












Ochrona œrodowiska 
to nasz obowi¹zek

Wojewódzkie Fundusze Ochrony 

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 

rozpoczê³y piêtnasty rok dzia³alnoœci. 

Jak mo¿na podsumowaæ ten czas? 

Z funduszem zwi¹zany jestem od 

chwili jego powstania. Jako m³ody nau-

kowiec wspó³tworzy³em go wraz z poz-

nañskimi samorz¹dowcami i ekologami. 

Warto dodaæ, ¿e na pocz¹tku lat 90. XX 

wieku problemy ekologiczne nie by³y tak 

dostrzegane jak  dzisiaj. My jednak mie-

liœmy œwiadomoœæ, ¿e polska przyroda 

potrzebuje skutecznych dzia³añ ochron-

nych, dobrego prawa i instytucji, które bê-

d¹ wspieraæ dzia³alnoœæ proekologiczn¹. 

Szans¹ na powstrzymywanie degrada-

cji œrodowiska by³y w³aœnie WFOŒiGW, 

które mog³y nie tylko administrowaæ 

œrodkami finansowymi, ale równie¿ nimi 

gospodarowaæ. Przez 15 lat dzia³alnoœci 

fundusze przekaza³y blisko 17 mld z³ na 

dofinansowanie ponad 72 tys. zadañ in-

westycyjnych oraz projektów edukacyj-

nych i badawczych. Dziœ ju¿ nikt nie kwes-

tionuje potrzeby oczyszczania œcieków, 

zagospodarowywania odpadów i wpro-

wadzania odnawialnych Ÿróde³ energii. 

W mediach od czasu do czasu pojawiaj¹ 

siê g³osy, ¿e fundusze nale¿y 

zlikwidowaæ, bo niew³aœciwie 

gospodaruj¹ wspólnymi œrodkami i s¹ 

zbyt samodzielne. Minister œrodowiska 

prof. Maciej Nowicki przeci¹³ jednak te 

spekulacje, mówi¹c na targach 

POLEKO, ¿e wojewódzkie fundusze 

musz¹ istnieæ, gdy¿ s¹ sprawnym 

instrumentem realizacji przedsiêwziêæ 

ekologicznych.

Nie wiem, sk¹d te zarzuty o niegos-

podarnoœæ. Dziêki sprawnemu zarz¹dza-

niu kapita³y w³asne wszystkich szesnastu 

WFOŒiGW wzros³y z oko³o 2,2 mld z³ w ro-

ku 1999 do 4,6 mld z³ na koniec 2006 ro-

·

·

ku. Tylko w 2006 roku fundusze wspiera³y

w Polsce realizacjê 12 tys. przedsiêwziêæ 

ekologicznych. Zasady przyznawania po-

mocy s¹ jasno okreœlone, a procedura 

postêpowania przejrzysta. Samodzielnoœæ 

funduszy nie oznacza, ¿e nikt ich nie 

kontroluje. Wrêcz przeciwnie – nasz¹ dzia-

³alnoœæ nadzoruj¹ samorz¹d wojewódzki 

i Ministerstwo Œrodowiska. Jest tak¿e na 

bie¿¹co kontrolowana przez wyspecjali-

zowane instytucje NIK oraz izby skarbo-

we. O ¿adnych nieprawid³owoœciach nie 

mo¿e wiêc byæ mowy. W procedurze przy-

znawania pomocy finansowej decyduj¹ce 

znaczenie ma efekt ekologiczny i tym siê 

zawsze kierujemy. Cieszê siê, ¿e nasza

dzia³alnoœæ jest obecnie doceniana. 

Minister Nowicki doda³, ¿e fundusze 

nale¿y te¿ udoskonaliæ. Co nale¿a³oby 

zmieniæ w ich funkcjonowaniu? 

Jestem przekonany, ¿e wszystkie in-

stytucje publiczne mog¹ i powinny dos-

·

konaliæ swoj¹ dzia³alnoœæ – tworzyæ lep-

sze procedury oraz szkoliæ pracowników. 

