana jest opłata rejestracyjna. Stawka 
tej opłaty zasadniczo wynosi 1000 zł, przy 
czym – zgodnie z przepisem art. 7 ust. 4 
ustawy – jest ona rokrocznie waloryzowana 
o wskaźnik inflacji, a na mocy rozporządze-
nia ministra właściwego do spraw ochro-
ny środowiska jej konkretna wysokość za-
leży również od formy organizacyjnej jed-
nostki lub liczby osób zatrudnionych przez 
podmiot gospodarczy, przy założeniu, że 
opłata ta nie powinna stanowić przeszkody 
w zgłoszeniu do systemu dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw.

Wzór wniosku także określony został 
przez ministra właściwego do spraw ochro-
ny środowiska w drodze rozporządzenia do 
ustawy.

Według danych z października 2009 r. 
w unijnym rejestrze EMAS znajduje się 
4347 organizacji (obejmujących 7429 
obiektów). Na przełomie lat 2002 i 2003 
dało się zaobserwować spadek liczby reje-
stracji, jednak ostatnio liczba ta zaczęła zno-
wu powoli wzrastać. Zdecydowanym lide-
rem pod względem rejestracji są Niemcy, 
gdzie liczba zarejestrowanych organizacji 
sięga 1400 (obejmujących 1841 obiektów). 
Przodują również takie kraje, jak Hiszpania, 
Włochy i Austria.

Polska pod tym względem plasuje 
się w połowie – na 14. miejscu wśród 28 
państw z zarejestrowanymi 19 organizacja-
mi (i 26 obiektami). Wyprzedamy – co cie-
kawe – tak rozwinięte gospodarczo kraje, 
jak Francja, Irlandia i Holandia. Gorzej wy-
gląda jednak statystyka w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców, gdzie znajdujemy się 
w końcówce klasyfikacji (23. miejsce).

Logo

Jak już wspomniano, przegląd środo-
wiskowy, system zarządzania środowisko-
wego oraz procedura audytu są poddawa-
ne ocenie akredytowanego weryfikato-
ra EMAS. Pozytywna ocena weryfikatora 
skutkuje zatwierdzeniem deklaracji środo-
wiskowej. Następnie wraz z odpowiednim 
wnioskiem jest ona przesyłana do właści-
wego organu, który dokonuje rejestracji 
i podaje ten fakt do publicznej wiadomości. 
Zarejestrowane organizacje uzyskują pra-
wo do stosowania logo EMAS w każdym 
z języków państw Unii. Określone zosta-
ły dwie jego wersje. W każdym przypadku 
jest ono opatrzone numerem rejestracyj-
nym organizacji. 

Logo może być reprodukowane 
w trzech kolorach (zielonym, żółtym bądź 
niebieskim) lub też w kolorze czarnym na 
białym tle, albo w kolorze białym na czar-
nym tle.

Nieuprawnione posługiwanie się logo 
EMAS podlega – zgodnie z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro-
dowiska – karze grzywny.

Z nadzieją w przyszłość

Wzrost znaczenia ochrony środowi-
ska w działaniach gospodarczych jest wy-
nikiem coraz wyższej świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa. Ta z kolei przekła-

da się na presję wywieraną na podmioty 
gospodarcze, a także organy administra-
cji. Zaczynamy zatem wymagać od przed-
siębiorców stosowania praktyk bezpiecz-
nych dla środowiska. Z drugiej strony – od 
państwa i organów administracji oczeku-
jemy skutecznego nadzoru nad przedsię-
biorstwami. Klienci coraz częściej intere-
sują się wyrobami i usługami spełniający-
mi coraz wyższe standardy środowiskowe, 
a administracja stale zaostrza wymagania 
prawne. Sytuacja ta zmusza przedsiębior-
ców do systemowego poszukiwania spo-
sobów osiągania coraz wyższych stan-
dardów, a administrację do poszukiwania 
efektywnych metod ich egzekwowania.

Ten sposób myślenia znalazł rów-
nież swoje odzwierciedlenie w dokumen-
cie „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 
2003–2006 z uwzględnieniem perspekty-
wy na lata 2007–2010”. Czytamy w nim, że 
„duże nadzieje, jeżeli chodzi o kształtowa-
nie świadomości ekologicznej i współod-
powiedzialności za stan środowiska wśród 
przedsiębiorców, sprzyjające rozwiązywa-
niu problemów środowiskowych z wyko-
rzystaniem partnerskiego dialogu i współ-
działania instytucji publicznych ze sferą biz-
nesu, były i nadal są wiązane z upowszech-
nianiem w przedsiębiorstwach, na zasadzie 
dobrowolności, systemów zarządzania śro-
dowiskowego, spełniających wymagania 
stosownych, międzynarodowych i krajo-
wych norm lub uzgodnionych przez zainte-
resowane podmioty uregulowań o charak-
terze programowym”.

Podążanie w tym kierunku z całą pew-
nością wyjdzie na dobre nie tylko przyro-
dzie, środowisku, ale i nam wszystkim.

Paweł Dąbrowski

Fo
t.

 B
IZ

N
E

S
 M

E
D

IA

Chociaż sroki nie są pod ochroną i jest ich w miastach coraz więcej, dawniej 
występowały tylko przy lasach, bezmyślne męczenie ich świadczy, że wciąż 
świadomość ekologiczna społeczenstwa nie jest wysoka
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ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
EKOLOGIA

Paliwa z odpadów
Rosnące ceny energii spowodowane 
ciągłym wzrostem cen paliw oraz 
perspektywy wyczerpania zasobów paliw 
konwencjonalnych  sprawiają, że coraz 
więcej uwagi poświęca się paliwom 
z odpadów. 

Do produkcji stałych paliw z odpadów, 
powszechnie nazywanych też paliwa-

mi alternatywnymi, surowcami najczęściej 
są palne odpady przemysłowe pochodzące 
z małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
frakcje palne wysortowane z odpadów ko-
munalnych. 

Odpady jako źródło paliw dla przemysłu 

Prognozy wykonane dla wysoko 
uprzemysłowionych krajów UE (dawnej 
Piętnastki) wskazują na możliwości wyko-
rzystania stałych paliw z odpadów w skali  
27–37 mln Mg/rok, przy czym główne kie-
runki wykorzystania mogą stanowić: prze-
mysł cementowy ok.  3,5–7 mln Mg/rok 
(substytucja 15–30 proc. paliwa oryginal-
nego), produkcja energii elektrycznej ok.  
6–13 mln Mg/rok (substytucja 2–4 proc. pa-
liwa oryginalnego), produkcja energii elek-
trycznej i ciepła w skojarzeniu ok. 17 mln 
Mg/rok (substytucja 12 proc. paliwa orygi-
nalnego).

Stosowanie paliw alternatywnych 
w sektorze energetycznym w procesach 
współspalania lub jako paliwa zastępczego 
w przemyśle cementowym  jest korzystne 
zarówno ze względów ekonomicznych, jak 
i ekologicznych. Przede wszystkim jest to: 
oszczędność paliw pierwotnych, potencjal-
ne zwiększenie ilości produkowanej ener-
gii elektrycznej pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych, obniżenie raportowanej emisji 
CO2 (zaoszczędzenie limitów emisji), zwięk-
szenie poziomu odzysku odpadów zgodnie 
z zaleceniami UE, zwiększenie przychodów 
przedsiębiorców wykorzystujących paliwa 
alternatywne w związku z niższą ceną pa-
liw w stosunku do paliw kopalnych.

Jednak, mimo że znaczna część wy-
twarzanych na terenie kraju odpadów po-
siada walory energetyczne, ich wykorzy-
stanie w Polsce jest stosunkowo niewiel-
kie. Powodem takiej sytuacji jest szereg 
problemów natury formalnoprawnej oraz 
technicznej. 

Ograniczenia formalnoprawne

W przypadku paliw alternatywnych jed-
nym z ważniejszych problemów jest roz-
strzygnięcie, czy są odpadem czy produk-
tem. Ma to z formalnego punktu widze-

nia znaczenie kluczowe, gdyż w obu przy-
padkach postępowanie jest inne. W sytu-
acjach skrajnych paliwa otrzymane z takie-
go samego surowca i o identycznych para-
metrach będą wymagały różnych procedur 
postępowania, m.in. związanych z koniecz-
nością uzyskania zezwolenia na odzysk od-
padów.

Ponadto w przypadku spalania (ter-
micznego przekształcania) paliw i odpadów 
inaczej określane są standardy emisyjne. 
Odpady zostały jednoznacznie wyłączone 
z definicji paliw, tym samym przy ich spa-
laniu należy stosować znacznie ostrzejsze 
standardy emisyjne przeznaczone dla spa-
larni odpadów. Wyjątkiem są  wybrane od-

pady biomasy wskazane w rozporządzeniu 
(DzU z 2005 r., nr 260, poz. 2181), które 
pod względem emisyjnym  są traktowane 
tak jak paliwa „konwencjonalne”. 

Obowiązujące w Polsce rozwiązania 
prawne wyraźnie wskazują, że paliwo alter-
natywne nadal jest odpadem, który powstał 
podczas obróbki mechanicznej innych od-
padów, np. sortowania odpadów komunal-
nych lub innych odpadów, z których zostały 
wydzielone frakcje palne. Bliższe określe-
nia, jakie warunki musi spełniać takie pali-
wo, zostały sprecyzowane w nieobowiązu-
jącym już (od 2005 r.) rozporządzeniu, gdzie  
odpady o kodzie 19 12 10 zostały opisane 
jako: „Odpady palne, rozdrobnione, o jed-

DACIA NA BIOPALIWA 

Dacia wprowadziła do swojej oferty w Polsce dwie nowe wersje Logana MCV 
wyposażone w silnik benzynowy przystosowany do zasilania biopaliwem E85.

Logan MCV w wersji ARTICA został dodatkowo wyposażony seryjnie w poduszkę 
powietrzną pasażera oraz boczne poduszki przednie. Samochód przystosowany do 
zasilania biopaliwem E85 można nabyć w wersji 5- i 7-miejscowej. Wersje te 
zostały oznaczone symbolem Hi-Flex. 
Parametry techniczne dla Logana MCV z silnikiem 1.6 105 E85 różnią się 
w nieznacznym stopniu od parametrów Logana MCV z analogicznym silnikiem 
benzynowym 1.6 105 KM. Silnik 1.6 105 KM E85 może być zasilany mieszanką 
klasycznej benzyny pochodzącej z przeróbki ropy naftowej i etanolu pochodzącego 
z procesów fermentacyjnych roślin – zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych lub 
trzciny cukrowej w ilości do 85%. 
Silnik ten może być zasilany również tylko klasyczną benzyną bezołowiową. 
W celu przystosowania silnika 1.6 E85 do zasilania biopaliwem, zmodyfikowano 
konstrukcję gniazd zaworów i wtryskiwaczy oraz zastosowano specjalne 
oprogramowanie komputera sterującego wtryskiem paliwa.
Dacia Logan MCV z silnikiem 1.6 E85 jest adresowana przede wszystkim do 
odbiorców flotowych, używających pojazdów zasilanych biopaliwem.