Przypomnijmy, ¿e pozyskiwanie œrodków 

unijnych wymaga³o przeprowadzenia 

zmian strukturalnych w funduszach. Trze-

ba by³o siê na to przygotowaæ – stworzyæ 

nowe warunki lokalowe i powo³aæ dzia³ 

europejski. Warto dodaæ, ¿e w wielko-

polskim WFOŒiGW od lat pracuj¹ specja-

liœci, którzy gwarantuj¹ sprawn¹ i rzeteln¹ 

realizacjê projektów unijnych. Wœród nau-

kowców oraz ludzi zwi¹zanych z fun-

duszami i samorz¹dami trwaj¹ dyskusje 

o tym, jak system finansowania przed-

siêwziêæ ekologicznych winien funkcjo-

nowaæ w przysz³oœci. Zmieniaj¹ siê bo-

wiem potrzeby finansowe, pojawiaj¹ siê 

nowe priorytety i inni beneficjenci. Do-

tychczas s¹ nimi g³ównie gminy. W tym 

kontekœcie trzeba rozmawiaæ i wymieniaæ 

pogl¹dy. Wykorzystujemy równie¿ do-

œwiadczenia zachodnie, ale te¿ inne pañ-

stwa UE chc¹ korzystaæ z naszej wiedzy. 

To doskonalenie nastêpuje wiêc ca³y czas.

F U N D U S Z

ROZMOWY  MAGAZYNU  BIZNES  WIELKOPOLSKA

Rozmowa z dr. Przemys³awem Goner¹, prezesem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
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Jak w realizacji inwestycji 

ekologicznych Wielkopolska wypada na 

tle innych regionów kraju? 

Od 15 lat udanie wspomagamy reali-

zacjê inwestycji ekologicznych, dzia³amy 

sprawnie i rzetelnie. Potwierdzaj¹ to licz-

ne kontrole oraz opinie samorz¹dowców, 

którzy chêtnie siêgaj¹ po nasze œrodki. 

Ogó³em od roku 1999 na dofinansowanie 

przedsiêwziêæ ekologicznych w regionie 

przeznaczyliœmy blisko pó³tora miliarda 

z³otych. Nale¿ymy do najwiêkszych fun-

duszy w kraju pod wzglêdem maj¹tku 

i œrodków dyspozycyjnych. Przoduj¹ Ka-

towice i Warszawa, a zbli¿onym do nas 

bud¿etem dysponuje Wroc³aw. Wiêksze 

œrodki oczywiœcie skuteczniej mobilizuj¹ 

inwestorów i ³atwiej jest nam zaistnieæ 

finansowo w inwestycjach proekologicz-

nych ni¿ mniejszym regionom. Korzystaj¹c 

z pieniêdzy WFOŒiGW podjêto w tym roku 

w Wielkopolsce oko³o trzystu przedsiê-

wziêæ ekologicznych. Wœród nich warto 

wymieniæ przebudowê systemu odpro-

wadzania œcieków w Kaliszu, rozbudowê 

kanalizacji sanitarnej w Komornikach czy 

modernizacjê kot³owni w Jarocinie. Po-

nad 5 mln z³otych przeznaczyliœmy na za-

·

kup pojazdów i wyposa¿enia dla wielko-

polskich stra¿aków. Wspó³pracujemy te¿ 

z uczelniami i organizacjami ekologiczny-

mi, dofinansowujemy projekty badawcze,

publikacje i konferencje. 

Doœwiadczenie WFOŒiGW w Poznaniu 

doceni³ równie¿ samorz¹d wojewódzki 

naszego regionu. 

Na pocz¹tku paŸdziernika 2007 roku 

podpisaliœmy porozumienie z marsza³-

kiem województwa wielkopolskiego, na 

mocy którego WFOŒiGW przekazano za-

dania zwi¹zane z pe³nieniem funkcji Insty-

tucji Poœrednicz¹cej dla Priorytetu III 

„Œrodowisko Przyrodnicze”. To dzia³ania 

podejmowane w ramach Wielkopolskie-

go Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007–2013. Przewidziano na nie 

173,8 mln euro, a my, jako instytucja po-

œrednicz¹ca, bêdziemy dokonywaæ na-

boru i oceny projektów, akceptowaæ listy 

rankingowe, zawieraæ umowy o dofinan-

sowanie projektów, prowadziæ kontrole 

i monitoring ich realizacji oraz dokonywaæ 

p³atnoœci na rzecz beneficjentów. Jeste-

œmy na to gotowi. Przedstawiciele samo-

rz¹du wysoko oceniaj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ. 

·

Warto dodaæ, ¿e s¹ te¿ g³ównym benefi-

cjentem – 80 proc. œrodków WFOŒiGW

trafia do nich. 

Czy œrodowisko naturalne w Polsce jest 

dobrze chronione? 

Zapewne mo¿e byæ chronione jesz-

cze lepiej i bêdziemy do tego d¹¿yæ. Je-

stem przekonany, ¿e ludzie, którzy pra-

cuj¹ i wspó³pracuj¹ z wielkopolskim 

WFOŒiGW, wspieraj¹c nas wiedz¹ i doœ-

wiadczeniem, mog¹ byæ dumni z tych 

piêtnastu lat. Ochrona œrodowiska, która 

przez lata by³a tak zaniedbywana, sta³a siê 

dziœ tematem wa¿nym i szeroko dysku-

towanym. Dziêki wspólnym dzia³aniom 

prowadzonym z samorz¹dami, organiza-

cjami ekologicznymi i szko³ami uratowa-

liœmy wiele bezcennych przyrodniczo 

obszarów i poprawiliœmy warunki ¿ycia 

w wielu miejscowoœciach. Wspieraliœmy 

popularyzacjê wiedzy ekologicznej wœród 

spo³eczeñstwa, bo wspólna troska o stan 

œrodowiska jest naszym obowi¹zkiem.

Wiele jeszcze przed nami. 

Rozmawia³

£UKASZ OSIÑSKI

·

ROZMOWY  MAGAZYNU  BIZNES  WIELKOPOLSKA
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ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

WPROWADZAJ¥CY 
OPAKOWANIA 

NA RYNEK

URZ¥D 
MARSZA£KOWSKI

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

Organizacja Odzysku

ul. Romana Maya 1, 61–371 Poznañ
tel.  (0–61) 650 29 01, 650 29 03 

fax (0–61) 650 29 02
www.oo-grupazachodnia.pl 

e-mail: biuro@oo-grupazachodnia.pl

Op³ata produktowa?
Obowi¹zek opakowaniowy?

Zg³oœ siê do nas – 
 doradzimy, rozliczymy.

pomo¿emy,

Op³ata produktowa?
Obowi¹zek opakowaniowy?

Zg³oœ siê do nas – pomo¿emy, 
doradzimy, rozliczymy.

•
odzysku i recyklingu
pou¿ytkowych odpadów
opakowaniowych

• Zapewnienie ustawowego
poziomu odzysku 
i recyklingu odpadów
opakowaniowych 
wprowadzonych na rynek

 krajowy
• Doradztwo z zakresu

ochrony œrodowiska

Przejêcie obowi¹zku

• Sprawozdanie 
z wykonanego
odzysku i recyklingu 
odpadów
opakowaniowych

ORGANIZACJA
ODZYSKU

• Opakowania z tworzyw
sztucznych

• Opakowania z aluminium
• Opakowania ze stali, w tym 

z blachy stalowej
• Opakowania z papieru 

i tektury
• Opakowania ze szk³a

gospodarczego, poza
ampu³kami

• Opakowania z drewna

A.Grupa Zachodnia S.
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Uwagi o odpadach

Powstawanie odpadów nieod³¹cznie 

towarzyszy ka¿dej dzia³alnoœci 

cz³owieka, szczególnie gospodarczej, 

m.in. wytwarzaniu œrodków produkcji 

i artyku³ów konsumpcyjnych, 

zaspokajaniu w³asnych potrzeb i us³ug, 

przygotowaniu produktów do zu¿ycia 

i samemu  procesowi ich 

eksploatowania. Odpady stanowi¹ 

zatem nieod³¹czny element ¿ycia 

indywidualnego i spo³ecznego. 

Odpady towarzysz¹ cz³owiekowi

rzez wrodzony instynkt czystoœci          Pi porz¹dku – w celach estetycznych, 

ochrony wzroku i powonienia ludzie 

usuwaj¹ odpady ze swojego otoczenia. 

W Ksiêdze Powtórzonego Prawa Starego 

Testamentu (rozdz. 23. w. 13-14) Moj¿esz 

wiod¹cy Izraelitów przez pustyniê wyraŸ-

nie nakazywa³ im zachowanie czystoœci 

w obozie: „Bêdziesz mia³ miejsce poza 

obozem i tam poza obóz bêdziesz wycho-

dzi³. Zaopatrzysz siê w ko³ek, a gdy wyj-

dziesz na zewn¹trz, wydr¹¿ysz nim do³ek, 

a wracaj¹c, przykryjesz to, czegoœ siê

pozby³”.