PL

1.6 105 E85 1.6 16V 105

Zużycie paliwa – cykl 
mieszany (l/100 km)

7,6 7,5

Rodzaj paliwa etanol E85 benzyna
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norodnym stopniu wymieszania, powstałe 
w wyniku zmieszania odpadów innych niż 
niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału 
paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, któ-
re w wyniku przekształcenia termiczne-
go nie powodują przekroczenia standar-
dów emisyjnych z instalacji współspala-
nia odpadów, określonych w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 
2003 r. w sprawie standardów emisyjnych 
z instalacji” (DzU nr 163, poz. 1584).

Jakkolwiek w wyniku zmian wprowa-
dzonych w ustawie o odpadach  w  2005 r. 
rozporządzenie zostało uchylone, to nie ule-
ga wątpliwości, że tak zdefiniowane poję-
cie paliwa alternatywnego upowszechniło 
się i utrwaliło, co jednak wcale nie oznacza, 
że przez wszystkich zainteresowanych jest 
tak jednoznacznie interpretowane. Paliwo 
alternatywne, według powyższej definicji, 
to odpady palne wydzielone podczas ob-
róbki mechanicznej odpadów innych niż 
niebezpieczne, w zasadzie jedynie rozdrob-
nione i wymieszane w celu ujednolicenia. 

W kontekście powyższych rozważań 
„paliwo alternatywne” to odpad, który po-
wstaje z innych odpadów. Wiąże się to 
z określonymi konsekwencjami, mający-
mi istotny wpływ na dalsze wykorzystanie 
paliw alternatywnych. M.in. wytwarzanie, 
przetwarzanie i stosowanie takiego odpa-
du jest obwarowane bezwarunkowym 
obowiązkiem uzyskania odpowiedniej zgo-
dy administracyjnej.  Skład i parametry fizy-
kochemiczne są w zasadzie dowolne, pod 
warunkiem że zostaną spełnione standardy 
emisyjne, o czym w znacznym stopniu de-
cyduje poziom techniczny instalacji do spa-
lania.

W praktyce, z uwagi na wymagania 
techniczne i eksploatacyjne, nie ma moż-
liwości wprowadzenia do instalacji energe-
tycznej odpadów  (nawet w formie paliwa 
alternatywnego) o nieznanym pochodzeniu 
i przypadkowych właściwościach. Fakt ten 
w istotny sposób ogranicza bezpośrednie 
energetyczne wykorzystanie odpadów bez 
ich wstępnego przerobu. 

Ograniczenia techniczne

Zakłady energetyczne wytwarzają-
ce energię elektryczną oraz cieplną coraz 
chętniej stosują zamienniki paliw konwen-
cjonalnych. Głównie jest to jednak bioma-
sa pochodząca ze ściśle określonych źró-
deł, ale ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów. 

Obok produktów z rolnictwa i leśnic-
twa pozyskiwanych celowo jako surowiec 
energetyczny, są to: odpady roślinne z rol-
nictwa i leśnictwa, odpady roślinne z prze-
mysłu spożywczego, odpady drzewne, 
z wyjątkiem odpadów drewna mogącego 
zawierać związki halogenoorganiczne lub 
metale ciężkie pochodzące ze środków 
konserwujących lub ochronnych (związki 
te obecne są zwłaszcza w drzewnych od-
padach pochodzących z rozbiórek i kon-
strukcji drewnianych) odpady z  roślin włók-
nistych pochodzących z produkcji masy ce-

lulozowej i papieru, jeśli są na miejscu pro-
dukcji współspalane, a wytwarzane ciepło 
jest odzyskiwane, odpady korkowe. 

Wskazane powyżej odpady biomasy 
w polskich przepisach określających stan-
dardy emisyjne są traktowane identycznie 
jak inne „konwencjonalne” paliwa stałe, 
dlatego też ich stosowanie nie jest ogra-
niczane możliwościami standardowych in-
stalacji do spalania. 

W przypadku innych odpadów palnych 
największym obecnie odbiorcą jest prze-
mysł cementowy, który już w roku 2005 
wykorzystał prawie 330 tys. Mg paliw za-
stępczych. Od tego czasu zużycie paliw al-
ternatywnych w tym sektorze systematycz-
nie rośnie. Jednym z celów jest osiągnię-
cie  50 proc. substytucji węgla przez paliwa 
alternatywne, co przy produkcji klinkieru na 
poziomie 13 mln ton/rok, określa zapotrze-
bowanie polskich cementowni  na ok. 1,15 
mln ton/rok paliw alternatywnych o warto-
ści opałowej 20 GJ/Mg. Obecna podaż jest 
jednak mniejsza niż zapotrzebowanie, gdyż 
polscy producenci wytwarzają tylko ok. 700 
tys. ton takich paliw. Jednocześnie bardzo 
dużo wysokokalorycznych odpadów trafia 
na składowiska.

Produkcja paliw alternatywnych dla 
przemysłu cementowego jest coraz więk-
szym wyzwaniem dla polskich producen-
tów, gdyż cementownie są coraz bardziej 
wymagające, żądając utrzymania podsta-
wowych parametrów jakości paliw na okre-
ślonym poziomie.

Paliwa muszą być ponadto dostarcza-
ne w dużych ilościach, gdyż cementownie 
niechętnie współpracują z małymi dostaw-
cami, komplikuje to bowiem proces kon-
troli dostarczanych paliw i proces podawa-
nia ich do pieca.

Jedną z istotnych barier jest to, że 
skład i morfologia odpadów będących su-
rowcem do produkcji paliw alternatywnych 
mocno się zmieniły od roku 2000, z uwagi 
na selektywne wyodrębnianie coraz więk-
szej grupy odpadów, które są objęte usta-
wowym obowiązkiem recyklingu. Do odzy-

sku energetycznego kierowane są w zasa-
dzie jedynie odpady, które nie nadają się do 
recyklingu (zabrudzone, inne czynniki), ale 
wymagają dodatkowej obróbki i przygoto-
wania. 

Także palne frakcje odpadów komunal-
nych pochodzące z procesów sortowania 
czy procesów obróbki mechaniczno-biolo-
gicznej nie mogą być traktowane jako pali-
wa alternatywne, gdyż zazwyczaj posiadają 
za słabe parametry fizykochemiczne. Tylko 
niektóre cementownie są technicznie przy-
gotowane do współspalania takich paliw. 
Zazwyczaj więc zachodzi konieczność mie-
szania tych frakcji z wysokokalorycznym 
paliwem alternatywnym przed podaniem 
do pieca. Cementownie niechętnie podej-
mują się tego zadania, gdyż jest to raczej 
rola producenta paliwa alternatywnego. 

Paliwa alternatywne z odpadów komu-
nalnych nie są więc na razie w Polsce czę-
sto wykorzystywane przez cementownie, 
tym bardziej że mogą one sprowadzać pa-
liwa np. z Niemiec, gdzie występuje nad-
produkcja wysokokalorycznych paliw alter-
natywnych, a ponadto producent dopłaca 
cementowni za odbiór odpadów.

Bez wątpienia stosowanie paliw z od-
padów ma w Polsce ogromny, ciągle jed-
nak niewykorzystany potencjał. Konieczne 
jest więc stworzenie dodatkowych mecha-
nizmów, które pozwolą rozwijać krajowy 
przemysł produkcji paliw i osiągnąć poziom 
jakościowy porównywalny z paliwami z za-
granicy, m.in. poprzez budowę efektywne-
go systemu wyspecjalizowanych sortowni 
pozyskujących frakcje palne dla zakładów 
produkujących paliwa alternatywne, a tak-
że poprzez drastyczne podniesienie opłat 
za składowanie odpadów, tak aby ich prze-
twarzanie było opłacalne.

dr hab. Włodzimierz Urbaniak
Wydział Chemii 

Uniwersytet  im. A. Mickiewicza, Poznań
Wydział Technologii i Inżynierii   

Chemicznej,  Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Samochód przyjazny dla środowiska?
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ZREMB CHOJNICE
PROMOCJA

Stalowy ZREMB
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB” 
w Chojnicach został oddany do 
eksploatacji 2 stycznia 1973 r. 
Początkowo wchodził w skład 
Kombinatu Kujawskich Zakładów 
Maszyn Budowlanych „ZREMB” Solec 
Kujawski, następnie w 1977 r. wszedł 
w skład Pomorskiego Kombinatu Maszyn 
Budowlanych „ZREMB–MAKRUM”  
w Bydgoszczy. 

Od 1982 r. funkcjonuje jako niezależne 
i samodzielnie finansujące się przed-

siębiorstwo. Początkowo zakład produko-
wał osinobusy – zabudowy autobusowe na 
bazie samochodu ciężarowego, przyczepy 
– wywrotki dla budownictwa, zamaszyno-
wanie wytwórni betonów komórkowych, 
maszyny do robót fundamentowych – ka-
fary. Później produkowano tunele grzew-
cze dla fabryk, domów oraz różne typy na-
czep – NB 61, ND 160, N 162. W latach 80. 
rozszerzono asortyment o produkcję ma-
szyn dla rolnictwa: kultywatory i kopaczki 
konne, zbieracze pokosów. Obecnie firma 
produkuje głównie kontenery i konstrukcje 
stalowe. 

W lutym 1997 r. w wyniku prywatyzacji 
firmę przekształcono w Spółkę Akcyjną pod 
nazwą Zakład Budowy Maszyn „ZREMB 
–CHOJNICE” S.A., której większościowym 
akcjonariuszem był „Mostostal–Export” 
S.A. W marcu 2007 r. „Mostostal– Export” 
S.A. sprzedał akcje „ZREMB–CHOJNICE” 
spółce Mostostal-Export-Dom Sp. z o.o. 

Wskutek przejęcia w październiku 2007 r. 
Mostostalu-Exportu-Dom Sp. z o.o. przez 
STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie, 
STORMM S.A. stał się naszym akcjonariu-
szem. 

W kwietniu 2008 r. ZBM „ZREMB–
CHOJNICE” S.A. zadebiutował na 
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartoś-
ciowych.

Do września 2009 r. inwestorem stra-
tegicznym była Spółka STORMM S.A. Od 
dnia 30 września 2009 r. w wyniku połą-
czenia STORMM S.A. (spółka przejmowa-
na) z Firmą Handlową JAGO S.A. (spółka 
przejmująca) pakiet większościowy ZBM 
„ZREMB–CHOJNICE” S.A. posiada FH 
JAGO S.A.. 

W 2009 r. Spółka rozpoczęła budowa-
nie Grupy Kapitałowej, w skład której wcho-
dzi poza ZREMB–HENCZKE Budownictwo 
Sp. z o.o. Płock.