Dopóki problem odpadów dotyczy³ 

odchodów ludzkich i zwierzêcych – gleba, 

woda i powietrze wskutek przemian mi-

krobiologicznych wykazywa³y zdolnoœæ 

do samooczyszczania. Wraz z up³ywem 

wieków rozwój rolnictwa, przemys³u, 

a nastêpnie urbanizacja terenów miej-

skich, potem wiejskich, wreszcie „z³oty 

wiek chemii” i rozwój wytwórstwa ró¿-

nych opakowañ – przyczyni³y siê do kryzy-

su œmieciowego i koniecznoœci groma-

dzenia odpadów z dala od miejsc zamiesz-

kania. Wówczas praktykowano zasypy-

wanie dziur i zag³êbieñ w ziemi. Gdy ich

zabrak³o, rozpoczêto budowanie profe-

sjonalnych stosów odpadowych na du¿ych 

powierzchniach ziemi, nazywanych sk³a-

dowiskami odpadów. W znikomym stop-

niu wykorzystywano wartoœci surowcowe

dowo¿onych odpadów komunalnych.

Zadania higieniczno-sanitarne gminy

Stan higieny w ogóle, a komunalnej 

w szczególnoœci okreœla stopieñ dba³oœci 

o ochronê wartoœci przyrodniczych i kul-

turowych, a zw³aszcza zdrowia ludnoœci. 

Jest to wiêc typowy i fundamentalny 

problem ekologiczny. Wed³ug Œwiatowej 

Organizacji Zdrowia WHO – zdrowie jest 

stanem dobrego, fizycznego, psychicz-

nego i spo³ecznego samopoczucia, a nie 

tylko brakiem choroby lub u³omnoœci. 

Konstytucja WHO definiuje po raz pierw-

szy zwi¹zek zdrowia z prawami cz³owieka: 

„Korzystanie z najwy¿szego stanu – zdro-

wia, jest jednym z podstawowych praw 

ka¿dego cz³owieka”. Ta zasada prawna 

jest wyk³adni¹ zadañ higieny sanitarnej 

w gminie. Ustawa o utrzymaniu czystoœci 

i porz¹dku w gminach oraz ustawa o od-

padach precyzuj¹ te zadania. Podstawo-

we zadania higieniczno-sanitarne gminy

obejmuj¹ w szczególnoœci:

a) tworzenie warunków do 

wykonywania prac zwi¹zanych 

z utrzymaniem czystoœci i porz¹dku

na terenie gminy,

b) ustalenie szczegó³owych zasad

utrzymania czystoœci i porz¹dku przez

okreœlenie:

· wymagañ w zakresie utrzymania

czystoœci i porz¹dku na terenie

nieruchomoœci oraz w innych

miejscach powstawania odpadów,

· rodzaju urz¹dzeñ przeznaczonych

do gromadzenia odpadów, a tak¿e

warunków ich rozmieszczenia,

· sposobu i warunków usuwania

nagromadzonych odpadów

komunalnych,

· warunków dopuszczalnoœci

utrzymywania zwierz¹t 

gospodarskich na terenach

wy³¹czonych z produkcji rolniczej

oraz zakazu w poszczególnych

obszarach lub nieruchomoœciach,

c) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic,

placów i terenów otwartych przez:

· likwidacjê sk³adowania odpadów

w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych 

i przeciwdzia³anie takiemu

sk³adowaniu,

E K O L O G I A

BEZ  ZBÊDNYCH  OPAKOWAÑ
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· ustawienie koszy ulicznych na

odpady w miejscach 

intensywnego ruchu pieszego,

d) okreœlenie wymagañ wobec osób

utrzymuj¹cych zwierzêta domowe

(psy i koty) w zakresie 

bezpieczeñstwa i uci¹¿liwoœci dla

ludzi oraz zachowania czystoœci 

w miejscach przeznaczonych do

u¿ytku wspólnego i publicznego,

e) oznaczenie obszarów dotkniêtych lub

zagro¿onych chorob¹ zakaŸn¹

zwierz¹t.

Zasady usprawniania gospodarki 

odpadami

Jak wskazuje dobitnie przyk³ad „sta-

rych” krajów Unii Europejskiej, kluczem 

do tworzenia nowoczesnej gospodarki 

odpadami w ramach samorz¹du teryto-

rialnego jest obywatel. Bez przekonania 

go o potrzebie segregacji odpadów ko-

munalnych, uœwiadomienia celowoœci ta-

kiego dzia³ania nie bêdzie mo¿liwe stwo-

rzenie fundamentu w³aœciwej gospodarki 

odpadami w gminie. Dotyczy to doros-

³ych, jak równie¿ – przede wszystkim

– dzieci i m³odzie¿y. Istnieje tutaj olbrzy-

mie pole do najró¿niejszych dzia³añ in-

formacyjnych i zachêcaj¹cych. Sprawa ta 

nie jest w gminach prosta wobec faktu, ¿e 

wielu mieszkañców ma podstawowe 

problemy bytowe, a tak¿e dlatego, ¿e nie-

którzy obywatele od dawna byli „przeciw 

w³adzy” i nastawieni s¹ sceptycznie do jej 

poczynañ. Punkt ciê¿koœci stanowi za-

tem strona psychologiczna, a nie bodŸce

ekonomiczne.

Segregacja odpadów w gospodar-

stwach domowych i ich zbieranie w wor-

kach lub oddzielnych pojemnikach to je-

dynie pocz¹tek dzia³añ. Wspó³czesna gos-

podarka odpadami funkcjonuje dobrze 

tylko wówczas, gdy istnieje sprawnie 

dzia³aj¹cy, wspó³zale¿ny ³añcuch dzia³añ, 

co do którego mieszkañcy s¹ przekonani. 

Obejmuje on bowiem sprawne dostar-

czanie worków, pojemników, ich termi-

nowy odbiór oraz efektywne przekazywa-

nie wysegregowanych odpadów do wtór-

nego zagospodarowania.

Obserwacje poczynione w gminach 

wskazuj¹, ¿e w zakresie segregacji od-

padów komunalnych uczyniono zaledwie 

pierwszy krok – dokonuj¹c gromadzenia 

i wywózki surowców wtórnych. Proble-

mem podstawowym jest jednak niedos-

kona³oœæ selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych polegaj¹ca na dodawaniu do 

nich innych grup odpadów, w tym niebez-

piecznych. W tej kwestii uwidaczniaj¹ 

siê zaniedbania w edukacji ekologicznej 

mieszkañców, za co trzeba winiæ samo-

rz¹dy terytorialne. Warto wspomnieæ, ¿e 

w najbli¿szych latach selektywn¹ zbiórk¹ 

bêd¹ objête tak¿e odpady komunalne bio-

degradowalne, wielkogabarytowe, bu-

dowlane, niebezpieczne i inne. Spowo-

duje to w gminach narastanie zwi¹zanych 

z tym problemów. W tym miejscu warto 

powo³aæ siê na konstatacjê francuskiego 

filozofa Woltera: „Jesteœmy odpowie-

dzialni nie tylko za to, co czynimy, lecz tak-

¿e za to, czego nie czynimy”.

Parafrazuj¹c to twierdzenie w odnie-

sieniu do obecnej sytuacji w gospodarce 

odpadami, mo¿na stwierdziæ, ¿e w rze-

czywistoœci jest ona prób¹ leczenia ob-

jawów, a nie usuwania przyczyn. St¹d te¿ 

coraz powszechniejszy staje siê pogl¹d, 

¿e istota wspó³czesnej gospodarki od-

padami komunalnymi musi polegaæ na 

ograniczeniu ich powstawania, a to mo¿-

liwe jest do osi¹gniêcia tylko poprzez 

ekologizacjê produkcji i us³ug. Sprawa ta 

wymaga jednak konstruktywnej polityki, 

g³ównie na szczeblu organów pañstwa 

(a nie gminy), odnosz¹cej siê do wykreo-

wania po¿¹danego modelu wytwórczoœ-

ci, dystrybucji i importu.

Na razie jako wolni obywatele gmin 

miejskich i wiejskich mamy znacz¹cy 

wp³yw na iloœæ i sk³ad produkowanych 

przez siebie odpadów. W tym wzglêdzie 

mo¿na wprowadziæ w ¿ycie nastêpuj¹ce

zasady:

  · kupuj tylko to, co rzeczywiœcie jest Ci

potrzebne (wg przygotowanej

wczeœniej listy zakupów) i w takiej

iloœci, jak¹ mo¿na zu¿yæ 

w okreœlonym czasie;

  · unikaj niepotrzebnych opakowañ (np.

pasta do zêbów w tubce, tubka 

w kartonie, karton w woreczku

foliowym);

  · ¿¹daj opakowañ papierowych przy

zakupie ¿ywnoœci;

  · u¿ywaj opakowañ wielorazowych

(np. koszyk na zakupy, a nie foliowe

torby, kontener na butelki itp.);

  · unikaj opakowañ problemowych (np.