Obecnie akcje ZBM „ZREMB–CHOJ-
NICE” S.A. nie znajdują się w posiadaniu 
inwestora strategicznego.

Zakres produkcji

Na obecną ofertę Spółki składają się:
  · kontenery i pojemniki ogólnego 
 stosowania, 
  · kontenery specjalistyczne 
 (typu offshore, chłodnicze),
  · konstrukcje stalowe, w tym „pod 
 szkło” (fasady, dachy).

Posiadane Certyfikaty
  · GERMANISCHER LLOYD

  · DNV DET NORSKE VERITAS 
  · GROSSER EIGNUNGSNACHWIES
  
Wybrane przedsięwzięcia z listy 
referencyjnej

  · Railway Station, Spandau Bahnhof
 – Berlin, Germany (1999) – 500 t 
 – dworzec,
  · EMPAC, New York, United States 
 (2006) – 60 t – fasada budynku , 
  · Ismaili Center, Ottawa, Canada (2007) 
 – 270 t – Muzeum Muzułmanizmu 
  · Al. Hitami Building, Doha, Qatar (2008) 
 – 79 t – biurowiec
  · 11 Times Square, Coffee Front, New 
 York (2009) – 33 t – fasada budynku 
 kawiarni

KONTENERY TYPU 3w1 lub 2w1

Kontenery tego typu przeznaczone są na rynek norweski 
i służą do zaspokajania potrzeb wojskowych i cywilnych. 
Mogą one służyć jako stanowiska dowodzenia, kuchnie lub 
pomieszczenia pierwszej pomocy.

KONSTRUKCJE STALOWE

Konstrukcje stalowe dachów i fasad pod szkło dla obiektów 
użyteczności publicznej według projektów indywidualnych 
z przeznaczeniem głównie na eksport (Niemcy, kraje 
arabskie, Turcja, Włochy, Hiszpania, USA, Irlandia i Wielka 
Brytania).

89–600 Chojnice
ul. Przemysłowa 15
tel. +48 52 3973419 
fax +48 52 3973163

sekretariat@zremb-ch.com.pl
www.zremb-ch.com.pl
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Zasoby  są podstawą działalności 
przedsiębiorstwa i jego przewagi 
konkurencyjnej. Wielkość i charakter 
działalności przedsiębiorstwa są w dużym 
stopniu funkcją  posiadanych zasobów. 

Przedsiębiorstwo bez zasobów nie może 
funkcjonować. Aby więc mogło działać 

i realizować postawione zadania, musi być 
wyposażone w niezbędne zasoby. Rodzaj 
tych zasobów, ich wielkość i specyfika 
są w dużej mierze zależne od charakteru 
przedsiębiorstwa i rozmiarów prowadzonej 
działalności.

Przez zasoby należy rozumieć pra-
cowników przedsiębiorstwa, dobra rze-
czowe, a także inne rodzaje dóbr, które 
w odpowiedni sposób połączone i wyko-
rzystane mogą prowadzić do realizacji za-
mierzonych celów. Zasobem jest wszyst-
ko to, co pozostaje w dyspozycji przed-
siębiorstwa i co może służyć jego dzia-
łalności.

W gospodarce rynkowej zasoby są naj-
częściej prywatną własnością przedsię-
biorstwa. Jednak własność nie jest warun-
kiem koniecznym do zakwalifikowania da-
nego składnika do zasobów przedsiębior-
stwa. Nie są własnością przedsiębiorstwa 
pracownicy, ale należą do jego najważniej-
szych zasobów. Nie są również własnością 
niektóre składniki zasobów rzeczowych, 
z których przedsiębiorstwo korzysta na 
podstawie umowy najmu lub umowy le-
asingu.

Zasoby są niezbędne nie tylko do pro-
wadzenia działalności, lecz także do osią-
gania sukcesu i przewagi konkurencyjnej. 
Dobre zasoby ułatwiają uzyskanie przewa-
gi nad konkurentami, natomiast zasoby sła-
be i niedostosowane do charakteru i rodza-
ju działalności przedsiębiorstwa utrudniają 
jego rozwój.

Rodzaje zasobów

Zasoby przedsiębiorstwa są zróżnico-
wane, dlatego konieczny jest ich podział. 
Najczęściej ogół zasobów przedsiębior-
stwa dzieli się na:
  ·  zasoby materialne,
  · zasoby niematerialne.

Do zasobów materialnych zalicza się 
budynki, maszyny i urządzenia techniczne, 
surowce i materiały, środki pieniężne i inne 
papiery wartościowe. W ramach zasobów 
materialnych można zatem wyodrębnić za-
soby rzeczowe i finansowe.

Bardziej zróżnicowane są zasoby nie-
materialne, do których zalicza się informa-
cje, wiedzę i doświadczenie pracowników, 
określane często mianem kapitału inte- 
lektualnego, pozycję przedsiębiorstwa 
na rynku i jego markę, sieć klientów, sys-
tem organizacji i zarządzania przedsiębior-
stwem.

Posiadanie zasobów jest warunkiem 
koniecznym do uzyskania przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa, ale nie jest 
to warunek wystarczający. Do zapewnie-
nia przewagi konkurencyjnej nieodzowna 
jest umiejętność właściwego wykorzysta-
nia posiadanych zasobów, czyli to, co w li-
teraturze określa się mianem kompetencji 
zarządzania. Tak więc kompetencje zarzą-
dzania można uznać za trzeci rodzaj zaso-
bów niezbędny do uzyskania przewagi kon-
kurencyjnej. Umiejętności i kompetencje 
są unikatowym rodzajem zasobów przed-
siębiorstwa, który odpowiednio połączony 
z zasobami materialnymi i niematerialnymi 
może prowadzić do zapewnienia przewagi 
konkurencyjnej.

Przewaga konkurencyjna

Przewaga konkurencyjna to pewna 
nadwyżka znaczenia przedsiębiorstwa nad 
pozostałymi przedsiębiorstwami. Źródłem 

przewagi konkurencyjnej może być atrak-
cyjny wyrób, unikatowa technologia pro-
dukcji, znak firmowy czy też przyjęta stra-
tegia zarządzania przedsiębiorstwem.

Budowanie przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwo zwykle rozpoczyna od 
najprostszych źródeł przewagi. Stąd wyróż-
nia się:
  · przewagę niższego rzędu,
  · przewagę wyższego rzędu.

Przewaga niższego rzędu jest najczę-
ściej oparta na taniej sile roboczej i tanich 
surowcach. Przewagę tę stosunkowo ła-
two uzyskać, lecz trudno utrzymać w dłuż-
szym czasie. Dlatego przedsiębiorstwa sta-
rają się uzyskać przewagę konkurencyjną 
wyższego rzędu. Mogą ją zapewnić unika-
towa technologia produkcji, wysokie kwa-
lifikacje pracowników, nowoczesny sys-
tem zarządzania jakością produkcji. Do tej 
przewagi trudniej się dochodzi, lecz kie-
dy przedsiębiorstwo ją uzyska, może ona 
mieć charakter bardziej trwały i bezpiecz-
ny, ponieważ konkurenci nie mogą jej ła-
two i szybko zniwelować.

Należy podkreślić, że zarówno przewa-
ga konkurencyjna niższego rzędu, jak i wyż-
szego rzędu nie ma charakteru bezwzględ-
nego. Jest czymś względnym, ponieważ 
zawsze się może pojawić na rynku firma 
o większym potencjale wytwórczym i no-
wocześniejszych zasobach. Dlatego każ-
de przedsiębiorstwo powinno nieustannie 
działać na rzecz utrzymania przewagi  kon-
kurencyjnej. Utrzymanie przewagi konku-
rencyjnej jest tak samo trudne jak jej uzy-
skanie.

Zasoby w utrzymaniu przewagi 
konkurencyjnej

Wpływ zasobów na utrzymanie prze-
wagi konkurencyjnej zmienia się w czasie. 
Niektóre zasoby wartościowe w przeszło-
ści na skutek zmian zachodzących w oto-

Zasoby 
przedsiębiorstwa 
a przewaga 
konkurencyjna

UTRZYMANIE  PRZEWAGI
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czeniu tracą bezpowrotnie swoją prioryte-
tową rolę w utrzymaniu przewagi konku-
rencyjnej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
najważniejszym zasobem przedsiębior-
stwa, decydującym o jego potencjale wy-
konawczym, były zasoby rzeczowe, czy-
li budynki, maszyny, surowce oraz pro-
sta i niewykwalifikowana praca. Dziś te 
klasyczne czynniki rozwoju przedsiębior-
stwa straciły na  znaczeniu z kilku wzglę-
dów. Po pierwsze, na rynku pojawił się 
nadmiar tych zasobów. Stały się one ła-
two dostępne. W związku z tym utraci-
ły swój unikatowy charakter. Po drugie, 
zmalało zapotrzebowanie na te zasoby. 
Na przykład rozwój logistyki i wdrażanie 
systemu just in time ograniczyły koniecz-
ność utrzymywania dużych zapasów 
w większości przedsiębiorstw. Z kolei 
rozwój elektroniki sprawił, że małe przed-
siębiorstwo może całe swoje biuro ująć 
w komputerze umieszczonym w samo-
chodzie i nie musi wynajmować budynku 
dla biura. To spowodowało nadmiar bu-
dynków biurowych na rynku.

Zasoby materialne przestały więc być 
podstawami przewagi konkurencyjnej. 

Dysponowanie większymi zasobami rze-
czowymi niż konkurenci daje przedsię-
biorstwu przewagę konkurencyjną, lecz 
z reguły nie jest ona  trwała. Z obser-
wacji zachowań się przedsiębiorstw na 
rynku wynika, że zdecydowanie zmala-
ła ich skłonność do inwestowania w za-
soby rzeczowe, zwłaszcza trwałe, głów-
nie z uwagi na wysokie koszty inwesty-
cji i ich ryzyko. Dlatego przywiązują one 
dziś duże znaczenie do zasobów niema-
terialnych.

Współczesne przedsiębiorstwo, które 
chce utrzymać trwałą przewagę na ryn-
ku, musi umacniać i rozwijać swoje za-
soby niematerialne. One zazwyczaj mają 
charakter unikatowy, ponieważ tworzy je 
przedsiębiorstwo. Wysokie kwalifikacje 
pracowników, dbałość o klientów, zna-
na marka – wszystko to składa się na wi-
zerunek firmy. Tworzenie tego wizerun-
ku to proces długotrwały i jeśli jest do-
brze zorganizowany, może przedsiębior-
stwu zapewnić przewagę na długi czas. 
Zasoby niematerialne, jak pisze K. Obłój, 
mają trzy istotne cechy w zapewnieniu 
przewagi konkurencyjnej, ponieważ z re-

guły nie tracą, lecz zyskują na wartości 
w czasie, mogą być jednocześnie wyko-
rzystywane w wielu miejscach, proces 
dochodzenia do tych zasobów jest zwy-
kle długotrwały. Te atrybuty zasobów nie-
materialnych w połączeniu z zasobami 
materialnymi mogą zapewnić przewagę 
konkurencyjną przedsiębiorstwu na dłu-
gi czas.