PCV);

  · unikaj produktów, które mog¹

zawieraæ substancje szkodliwe dla

œrodowiska (np. aerozole, ¿r¹ce

œrodki czyszcz¹ce, proszki do prania 

z fosforanami itp.);

  · zamiast nawozów sztucznych u¿ywaj

kompostów lub substratów 

humusowych (jeœli masz ogródek,

dzia³kê lub pole, mo¿esz je 

wyprodukowaæ sam z w³asnych

bioodpadów).

Dr in¿. EDWARD WIELAND

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Instytut In¿ynierii Rolniczej

w³aœciciel firmy: 

Systemy Dla Ekologii SDE WIELAND

Specjalizacja: projektowanie 

kompostowni humusowych

BEZ  ZBÊDNYCH  OPAKOWAÑ
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Nowa ustawa po staremu
Min¹³ rok od poparcia przez ministra 

œrodowiska 24 zak³adów w walce 

o utrzymanie ulgi akcyzowej dla 

producenta paliw z odpadów z tworzyw 

sztucznych, która pozwala³a na 

finansowanie stworzonego systemu 

zbiórki i odzysku 40 tys. ton odpadów. 

ismami zapewniano nas o pracach Pnowelizuj¹cych ustawê, która da no-

we mo¿liwoœci finansowania stworzone-

go systemu zagospodarowania odpadów 

z tworzyw sztucznych. Wszyscy czeka-

liœmy cierpliwie na ukazanie siê nowego 

aktu prawnego, który pozwoli spe³niæ 

za³o¿enia ekonomiczne i ekologiczne 

w utworzonym biznesplanie, sp³acaj¹c 

w tym czasie zaci¹gniête kredyty prefe-

rencyjne otrzymane na budowê instalacji. 

W przekazanym projekcie ustawy z dnia 

22 sierpnia 2007 roku o gospodarce opa-

kowaniami i odpadami opakowaniowymi 

i przeczytaniu pierwszego artyku³u byliœ-

my optymistycznie nastawieni do dalszej 

naszej dzia³alnoœci. Otó¿ w art. 1 czytamy, 

¿e „celem ustawy jest ograniczenie iloœci 

odpadów powstaj¹cych z opakowañ oraz 

zapewnienie wysokiego poziomu odzys-

ku i recyklingu”. Niestety, gdy czytamy 

nastêpne rozdzia³y i artyku³y, okazuje siê, 

¿e znowu z nas zakpiono. 

Z treœci ustawy nie wynika chêæ ogra-

niczenia iloœci produkowanych odpadów 

opakowaniowych oraz zapewnienia wy-

sokiego poziomu odzysku i recyklingu. 

Docelowe poziomy s¹ tylko minimalnymi 

poziomami okreœlonymi w Dyrektywie 

12/2004, a w przypadku odpadów z two-

rzyw sztucznych – to projektodawca pro-

ponuje obni¿enie tych¿e poziomów o kil-

ka punktów w docelowym 2014 roku 

(patrz za³¹cznik 1 do projektu). 

Dodatkowa biurokracja

W rozdziale II zatytu³owanym Rejestr 

projektodawca nak³ada obowi¹zek zg³o-

szenia (którego koszt wyniesie kilkaset 

z³otych) na podmioty prowadz¹ce dzia³al-

noœæ zwi¹zan¹ z gospodark¹ odpadami dla 

podniesienia wiarygodnoœci i u³atwienia 

kontroli wystawianych dokumentów DPO 

i/lub DPR. Zgodnie z ustaw¹ o odpadach 

i ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹d-

ku  w gminie, przedsiêbiorca chc¹cy pro-

wadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ 

z transportem, zbieraniem, odbieraniem, 

odzyskiem i recyklingiem odpadów, musi 

posiadaæ decyzjê zezwalaj¹c¹ na tak¹ 

dzia³alnoœæ. Aby nie obci¹¿aæ dodatkowy-

mi kosztami przedsiêbiorcy, wystarczy³o-

by dodaæ artyku³ w ustawie o odpadach 

maj¹cy na celu przekazanie danych na 

podstawie zezwolenia wydanego przez 

starostê lub wojewodê do urzêdu marsza³-
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kowskiego na potrzeby stworzenia re-

jestru. Ka¿de wydane zezwolenie ma 

stosowny (niepowtarzalny) numer. Zez-

wolenia s¹ wydawane po zasiêgniêciu 

odpowiednich opinii stosownych urzê-

dów i urzêdników. Dlaczego projekto-

dawca nie wprowadza rejestru nierze-

telnych urzêdników i nie wstrzymuje dzia-

³alnoœci firm posiadaj¹cych zezwolenia

nieodpowiadaj¹ce rzeczywistoœci? Pra-

cownicy urzêdów powinni byæ bardziej 

dowartoœciowani i równie¿ wspó³odpo-

wiedzialni za szczelnoœæ systemu i wiary-

godnoœæ wydawanych dokumentów DPO

i/lub DPR.

Opakowania wielomateria³owe

Dobrowolne porozumienie wprowa-

dzaj¹cych opakowania zawieraj¹ce pro-

dukty powinno siê traktowaæ na specjal-

nych zasadach. Opakowania wprowa-

dzaj¹cych produkty, którzy podpisali po-

rozumienie, powinny byæ wy³¹czone ze 

strumienia odpadów komunalnych. Spe-

cjalne traktowanie nie powinno obci¹-

¿aæ kosztami innych rodzajów materia-

³ów opakowaniowych, odpowiedzialnoœæ 

przedsiêbiorcy mo¿na dopuœciæ tylko za 

ca³oœæ masy i rodzaju wprowadzonego 

opakowania zgodnie z zasad¹ „zanie-

czyszczaj¹cy p³aci” zawart¹ w Dyrekty-

wie 2006/12. Niestety, podpisane dobro-

wolne porozumienie producentów opa-

kowañ do p³ynnej ¿ywnoœci œwiadczyæ 

mo¿e tylko o braku odpowiedzialnoœci 

osób, które  podpisa³y  takie porozumienie. 

A¿ 3 proc. recyklingu zdecydowa³o siê 

podaæ w w¹tpliwoœæ powo³anie porozu-

mienia REKARTON, które zapomnia³o 

o Dyrektywie 94/62 i minimalnym po-

ziomie dla ka¿dego materia³u opakowanio-

wego w wysokoœci 15 proc. Czy zapis art. 

24 w obecnym kszta³cie spe³nia przes³an-

ki art. 1 projektu ustawy? 

Niew¹tpliwie dziwny jest zapis w art. 1 

odnoœnie do ochrony œrodowiska i zapew-

nienia wysokiego poziomu odzysku i re-

cyklingu w porównaniu z mo¿liwoœciami 

przeniesienia nadwy¿ki na rok nastêpny, 

o czym mowa jest w art. 29.

W ¿adnym kraju UE przedsiêbiorcy lub 

organizacje nie mog¹ przenieœæ nadwy¿ki 

zebranej i poddanej recyklingowi odpa-

dów na rok nastêpny. Tylko nasze rozwi¹-

zania prawne dziel¹ odpady na trzy ka-

tegorie: obowi¹zkowego odzysku i re-

cyklingu (minimalne wymagania Dyrek-

tywy 12/2004), nadwy¿ki (by³a okazja, to 

kupi³em kwity) i zgodnego z prawem sk³a-

dowania (obowi¹zek wykonany). Zgodnie 

z obowi¹zuj¹cymi przepisami odpady po-

winny byæ w pierwszej kolejnoœci podda-

wane odzyskowi, recyklingowi, a nastêp-

nie unieszkodliwianiu, natomiast nie po-

winny podlegaæ statystycznemu przeno-

szeniu na nastêpny okres rozliczeniowy, 

jak to jest opisane w projekcie. 

Rozdzia³ V poœwiêcono Organizacjom 

Odzysku i podniesieniu kapita³u, który 

spowoduje „wiêksz¹ wiarygodnoœæ”, czy-

taj – spowoduje eliminacjê konkurencji.

W projekcie ustawy brak jest zmian 

zwiêkszaj¹cych wiarygodnoœæ Organizacji 

Odzysku. Jako podmiot poœrednicz¹cy 

pomiêdzy zleceniodawc¹ i zleceniobiorc¹ 

powinny one  ponosiæ wiêksz¹ odpowie-

dzialnoœæ za kupione dokumenty DPO 

i/lub DPR. Zaostrzenie sankcji za „fa³-

szywe” dokumenty DPO i/lub DPR po-

winno odstraszyæ zainteresowanych 

szybkim  zarobkiem od tworzenia syste-

mu o zasiêgu ogólnokrajowym. Posiadacz 

odpadów, czyli zbieraj¹cy, i recykler obec-

nie pokrywaj¹ oko³o 95 proc. kosztów 

unieszkodliwiania, dofinansowanie ze 

strony Organizacji Odzysku wystarcza 

jedynie na znaczki pocztowe na przesy³ki 

w postaci listów poleconych.