Na zakończenie należy stwierdzić, że 
przewaga konkurencyjna jest procesem, 
a nie stanem. Nie ma takiej przewagi, 
którą można uznać za satysfakcjonującą. 
Dlatego o przewagę konkurencyjną trze-
ba stale walczyć, dobierając taką struktu-
rę zasobów, której wpływ na przewagę 
konkurencyjną w danym czasie jest naj-
większy.

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wykwalifikowani pracownicy, dbałość o klientów i znana 
marka, to synonimy przewagi konkurencyjnej
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NA  DRODZE
MOTO BIZNES
ADAC docenił jakość opon

Letnie opony Michelin Energy Saver 
i Primacy HP otrzymały najwyższe noty 
w testach przeprowadzonych przez 
ADAC, największą organizację tego typu 
w Europie. 

– Jesteśmy ogromnie zadowoleni 
z sukcesu naszych opon łączących mniej-
sze zużycie paliwa i wyjątkowe przebiegi 
z bezpieczeństwem jazdy – mówi Tomasz 
Młodawski, menedżer produktu w Michelin 
Polska S.A.

Laury zwycięstwa dla opon Michelin 
przyznali Niemiecki Związek Automobilowy 
(ADAC) oraz jego austriaccy i szwajcarscy 
partnerzy – Österrechischer Automobil 
Motorrad und Touring Club (ÖAMTC) oraz 
Touring Club Suisse (TCS). Organizacje te 
przeprowadziły porównawcze testy osiem-
nastu opon w rozmiarze 185/60R14H i dzie-
więtnastu opon w rozmiarze 205/55R16W. 

W testach sprawdzono pięć głównych 
parametrów – przyczepność na suchej  i  
mokrej nawierzchni, opory toczenia wpły-
wające na zużycie paliwa, przebiegi oraz 
komfort jazdy. Wśród opon szczególnie 
wartych polecenia przez ADAC, opony 
Michelin okazały się bezkonkurencyjne pod 
względem przebiegów i oszczędności pali-
wa, kluczowych czynników dla zredukowa-
nia kosztów eksploatacji pojazdu.  

Michelin Energy Saver - czwarta 
generacja „zielonych opon”

Michelin Energy Saver to opona do sa-
mochodów osobowych, która pozwala na 
zmniejszenie zużycia paliwa o co najmniej 
0,2 litra na 100 km i ograniczenie emisji 
CO2 o 4 gramy na każdy przejechany ki-
lometr. Kluczowe dla osiągnięcia więk-
szych przebiegów było zmniejszenie opo-
rów toczenia dzięki wprowadzeniu nowej 
technologii, której symbolem jest ozna-
czenie„GreenX” widoczne również na bo-
kach opon. Michelin Energy Saver zapew-
nia jeszcze lepszą przyczepność i przebie-
gi opony, dzięki czemu jest  ona bezpiecz-
niejsza i może być używana przez dłuższy 
okres. Wśród opon uznanych przez ADAC 
za szczególnie warte polecenia, Michelin 
Energy Saver otrzymał notę 0,6 w kategorii 

przebieg (najwyższa możliwa do uzyskania 
nota to 0,5, a najgorsza to 5,5), zaś następ-
na w kolejności opona uzyskała notę dużo 
gorszą, bo 1,6. 

Długie przebiegi

Opona wysokich osiągów Michelin 
Primacy HP przeznaczona jest do samo-
chodów o dużej mocy i pojemności silnika. 
Charakteryzuje się znakomitymi przebiega-
mi, bardzo dobrą przyczepnością na mokrej 
nawierzchni oraz niskimi oporami toczenia. 
W nowym produkcie połączono wszyst-
kie najważniejsze elementy wchodzące w 
skład opony pod nazwą ASM (Architektura, 
Struktura oraz Materiały), co wpłynęło na 
uzyskanie najwyższych parametrów jezd-
nych opony.

Wśród opon uznanych przez ADAC 
za szczególnie warte polecenia, Michelin 
Primacy HP otrzymał notę 0,9 w kategorii 
przebiegi, podczas gdy następna w kolej-
ności opona uzyskała ocenę 2,4. 
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„Elektryczna” opona 

Michelin zaprezentował unikatową oponę do samochodów elektrycznych. To rewolucja 
na rynku ogumienia.
Podczas odbywającego się w Detroit Salonu Motoryzacyjnego NAIAS 2010 (North 
American International Auto Show) Michelin zaprezentował innowacyjną oponę do samo-
chodów o napędzie elektrycznym. W Elektrycznej Alei Salonu NAIAS prezentowane były 
najważniejsze  innowacje wykorzystywane w samochodach elektrycznych. „Elektryczna” 
opona Michelin charakteryzuje się energooszczędnością, przyczepnością i trwałością.  
- Innowacyjny napęd wymaga innowacyjnej opony. Cieszymy się, że najnowsza techno-
logia Michelin będzie wyznaczała trend na rosnącym rynku samochodów elektrycznych – 
powiedziała Ewa Konopka, rzecznik Michelin Polska S.A. 
Zdaniem ekspertów, oponę Michelin do samochodów elektrycznych wyróżniają: inno-
wacyjna technologia bieżnika z dodatkiem krzemionki, kształt bieżnika zmniejszający po-
wierzchnię kontaktu opony z nawierzchnią, co zwiększa energooszczędność, profil opony 
dostosowany specjalnie do jazdy w mieście.
W przypadku tej innowacyjnej opony Michelin, opory toczenia zostały jeszcze bardziej 
zmniejszone - o 15 proc. w porównaniu do tradycyjnej opony osobowej. 
Opona Michelin do samochodów elektrycznych jest wyższa niż opony montowane w sa-
mochodach spalinowych, ale stosunkowo wąska. Większa średnica zewnętrzna opony w 
połączeniu z niższym profilem pomaga poprawić jej efektywność energetyczną. Opona 
wykonuje mniej obrotów dla pokonania założonego dystansu, występuje mniejsza defor-
macja podczas obrotów, a w konsekwencji mniejsze nagrzewanie opony i straty energii. Wzrost średnicy opony pociąga za sobą 
wydłużenie obwodu koła, a więc długości bieżnika, co przełoży się na zwiększenie przebiegu pojazdu i spadek kosztów eksploata-
cyjnych.
Konstruktorzy Michelin opracowali także unikatowy wzór bieżnika z wąskimi, kierunkowymi rowkami wzdłużnymi zapewniającymi 
oponie dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni i niski poziom hałasu. 

PL
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„Za stworzenie najwyż-
szego standardu wy-
poczynku i sportowej 
aktywności w oparciu 
o nowoczesny, bogato 
wyposażony klub fitness, 
profesjonalną, doskona-
le przygotowaną mery-
torycznie i zawodowo 
obsługę oraz najwyższą 
jakość szerokiej oferty 
turystycznej opartej na 
wzorcowej współpracy 
z wiodącymi na rynku to-
uroperatorami, centrami 
nurkowymi i kitesurfingo-
wymi, a także efektywną 
realizację założonej wizji 
i  trategii rozwoju firmy”

NAZWA FIRMY:
Remplus Marcin Remplewicz Sp. K

ADRES:
ul. Katowicka 77A/106, 61-131 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 221-30-69, fax (0-61) 221-30-43

INTERNET:
remplus@remplus.pl, www.remplus.pl

„Za najwyższą jakość 
produkowanych sys-
temów rozdzielczych 
i elektroinstalacyjnych, 
profesjonalizm, innowa-
cyjność, pozycję lidera 
w sektorze techniki przy-
łączeniowej, zabezpie-
czeń i rozdziału energii 
elektrycznej oraz modelo-
we zarządzanie przedsię-
biorstwem”

NAZWA FIRMY:
Hensel Polska Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 876-61-46, fax (0-61) 879-93-50

INTERNET:
hpl@hensel.com.pl, www.hensel-electric.pl

„Za profesjonalizm i wy-
sokie kwalifikacje zawo-
dowe kadry inżynieryjno-
technicznej i pracowni-
ków obsługi oraz najwyż-
szą, gwarantowaną ja-
kość świadczonych usług 
w zakresie projektowa-
nia, wykonawstwa 
i serwisu instalacji elek-
trycznych i teletechnicz-
nych realizowanych na 
rzecz budownictwa ogól-
nego, mieszkaniowego, 
przemysłowego 
i komunalnego”

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo PINEL Piotr Piwiński

ADRES:
ul. Ametystowa 14, 61-680 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 825-84-42, fax (0-61) 825-84-42

INTERNET:
pinel@pinel.pl, www.pinel.pl

„Za najwyższą jakość, 
profesjonalizm 
i tworzenie nowoczesnej 
bazy dydaktycznej”

NAZWA FIRMY:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

ADRES:
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 852-13-07, fax (0-61) 852-14-41

INTERNET:
sekretariat@oke.poznan.pl, www.oke.poznan.pl

„Za profesjonalizm 
w działaniu, wzorcową 
realizację założonej wizji 
i strategii oraz najwyższy, 
gwarantowany poziom 
świadczonych usług 
w zakresie administracji 
i zarządzania nierucho-
mościami, realizowanych 
w oparciu o doskonale 
przygotowaną meryto-
rycznie kadrę menedżer-
ską i pracowników obsłu-
gi technicznej”

NAZWA FIRMY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka 
Akcyjna w Poznaniu

ADRES:
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 657-90-00, fax (0-61) 657-90-09

INTERNET:
mpgm@mpgm.poznan.pl, www.mpgm.poznan.pl

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość specja-
listycznych usług me-
dycznych, świadczonych 
w dziedzinie genetyki 
klinicznej, 
a w szczególności: dia-
gnostyki klinicznej i labo-
ratoryjnej chorób gene-
tycznie uwarunkowa-
nych, konsultacji lekarzy 
specjalistów 
i poradnictwa genetycz-
nego, efektywną realiza-
cję założonej wizji 
i strategii rozwoju oraz 
wzorcowe zarządzanie 
organizacją”NAZWA FIRMY:

CENTRUM GENETYKI MEDYCZNEJ NZOZ

ADRES:
ul. Za Cytadelą 19, 61-659 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 852-73-32, fax (0-61) 851-66-46

INTERNET:
cgm@cengenmed.com.pl, www.cengenmed.com.pl
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„Za najwyższą jakość 
kompleksowych robót 
budowlanych oraz wzor-
cowy standard zarządza-
nia przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
KOS-BUD Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Kostrzewski

ADRES:
ul. Orzechowa 6, 62-200 Gniezno

KONTAKT:
tel. (0-61) 425-69-48, fax (0-61) 425-69-48

INTERNET:
biuro@deweloper.gniezno.pl, www.deweloper.gniezno.pl

„Za europejski standard 
produkowanych elemen-
tów wyposażenia wnętrz 
wagonów, w szczegól-
ności foteli siedzeń wa-
gonowych, siłowników 
i elementów pneuma-
tycznych stosowanych 
w górnictwie i przemy-
śle hutniczym, amorty-
zatorów hydraulicznych 
dla taboru kolejowego, 
konsekwentną realizację 
wizji i strategii rozwoju 
oraz wzorcowy system 
zarządzania przedsiębior-
stwem”NAZWA FIRMY:

Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów GROWAG Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Zdrój 49A, 62-065 Grodzisk Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-61) 442-72-00, fax (0-61) 442-72-59

INTERNET:
handel@growag.pl, www.growag.pl

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość produko-
wanych odlewów poje-
dynczych i seryjnych ze 
stopów aluminium dla 
potrzeb przemysłu moto-
ryzacyjnego, pozycję lide-
ra w branży oraz wzorco-
wy system zarządzania 
przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
ALU-MET ODLEWNIA

ADRES:
ul. Główna 82a, 62-050 Krosno

KONTAKT:
tel. (0-61) 898-13-00, fax (0-61) 898-13-00

INTERNET:
biuro@alumet-odlewnia.pl, www.odlewnia-narzedziownia.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych robót 
wodno-kanalizacyjnych 
opartą na nowoczesnych 
rozwiązaniach technicz-
no-technologicznych oraz 
modelowym zarządzaniu 
przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe
ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Banaszak

ADRES:
ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

KONTAKT:
tel. (0-61) 814-80-10, fax (0-61) 814-80-10

INTERNET:
biuro@ander87.pl, www.ander87.pl

„Za najwyższą jakość 
produkowanych silni-
ków elektrycznych opartą 
na nowoczesnej myśli 
technicznej, długoletnim 
doświadczeniu i wzorco-
wym zarządzaniu przed-
siębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
ZEM-SWARZĘDZ Zakłady Elektromechaniczne

ADRES:
ul. Z. Grudzińskiego 72, 62-020 Swarzędz

KONTAKT:
tel. (0-61) 817-31-28, fax (0-61) 817-31-28
INTERNET:
zem@zem-swarzedz.com.pl, www.zem-swarzedz.com.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
budowlanych, nowator-
skie rozwiązania tech-
nologiczne oraz pozy-
cję lidera w segmencie 
domów jednorodzinnych 
i rozwiązań energoosz-
czędnych dla budow-
nictwa”

NAZWA FIRMY:
CE – BUD Cezary Latecki

ADRES:
ul. Śląska 20, 60-614 Poznań

KONTAKT:
tel. 602-120-793, fax (0-61) 848-64-50

INTERNET:
cezary.latecki@ce-bud.pl, www.ce-bud.pl
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„Za konsekwentną re-
alizację założonej wizji 
i strategii, profesjonalizm, 
fachowość i życzliwość 
wobec klientów oraz naj-
wyższy, gwarantowany 
standard produkowanych 
drzwi z litego drewna 
charakteryzujących się 
wysoką estetyką, boga-
tym wzornictwem, funk-
cjonalnością i rzetelno-
ścią wykonania”

NAZWA FIRMY:
Ekskluzywne Drzwi Janus ELTEX Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Polna 6A, 64-600 Oborniki Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-61) 649-29-00, fax (0-61) 646-29-01

INTERNET:
office@janus-drzwi.pl, www.janus-drzwi.pl

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość świadczo-
nych usług w zakresie 
sprzedaży ekskluzyw-
nej pościeli wełnianej 
i jedwabnej o wysokich 
walorach zdrowotnych, 
materacy inteligentnych, 
wyrobów profilaktycz-
nych i rehabilitacyjnych 
oraz wzorcowy system 
zarządzania firmą”

NAZWA FIRMY:
EKOSTYL Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Henryka Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra

KONTAKT:
tel. (0-68) 478-50-00, fax (0-68) 478-50-16

INTERNET:
biuro@ekostyl.eu, www.ekostyl.eu

„Za najwyższy, gwaran-
towany poziom świad-
czonych usług w branży 
kamieniarskiej, sprzedaży 
szerokiego asortymen-
tu płyt z kamieni natural-
nych, produkcji i monta-
żu blatów kuchennych 
i łazienkowych, parape-
tów i posadzek, elewa-
cji, kostki granitowej, ka-
mieni do ogrodu i oczek 
wodnych, pozycję lidera 
w branży oraz wzorcowe 
zarządzanie przedsiębior-
stwem”

NAZWA FIRMY:
WRIMAR Ratajczak i Ratajczak Sp. J.

ADRES:
Uścikowo 10, 64-600 Oborniki

KONTAKT:
tel. (0-61) 296-29-00, fax (0-61) 296-29-00

INTERNET:
biuro@wrimar.pl, www.wrimar.pl

„Za profesjonalizm działań 
i najwyższy, gwarantowa-
ny poziom specjalistycz-
nych usług, świadczonych 
w zakresie kompleksowej 
modernizacji zakładów, ge-
neralnego wykonawstwa 
inwestycji, prac budowla-
no-montażowych, instala-
cyjnych i wykończeniowych 
realizowanych „pod klucz” 
dla branży zielarskiej, far-
maceutycznej, spożyw-
czej i innych, remontów 
maszyn i  urządzeń pracu-
jących w zakładach ww. 
branż, efektywną realizację 
założonej wizji i strategii 
oraz wzorcowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:

Techplant Sp. z o.o.

ADRES:
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

KONTAKT:
tel. (0-61) 286-84-11, fax (0-61) 286-84-19

INTERNET:
biuro@techplant.com.pl, www.techplant.com.pl

„Za szeroki asortyment 
oraz najwyższą jakość 
produkowanych palet, 
koszy, pojemników i in-
nych elementów meta-
lowych oraz za konse-
kwentnie realizowaną 
strategię rozwoju i wzor-
cowy system zarządzania 
przedsiębiorstwa”

NAZWA FIRMY:
BESTIM K. Skórzewski, C. Rektor Sp. J.

ADRES:
Ceków 59, 62-834 Ceków Kol.

KONTAKT:
tel. (0-62) 763-10-22, fax (0-62) 763-14-85

INTERNET:
bestim@bestim.pl, www.bestim.pl

„Za najwyższą jakość 
wytwarzanych produk-
tów w branży tworzyw 
sztucznych oraz komplek-
sowość rozwiązań orga-
nizacyjnych w ramach za-
rządzania jakością”

NAZWA FIRMY:
Spółdzielnia Inwalidów WIOSNA LUDÓW

ADRES:
ul. Leśna 10, 62-300 Września

KONTAKT:
tel. (0-61) 436-13-62, fax (0-61) 436-28-03

INTERNET:
firma@siwl.com.pl, www.siwl.com.pl
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„Za najwyższy, gwaran-
towany standard świad-
czonych usług dewe-
loperskich w zakresie 
wykonawstwa inwestycji 
mieszkaniowych jedno 
i wielorodzinnych, obiek-
tów handlowo-usługo-
wych oraz konsekwentną 
realizację założonej wizji 
i strategii rozwoju przed-
siębiorstwa”

NAZWA FIRMY:
EKOLAN S.A.

ADRES:
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia

KONTAKT:
tel. (0-58) 699-20-49, fax (0-58) 699-20-69

INTERNET:
witawa@ekolan.pl, www.ekolan.pl

„Za najwyższą jakość 
organizacji i realizacji pro-
cesów inwestycyjnych, 
profesjonalizm, stabil-
ną pozycję rynkową oraz 
modelowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
NDI S.A.

ADRES:
ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot

KONTAKT:
tel. (0-58) 771-77-00, fax (0-58) 771-77-01

INTERNET:
ndi@ndi.com.pl, www.ndi.com.pl
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„Za konsekwentną re-
alizację założonej wi-
zji i strategii rozwoju 
Katedry i Kliniki, wzorco-
wy system zarządzania 
organizacją oraz najwyż-
szy, gwarantowany stan-
dard usług ochrony zdro-
wia, świadczonych przez 
zespół wybitnych specja-
listów różnych dziedzin 
medycznych, życzliwość 
i pełne osobistego za-
angażowania podejście 
do pacjentów zapewnia-
jące bezpieczeństwo, 
skuteczność i komfort 
leczenia”NAZWA FIRMY:

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób 
Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ADRES:
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
KONTAKT:
tel. (0-61) 869-13-43
INTERNET:
klinika@poczta.onet.pl, www.ump.edu.pl

„Za najwyższą, gwa-
rantowaną jakość usług 
świadczonych w zakresie 
renowacji sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyj-
nych, hydrodynamicz-
nego czyszczenia rur, 
powierzchni stalowych 
i żeliwnych, betonowych 
i ceramicznych realizo-
wanych w oparciu o naj-
nowocześniejsze tech-
nologie, specjalistyczny 
sprzęt i wysoko wykwa-
lifikowaną załogę oraz 
wzorcowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem”NAZWA FIRMY:

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót i Usług Specjalistycznych 
„REMKAN” Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Ziębicka 2, 60-164 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 861-53-63, fax (0-61) 661-73-75

INTERNET:
sekretariat@remkan.pl, www.remkan.pl

„Za konsekwentną i efek-
tywną realizację założo-
nej wizji i strategii rozwoju 
Spółki, opracowanie i wdro-
żenie modelowego systemu 
zarządzania, niekwestiono-
waną pozycję lidera w bran-
ży oraz najwyższą, gwa-
rantowaną jakość produko-
wanych opon do pojazdów 
przemysłowych, rolniczych, 
lotniczych, samochodów 
dostawczych i ciężarowych, 
maszyn do prac ziemnych 
i kopalnianych a także mie-
szanek gumowych, wyro-
bów gumowych i gumo-
wo-metalowych z wykorzy-
staniem najnowocześniej-
szych technologii produkcji 
i  w oparciu o wieloletnie 
tradycje, wysoko wykwalifi-
kowaną załogę wraz z kadrą 
inżynieryjno-techniczną”

NAZWA FIRMY:
„Stomil-Poznań” S.A.

ADRES:
ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 878-72-17, fax (0-61) 879-19-12

INTERNET:
office@stomil-poznan.pl, www.stomil-poznan.pl

„Za najwyższą jakość 
i profesjonalizm komplek-
sowych usług budow-
lanych, realizację inwe-
stycji mieszkaniowych 
i budynków użyteczności 
publicznej, w tym szkół, 
obiektów sportowych, 
szpitali, hal produkcyj-
nych oraz wzorcowe za-
rządzanie przedsiębior-
stwem”

NAZWA FIRMY:
Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa – Popławski

ADRES:
ul. Rodawska 32A, 61-312 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 879-83-34, fax (0-61) 879-83-34

INTERNET:
sekretariat@zrpbpoplawski.pl, www.zrpbpoplawski.pl

„Za profesjonalizm i naj-
wyższy, gwarantowany 
poziom usług budow-
lanych, świadczonych 
w oparciu o wysokiej 
klasy kadrę inżynieryjno-
techniczną, konsekwent-
ną i efektywną realiza-
cję założonej strategii 
oraz wzorcowy system 
zarządzania przedsiębior-
stwem”

NAZWA FIRMY:
„MAR – DOM” Przedsiębiorstwo Budowlane

ADRES:
ul. Obornicka 317, 60-689 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 842-59-97, fax (0-61) 842-59-96

INTERNET:
biuro@mar-dom.pl, www.mar-dom.pl

„Za najwyższy, gwaran-
towany standard kom-
pleksowych usług kon-
strukcyjno-montażowych 
dla przemysłu, prefa-
brykacji warsztatowych, 
specjalistycznych usług 
remontowych urządzeń 
i ciągów produkcyjnych, 
efektywną realizację zało-
żonej wizji i strategii roz-
woju oraz europejski po-
ziom zarządzania przed-
siębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
REMOPAP Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Kowalewicka 15, 60-002 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 867-44-51, fax (0-61) 867-13-22

INTERNET:
sekretariat@remopap.com.pl, www.remopap.com.pl
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WYRÓŻNIENIE

„Za konsekwentną re-
alizację założonej wizji 
i strategii rozwoju oraz 
wzorcowy system za-
rządzania przedsiębior-
stwem”

NAZWA FIRMY:
POLIPOL-MEBLE Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Zakładowa 1, 89-620 Chojnice

KONTAKT:
tel. (0-52) 396-53-10, fax (0-52) 397-17-40

INTERNET:
sekretariat@polipol.pl, www.polipol.pl

„Za najwyższą jakość 
produkowanych kon-
strukcji stalowych i kon-
tenerów, wzorcowy 
system zarządzania oraz 
wieloletnią, konsekwent-
ną realizację strategii 
przedsiębiorstwa”

NAZWA FIRMY:
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

ADRES:
ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice

KONTAKT:
tel. (0-52) 396-57-10, fax  (0-52) 397-31-63

INTERNET:
zremb_chojnice@riva.koti.com.pl

NAZWA FIRMY:
Organizacja Odzysku Grupa Zachodnia S.A.

ADRES:
ul. Bułgarska 9, 60-320 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 862-18-88, fax (0-61) 862-18-84

INTERNET:
biuro@oo-grupazachodnia.pl, www.oo-grupazachodnia.pl

„Za najwyższą jakość 
usług medycznych, 
świadczonych w opar-
ciu o doskonałe przygo-
towanie merytoryczne 
i zawodowe, życzliwość 
i pełne osobistego zaan-
gażowania podejście do 
pacjentów gwarantują-
ce najwyższy standard, 
skuteczność i komfort 
leczenia”

NAZWA FIRMY:
Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny 
dr n. med. Paweł Koczewski

ADRES:
ul. Za Cytadelą 38, 61-659 Poznań

KONTAKT:
tel. 606 222 024

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość usług me-
dycznych, świadczonych 
w oparciu o doskonałe 
przygotowanie meryto-
ryczne i zawodowe, życz-
liwość i pełne osobistego 
zaangażowania podejście 
do pacjentów, efektyw-
ną realizację założonej 
wizji i strategii rozwoju 
Katedry i Kliniki oraz pro-
fesjonalizm w zarządza-
niu organizacją”

NAZWA FIRMY:
Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu 
Krwionośnego Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ADRES:
ul. Szamarzewskiego 84, 61-569 Poznań
KONTAKT:
tel. (0-61) 854-93-83, fax (0-61) 841-0-61
INTERNET:
mak7@pro.onet.pl, www.ump.edu.pl

„Za konsekwentną 
i efektywną realizację 
założonej wizji i strate-
gii rozwoju, niekwestio-
nowaną pozycję lidera 
w branży chemii budow-
lanej i produkcji lakierów 
do drewna oraz europej-
ski standard zarządzania 
przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
„REMMERS POLSKA” Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Sowia 8, 60-184 Tarnowo Podgórne

KONTAKT:
tel. (0-61) 816-81-22

INTERNET:
remmers@remmers.pl, www.remmers.pl
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„Za rzetelność, profe-
sjonalizm i najwyższą 
jakość świadczonych 
usług w zakresie wyko-
nawstwa specjalistycz-
nych robót budowlano-in-
żynieryjnych, umocnień 
ścian wykopów ścian-
kami szczelnymi, bezko-
lizyjnych przejść pod-
ziemnych, przewiertów 
poziomych i przecisków 
hydraulicznych oraz wzor-
cowe zarządzanie przed-
siębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
PRI „INŻBUD” Sp. J. Jerzy Harenda Andrzej Klaga

ADRES:
ul. Przymiejska 15, 63-400 Ostrów Wlkp

KONTAKT:
tel. (0-62) 736-00-88, fax (0-62) 736-00-88

INTERNET:
inzbud@data.home.pl

„Za konsekwentną reali-
zację założonej wizji i stra-
tegii rozwoju, opracowa-
nie i wdrożenie nowocze-
snego systemu zarządza-
nia oraz najwyższą, gwa-
rantowaną jakość usług, 
świadczonych w zakre-
sie budowy i remontów 
obiektów mostowych, 
produkcji betonu towa-
rowego i prefabrykatów 
drogowo-mostowych, 
realizowanych w oparciu 
o wysoko wykwalifikowa-
ną załogę wraz z kadrą in-
żynieryjno-techniczną”NAZWA FIRMY:

Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Jankowska 6, 62-100 Wągrowiec

KONTAKT:
tel. (0-67) 262-17-01, fax (0-67) 262-17-01

INTERNET:
wprm1@o2.pl, www.wprm.pl

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Turku

ADRES:
ul. Polna 4, 62-700 Turek

KONTAKT:
tel. (0-63) 280-03-21, fax (0-63) 280-03-23

INTERNET:
pgkim-turek@pgkim-turek.pl, www.pgkim-turek.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowej obsługi 
klientów w zakresie obro-
tu paszami i komponen-
tami do produkcji rolnej 
oraz wzorcowy system 
zarządzania przedsiębior-
stwem”

NAZWA FIRMY:
POLSANDERS Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Sikorskiego 29, 83-000 Pruszcz Gdański

KONTAKT:
tel. (0-58) 683-24-45, fax (0-58) 683-24-44

INTERNET:
polsanders@post.pl

„Za najwyższą jakość 
produkowanej chemii bu-
dowlanej, kompleksową 
obsługę klienta opartą na 
rzetelnej znajomości ryn-
ku oraz wzorcowy sys-
tem zarządzania przedsię-
biorstwem”

NAZWA FIRMY:
ASTRA - Technologia Betonu Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Starogardzka 77, 83-010 Straszyn

KONTAKT:
tel. (0-58) 691-29-13, fax (0-58) 692-00-95

INTERNET:
biuro@astra-polska.com, www.astra-polska.com

„Za najwyższą jakość 
kompleksowej obsługi 
klienta w zakresie obrotu 
akcesoriami meblowymi 
oraz wzorcowy system 
zarządzania przedsiębior-
stwem”

NAZWA FIRMY:
DREW-TRANS II Zenon Wrzeszcz i wspólnicy Sp. J.

ADRES:
ul. Składowa 12, 89-620 Chojnice

KONTAKT:
tel. (0-52) 397-62-95 , fax(0-52) 397-65-49

INTERNET:
kontakt@drewtrans.pl, www.drewtrans.pl
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„Za najwyższą jakość 
usług elektroinstalacyj-
nych, produkcję urządzeń 
elektroenergetycznych, 
pozycję lidera w branży 
oraz wzorcowy system 
zarządzania przedsiębior-
stwem”

NAZWA FIRMY:
Elektromontaż–Poznań S.A.

ADRES:
ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 865-58-00, fax (0-61) 865-58-08

INTERNET:
elmont@elektromontaz.pl, www.elektromontaz.pl

„Za najwyższy, gwaran-
towany standard kom-
pleksowych usług ogól-
nobudowlanych, świad-
czonych w zakresie 
budownictwa przemysło-
wego, budowy i remon-
tów fasad, termomoder-
nizacji obiektów, produk-
cji aluminiowej stolarki 
otworowej ogniotrwałej 
i antywłamaniowej oraz 
wzorcowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem”

„Za najwyższą jakość 
kompleksowej obsługi 
przedsiębiorstw w zakre-
sie dostarczania opako-
wań metalowych i drew-
nianych, produkcji paneli 
akustycznych dla bu-
downictwa drogowego 
i kompleksowej usługi 
w zakresie ich budowy 
oraz europejski standard 
zarządzania przedsiębior-
stwem”

„Za najwyższy, europej-
ski standard zarządzania, 
konsekwentnie realizo-
waną strategię rozwoju 
przedsiębiorstwa oraz za 
najwyższą, gwarantowa-
ną jakość schodów drew-
nianych produkowanych 
w ekologicznym procesie 
produkcji z wykorzysta-
niem najnowocześniej-
szych technologii i parku 
maszynowego”

NAZWA FIRMY:
PLUS SYSTEM Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Samotna 4, 61-441 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 832-14-21, fax (0-61) 832-36-93

INTERNET:
office@plussystem.pl, www.plussystem.pl

NAZWA FIRMY:
Box-Pack Mirosław Olas

ADRES:
ul. Dzierżązna 20A, 62-700 Turek

KONTAKT:
tel. (0-63) 279-88-25, fax (0-63) 279-88-55

INTERNET:
biuro@box-pack.pl, www.box-pack.pl

NAZWA FIRMY:
Drawex Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-95) 722-83-66, fax (0-95) 722-83-66

INTERNET:
drawex@go2.pl, www.drawex.net.pl

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość usług de-
weloperskich, świadczo-
nych w zakresie budowy 
domów i mieszkań reali-
zowanych w systemie 
„pod klucz”, dynamiczny 
rozwój oraz konsekwent-
ną realizację polityki 
i strategii przedsiębior-
stwa”

NAZWA FIRMY:
Family House Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Półwiejska 28/5, 61-888 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 853-41-00, fax (0-61) 853-41-53

INTERNET:
info@familyhouse.pl, www.familyhouse.pl

NAZWA FIRMY:
Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela

ADRES:
ul. Topolowa 16, 64-610 Rogoźno

KONTAKT:
tel. (0-67) 261-76-78, fax (0-67) 261-76-78

INTERNET:
jankapela@poczta.fm, www.kapela.com.pl

„Za najwyższą jakość wy-
konywanych prac elektro-
instalacyjnych oraz euro-
pejski poziom zarządzania 
przedsiębiorstwem”
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„Za najwyższą jakość 
świadczonych usług 
w zakresie dystrybucji 
zdrowotnych wyrobów 
rehabilitacyjnych wytwa-
rzanych z wełny meryno-
sów australijskich i kóz 
kaszmirskich oraz konse-
kwentną realizację wizji 
i strategii rozwoju firmy”

NAZWA FIRMY:
Lana Platinum Sławomir Mielcarek

ADRES:
ul. Wegnera 2, 64-320 Buk

KONTAKT:
fax (0-61) 894-93-35

INTERNET:
biuro@lanaplatinum.pl, www.lanaplatinum.pl

„Za europejski poziom 
nauczania, konsekwencję 
i efektywność w realiza-
cji misji i strategii rozwo-
ju uczelni, stworzenie 
komfortowych warun-
ków studiowania, a także 
perspektyw dla przyszłej 
pracy zawodowej absol-
wentom oraz wzorcowe 
zarządzanie organizacją”

NAZWA FIRMY:
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

ADRES:
Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła

KONTAKT:
tel. (0-67) 212-73-10, fax (0-67) 212-49-72

INTERNET:
wsb@wsb.pila.pl, wsb.pila.pl

„Za profesjonalizm dzia-
łań w realizacji założonej 
wizji i strategii rozwoju, 
wzorcowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem oraz 
najwyższą, gwarantowa-
ną jakość usług budow-
lanych, świadczonych 
w zakresie budownictwa 
ogólnego, przemysło-
wego, mieszkaniowego, 
użyteczności publicznej, 
adaptacji i remontów, 
realizowanych w oparciu 
o wysoko wykwalifiko-
waną załogę wraz z kadrą 
inżynieryjno-techniczną”NAZWA FIRMY:

CEG-BUD Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Powstańców Wlkp. 7A, 64-200 Wolsztyn

KONTAKT:
tel. (0-68) 384-36-87, fax (0-68) 384-36-87

INTERNET:
cegbud@poczta.onet.pl, cegbudwolsztyn.pl

„Za konsekwentną re-
alizację założonej wizji 
i strategii rozwoju, wzor-
cowy system zarządzania 
oraz najwyższą, gwaran-
towaną jakość produkcji 
i montażu małogabary-
towych obiektów z płyt 
warstwowych, komplek-
sowych usług budow-
lanych, transportowych 
i dźwigowych, a także 
autoryzowanej sprzedaży 
materiałów i akcesoriów 
dla budownictwa”

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMBUD Tomasz Wicherek

ADRES:
ul. Staszica 42, 64-600 Oborniki

KONTAKT:
fax (0-61) 296-10-51 

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość szerokie-
go asortymentu kosme-
tyków do pielęgnacji ciała 
produkowanych z surow-
ców pochodzenia natural-
nego, bogactwo i różno-
rodność oferty handlowej 
opartej na rzetelnej anali-
zie potrzeb klienta, wielo-
letniej tradycji, nowocze-
snych technologiach wy-
twarzania oraz wzorcowe 
zarządzanie firmą”

NAZWA FIRMY:
Stara Mydlarnia s.c.

ADRES:
ul. Barwinkowa 27, 86-005 Białe Błota

KONTAKT:
tel. (0-52) 373-00-06, fax (0-52) 373-00-06

INTERNET:
mydla@mydla.pl, www.mydla.pl
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„Za najwyższą, gwaranto-
waną jakość szerokiego 
asortymentu nawozów 
mineralnych znajdujących 
zastosowanie w większo-
ści upraw ogrodniczych, 
bogactwo i różnorodność 
oferty handlowej opar-
tej na rzetelnej analizie 
potrzeb klienta, najnow-
szych technologiach wy-
twarzania, konsekwentną 
realizację wizji i strategii 
rozwoju oraz wzorcowe 
zarządzanie firmą”

„Za profesjonalizm dzia-
łań i najwyższy, gwaran-
towany standard usług, 
świadczonych w zakresie 
produkcji szerokiej gamy 
wyrobów ze stali czar-
nej, aluminiowej, kwa-
soodpornej i miedzianej, 
realizowanych w oparciu 
o wysoko wykwalifiko-
waną kadrę, bogaty park 
maszynowy, pozycję lide-
ra w branży oraz wzorco-
we zarządzanie przedsię-
biorstwem”

„Za wybitny profesjo-
nalizm w zarządzaniu 
i realizacji założonej wizji 
i strategii rozwoju oraz 
najwyższy, gwarantowa-
ny standard prowadzo-
nych badań w zakresie 
genetyki molekularnej, 
opartych o nowoczesne, 
bogato wyposażone la-
boratorium i najwyższe 
kwalifikacje merytorycz-
ne oraz zawodowe pra-
cowników”

„Za profesjonalizm, kom-
petencję i skuteczność 
w zakresie komplekso-
wej rehabilitacji ortope-
dycznych i neurologicz-
nych schorzeń narządów 
ruchu, indywidualne pro-
gramy leczenia pacjen-
tów oparte na wiedzy, 
doświadczeniu i zaanga-
żowaniu personelu oraz 
bardzo wysoki poziom 
zarządzania kliniką”

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
budowlanych opartą na 
wieloletnim doświadcze-
niu i nowoczesnych roz-
wiązaniach technologicz-
nych oraz wzorcowy sys-
tem zarządzania przedsię-
biorstwem”

NAZWA FIRMY:
ADZ Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Bankowa 43, 05-220 Zielonka

KONTAKT:
tel. (0-22) 771-07-12, fax (0-22) 771-07-12

INTERNET:
adz@adz.com.pl, www.adz.com.pl

NAZWA FIRMY:
Zakład Produkcyjno-Handlowy FLORMIX

ADRES:
ul. Warskiego 73, 66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-95) 721-42-43, fax (0-95) 721-42-43

INTERNET:
flormix@op.pl

NAZWA FIRMY:
Laboratorium Genetyki Molekularnej

ADRES:
ul. Szeherezady 100, 60-195 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 868-16-20, (0-61) 868-16-20

INTERNET:
biuro@lgm.net.pl, www.lgm.net.pl

NAZWA FIRMY:
KRĘG-CLINIC Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny Klinika 
Prywatna

ADRES:
ul. Strzeszyńska 192, 60-479 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 820-46-81, fax (0-61) 820-46-81

INTERNET:
kreg@kreg.com.pl, www.krg.com.pl

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl

KONTAKT:
tel. (0-61) 442-44-30, fax (0-61) 442-44-30

INTERNET:
biuro@dombud-nt.pl, www.dombud-nt.pl

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń

KONTAKT:
tel. (0-56) 659-09-22, fax (0-56) 659-09-22

INTERNET:
www.agad.pl

„Za profesjonalizm działań 
w realizacji założonej wizji 
i strategii rozwoju, wzorco-
we zarządzanie przedsię-
biorstwem, pozycję lidera 
w branży oraz najwyższy, 
gwarantowany standard 
specjalistycznych usług bu-
dowlanych, świadczonych 
w zakresie wszelkich prac 
remontowo-konserwator-
skich, a w szczególności 
pokryć dachowych i ele-
wacji w obiektach zabytko-
wych, użyteczności publicz-
nej i innych, realizowanych 
w oparciu o wieloletnią tra-
dycję, nowoczesny sprzęt 
i wysoko wykwalifikowaną 
załogę wraz z kadrą inżynie-
ryjno-techniczną”
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„Za najwyższy poziom 
usług świadczonych 
w zakresie wypoczynku 
indywidualnego i zbioro-
wego, wzorcową organi-
zację przyjęć okoliczno-
ściowych prowadzonych 
w oparciu o profesjo-
nalną obsługę i europej-
ski standard zarządzania 
firmą”

NAZWA FIRMY:
Ośrodek Wypoczynkowy JUTRZENKA w Gołąbkach

ADRES:
Gołąbki 2, 62-240 Trzemeszno

KONTAKT:
tel. (0-52) 302-49-80, fax (0-52) 302-49-80  

INTERNET:
biuro@golabki.pl, www.golabki.pl

„Za stworzenie najwyż-
szego standardu wypo-
czynku indywidualnego 
i zbiorowego, wzorcową 
organizację przyjęć oko-
licznościowych, szkoleń 
i spotkań biznesowych, 
realizowanych w oparciu 
o nowoczesną, komfor-
tową bazę hotelową oraz 
profesjonalizm obsługi”

NAZWA FIRMY:
Elektromontaż-Poznań S.A. Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy 
w Karpicku

ADRES:
ul. Wczasowa 78, Karpicko

KONTAKT:
tel. (0-68) 384-35-87

INTERNET:
www.karpicko.pl

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość produ-
kowanych dodatków 
paszowych, a w szcze-
gólności: prefiksów, 
mieszanek paszowych 
uzupełniających, prepara-
tów mlekozastępczych, 
bogactwo i różnorodność 
oferty handlowej opartej 
na rzetelnej analizie po-
trzeb klienta, wieloletniej 
tradycji, nowoczesnych 
technologii wytwarza-
nia, niekwestionowaną 
pozycją lidera w branży 
oraz europejski standard 
zarządzania przedsiębior-
stwem”NAZWA FIRMY:

SANO – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Lipowa 10, 64-541 Sękowo

KONTAKT:
tel. (0-61) 294-11-00, fax (0-61) 291-96-55

INTERNET:
sano@sano.pl, www.sano.pl

„Za profesjonalizm dzia-
łań w realizacji założonej 
wizji i strategii rozwo-
ju i najwyższy standard 
usług, świadczonych 
w zakresie komplemen-
tarnych dostaw najwyż-
szej jakości akcesoriów 
do zabudowy kuchen-
nej, łazienkowej i garde-
robianej, pozycji lidera 
w branży oraz wzorcowe 
zarządzanie przedsiębior-
stwem”

NAZWA FIRMY:
PEKA Sp.z o.o.

ADRES:
Jasin ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz

KONTAKT:
tel. (0-61) 818-63-76, fax (0-61) 818-63-77

INTERNET:
office@peka.pl, www.peka.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowej ochrony 
mienia opartej na profe-
sjonalizmie, doświadcze-
niu i najnowszych tech-
nologiach oraz wzorco-
wy system zarządzania 
przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
Grupa HUNTERS Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-61) 442-16-12, fax (0-61) 442-16-13

INTERNET:
biuro@hunters.pl, www.hunters.pl
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„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
komunalnych świadczo-
nych na rzecz miasta 
Poznania oraz inicjowanie 
działań służących ochro-
nie środowiska”

NAZWA FIRMY:
ASTRA Usługi Wielobranżowe, Handel, Aldona Wesołowska

ADRES:
ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 852-76-61, fax (0-61) 852-76-61

INTERNET:
firma@astra.poznan.pl, www.astra.poznan.pl

„Za najwyższą jakość 
oferowanych miodów 
pitnych produkowanych 
według historycznych 
formuł i receptur oraz 
konsekwentną realiza-
cję strategii przedsiębior-
stwa”

NAZWA FIRMY:
Marka MIODY POLSKIE

ADRES:
ul. Czerwińska 10, 03-661 Warszawa

KONTAKT:
tel. (0-22) 678-87-89, (0-22) 678-66-10

INTERNET:
biuro@miodypolskie.pl, www.miodypolskie.pl

„Za najwyższą jakość 
usług w zakresie sprze-
daży bezpośredniej wyro-
bów profilaktyczno-reha-
bilitacyjnych oraz dyna-
miczny rozwój przedsię-
biorstwa”

NAZWA FIRMY:
BIO VERBA Łukasz Gogulski

ADRES:
ul. Warszawska 16, 62-400 Słupca

KONTAKT:
tel. (0-63) 277-13-15, fax (0-63) 275-44-20

INTERNET:
biuro@bioverba.pl, www.bioverba.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowego wyko-
nawstwa budowlanego 
oraz wzorcowe zarządza-
nie przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
Wykonawstwo Budowlane PROBUD Piotr Litwinowicz

ADRES:
ul. Wolsztyńska 24A, 60-361 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 861-40-26, fax  (0-61) 861-43-43

INTERNET:
biuro@probud.poznan.pl, www.probud.poznan.pl

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość usług, 
świadczonych w zakresie 
kompleksowego wyko-
nawstwa sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, 
ścieków, realizacji obiek-
tów budownictwa ogól-
nego i przemysłowego 
oraz europejski standard 
zarządzania przedsiębior-
stwem.”

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Lecha 14, 62-200 Gniezno

KONTAKT:
tel. (0-61) 426-12-93, fax (0-61) 425-44-20

INTERNET:
pis@pis.pl, www.pis.pl

„Za najwyższą jakość, 
kompleksowość i rzetel-
ność usług budowlanych 
oraz wzorcowy system 
zarządzania organizacją”

NAZWA FIRMY:
P.P.U. i H. AGROBEX Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 846-40-00, fax (0-61) 846-40-69

INTERNET:
mieszkania@agrobex.com.pl, www.agrobex.com.pl
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„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
hotelarsko-gastronomicz-
nych, kosmetycznych i 
SPA oraz wzorcowy sys-
tem zarządzania przedsię-
biorstwem”

NAZWA FIRMY:
Willa Piast Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Widok 7, 87-720 Ciechocinek

KONTAKT:
tel. (0-54) 416-34-50, fax (0-54) 416-34-51

INTERNET:
willapiast@willapiast.pl, www.willapiast.pl

„Za profesjonalizm działań 
w realizacji założonej wizji 
i strategii rozwoju, wzorco-
we zarządzanie firmą oraz 
najwyższą gwarantowaną 
jakość usług, świadczonych 
w zakresie organizacji kon-
ferencji, szkoleń, spotkań 
biznesowych, autorskich 
warsztatów i wykładów dla 
biznesu, z wykorzystaniem 
nowoczesnego, bogato 
wyposażonego komplek-
su konferencyjno-gastro-
nomicznego oraz wzorco-
wą organizację prywatne-
go przedszkola „FLOH” 
z szerokim, atrakcyjnym 
programem zajęć ukierun-
kowanym na indywidualny 
rozwój dziecka”

NAZWA FIRMY:
SPRING LIFE CENTRE Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo

KONTAKT:
tel. (0-61) 819-36-15, fax (0-61) 819-35-57

INTERNET:
biuro@springlife.pl, www.springlife.pl

„Za najwyższą jakość 
systemów ochrony 
obiektów przed ptakami 
oraz konsekwentną re-
alizację polityki i strate-
gii firmy”

NAZWA FIRMY:
PTAK-SYSTEM

ADRES:
ul. Strumykowa 1/2a, 87-100 Toruń

KONTAKT:
tel. (0-56) 663-47-15, fax (0-56) 663-47-15

INTERNET:
ptak.system@gmail.com, www.ptaksystem.pl

„Za profesjonalizm dzia-
łań w realizacji wizji i stra-
tegii przedsiębiorstwa, 
wzorcowe zarządzanie 
oraz najwyższą jakość 
produkcji i sprzedaży 
szerokiej gamy galanterii 
papierniczej: serwetek, 
akcesoriów do dekoracji 
stołu, toreb i papierów 
ozdobnych”

NAZWA FIRMY:
PAW Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Nektarowa 9, 62-002 Suchy Las

KONTAKT:
tel. (0-61) 811-55-65, fax (0-61) 811-55-66

INTERNET:
service@paw.net.pl, www.paw.net.pl

„Za najwyższy standard 
i jakość usług w zakre-
sie badań genetycznych 
i analiz DNA wykonywa-
nych z wykorzystaniem 
najnowszych metod 
i technologii badawczych, 
a także za konsekwentną 
realizację strategii rozwo-
ju nowoczesnego ośrod-
ka naukowo-badawczego 
z zachowaniem standar-
dów zarządzania”

NAZWA FIRMY:
CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 622-69-10

INTERNET:
biuro@cbdna.pl, www.cbdna.pl

„Za najwyższą jakość 
produkcji środków ochro-
ny i dekoracji drewna 
oraz chemii budowlanej”

NAZWA FIRMY:
Iwona Oleszak „DEKSPOL” P.P.H.

ADRES:
ul. Terespolska 13, 61-047 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 640-00-04, fax (0-61) 640-00-09

INTERNET:
handel@dekspol.pl, www.dekspol.pl
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„Za najwyższą jakość 
oraz pozycję lidera branży 
tektury falistej i opako-
wań opartą na najnow-
szych rozwiązaniach 
technologicznych, sta-
bilnej kadrze i konse-
kwentnie realizowanej 
strategii”

NAZWA FIRMY:
TFP Sp. z o.o.

ADRES:
Dziećmierowo, ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik

KONTAKT:
tel. (0-61) 817-02-68, fax (0-61) 897-23-09

INTERNET:
tfp@tfp.com.pl, www.tfp.com.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
w branży energetyki 
cieplnej, dynamiczny roz-
wój oraz konsekwentną 
realizację wieloletniej po-
lityki i strategii przedsię-
biorstwa”

NAZWA FIRMY:
GRAJAN Z.P.U.H. Eksport-Import Jan Gralak

ADRES:
Sierniki 1, 64-610 Rogoźno skr. poczt. 85, 62-100 Wągrowiec

KONTAKT:
tel. (0-67) 261-01-31

INTERNET:
grajan@grajan.com.pl, www.grajan.com.pl

„Za najwyższą jakość 
usług w zakresie kom-
pleksowej likwidacji 
szkód komunikacyjnych 
opartą na zespole do-
świadczonych fachow-
ców, nowoczesnych 
technologii i dbałości 
o zadowolenie klientów”

NAZWA FIRMY:
AUTO PAWELA – Andrzej Pawela

ADRES:
ul. Andrzejewskiego 21, 60-119 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 866-64-65, fax (0-61) 866-87-20

INTERNET:
biuro@autopawela.pl, www.autopawela.pl

WYRÓŻNIENIE

NAZWA FIRMY:
Zakład Zagospodarowania Odpadów 
„EURO-SOKÓŁKA” Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Białostocka 2, 16-100 Sokółka

KONTAKT:
tel. (0-85) 674-75-69
INTERNET:
eurosokolka@gmail.com

NAGRODA GŁÓWNA

NAZWA FIRMY:
ARDAGH GLASS GOSTYŃ S.A. 

ADRES:
ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń

KONTAKT:
tel. (0-65) 572-28-32

INTERNET:
www.ardaghglass.com/pl

NAGRODA GŁÓWNA

NAZWA FIRMY:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

ADRES:
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

KONTAKT:
tel. (0-62) 763-56-51

INTERNET:
www.czystemiasto.pl
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„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
porządkowych opartą na 
profesjonalizmie, zado-
woleniu klientów oraz 
konsekwentnej realizacji 
polityki i strategii przed-
siębiorstwa”

NAZWA FIRMY:
MEGALUX Profesjonalne Sprzątanie Obiektów 
Mirosław Gawiński

ADRES:
ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 876-83-38, fax (061) 876-85-66

INTERNET:
biuro@megalux.pl, www.megalux.pl

„Za konsekwentną re-
alizację założonej wizji 
i strategii rozwoju, wzor-
cowy system zarządzania 
oraz najwyższy standard 
usług medycznych oparty 
na doświadczonym ze-
spole specjalistów, naj-
nowszych technologiach 
i profesjonalizmie w le-
czeniu pacjentów”

NAZWA FIRMY:
Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew

KONTAKT:
tel. (0-62) 742-07-00

INTERNET:
zozpleszew@send.pl, www.szpitalpleszew.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych robót 
budowlanych, rzetelność, 
fachowość i termino-
wość prac oraz wzorco-
wy system zarządzania 
przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
Zakład Ogólnobudowlany KOZBUD Piotr Kozłowski

ADRES:
Folwark, ul.Miodowa 55, 63-900 Rawicz

KONTAKT:
tel. (0-65) 546-48-00

INTERNET:
biuro@kozbud.pl, www.kozbud.pl

„Za najwyższy, gwaran-
towany standard usług, 
świadczonych w zakresie 
realizacji prac budowlano-
montażowych a w szcze-
gólności projektowania, 
nadzoru i wykonawstwa 
dachów i fasad wentylo-
wanych, pozycję lidera 
w branży oraz wzorco-
wy system zarządzania 
przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
ALCOMEX Nowoczesne Systemy Budowlane

ADRES:
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 879-06-93, fax (0-61) 879-06-93

INTERNET:
office@alcomex.eu, www.alcomex.eu

„Za najwyższą jakość 
produkowanych obudów 
do zabezpieczania ścian 
wykopów oraz konse-
kwentną realizację strate-
gii przedsiębiorstwa”

NAZWA FIRMY:
KOPRAS Sp. z o.o.

ADRES:
Szklarnia 7, 64-510 Wronki

KONTAKT:
tel. (0-67) 254-11-96, fax (0-67) 254-11-26

INTERNET:
marketing@kopras.pl, www.kopras.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług tu-
rystycznych, dynamiczny 
rozwój oraz konsekwent-
ną realizację polityki 
i strategii organizacji”

NAZWA FIRMY:
Centrum Turystyki OSKAR Sp. z o.o.

ADRES:
pl. Wolności 2/4c, 61-738 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 852-45-72, fax (0-61) 850-48-61

INTERNET:
info@oskar.com.pl, oskar.com.pl
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„Za rzetelność i najwyż-
szą jakość komplekso-
wych usług poligraficz-
nych, dbałość o zadowo-
lenie klienta oraz wzorco-
wy system zarządzania 
przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
Drukarnia JM Stefko

ADRES:
ul. Platynowa 19, 62-052 Poznań-Komorniki

KONTAKT:
tel. (0-61) 810-00-00, fax (0-61) 810-00-02

INTERNET:
marketing@printing.pl, printing.pl
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