Rozdzia³ VI – Op³ata produktowa – i tu 

równie¿ nic nowego. Op³ata produktowa 

w obecnej ustawie jest tylko sankcj¹ za 

nieuzyskanie minimalnego poziomu od-

zysku i recyklingu, projekt stanowi jedy-

nie powtórkê ograniczenia rozwoju se-

lektywnej zbiorki, odzysku i recyklingu. 

Projekt ustawy jest zaprzeczeniem obiet-

nic przekazanych przez Ministerstwo Œro-

dowiska w odpowiedzi na likwidacjê ulgi 

akcyzowej dla przedsiêbiorców wyko-

rzystuj¹cych tworzywa sztuczne do pro-

dukcji paliw. Zaproponowane wzory ob-

liczania poziomów odzysku i recyklingu 

oraz obowi¹zuj¹cej op³aty produktowej s¹ 

zbyt skomplikowane i pracoch³onne, 

w efekcie czego nikt nie jest w stanie

przeprowadziæ rzetelnej kontroli. 

Zgodnie z art.15 Dyrektywy 2006/12

koszty unieszkodliwiania odpadów

– w myœl zasady „zanieczyszczaj¹cy 

p³aci” – pokrywa:

a) posiadacz, który przekaza³ odpady

punktowi zbierania odpadów lub

przedsiêbiorstwu okreœlonemu 

w art. 9; albo

b) poprzedni posiadacze lub wytwórca

produktu, z którego pochodz¹

odpady.

Op³ata produktowa powinna byæ ob-

liczana od masy opakowañ, które nie zos-

ta³y poddane odzyskowi i recyklingowi, 

a zanieczyszczaj¹ œrodowisko. Podobna 

zasada stosowana jest przy innych op³a-

tach za korzystanie ze œrodowiska, np. 

emisja do powietrza, przekroczone zanie-

czyszczenia œcieków. Zwiêkszona op³ata 

od pozostawionej „reszty” odpadów opa-

kowaniowych pozwoli na finansowanie 

selektywnej zbiórki jednostkowych od-

padów opakowaniowych zgodnie z za-

sad¹ „zanieczyszczaj¹cy p³aci”.
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Daikin – ekologiczna klimatyzacja 

Czy mo¿na produkowaæ systemy 

klimatyzacyjne tak, ¿eby by³o to jak 

najmniej szkodliwe dla œrodowiska? 

OdpowiedŸ brzmi „tak”. 

O tym, ¿e ekologia mo¿e iœæ w parze 

z technologi¹, przekonuje nas japoñska 

firma Daikin. 

ozwój technologii pêdzi wci¹¿ w nie-Rwyobra¿alnym tempie. Nasi przod-

kowie mieli swój wiek pary, stali czy 

elektrycznoœci. Wykorzystywali wówczas, 

zdawa³oby siê niewyczerpalne, zasoby 

surowców naturalnych. Na progu XXI wie-

ku jesteœmy w œrodku (a mo¿e wci¹¿ na 

pocz¹tku?) rewolucji informatycznej. 

Technologia cyfrowa, a z ni¹ takie wyna-

lazki, jak komputery i telefonia komórko-

wa, zmieniaj¹ nasze codziennie ¿ycie. 

Produkujemy coraz doskonalsze samo-

chody, samoloty i wiele dóbr powszech-

nego u¿ytku. Budujemy, wykorzystuj¹c 

nowe technologie, coraz wy¿sze, „inteli-

gentne” budynki. Cz³owiek jednak zmieni³ 

siê niewiele. Nadal chcia³by ¿yæ w czystym 

œrodowisku naturalnym, cieszyæ siê zie-

leni¹, czyst¹ wod¹ i powietrzem. Czy wy-

obra¿amy sobie œwiat bez samochodów, 

samolotów, telefonów komórkowych czy 

innych technologii? Z pewnoœci¹ nie. Czy 

jednak oznacza to, ¿e zmierzamy do nie-

uchronnej zag³ady naszego œrodowiska? 

Miejmy nadziejê, ¿e nie. Wszystko to 

stawia przed nami nowe wyzwania – jak 

pogodziæ rozwój z ekologi¹. Firma Daikin 

jest jedn¹ z tych wielu firm na œwiecie, któ-

re zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na ochronê 

œrodowiska, rozpoczynaj¹c od planowa-

nia procesów produkcji z uwzglêdnieniem 

odzysku surowców wtórnych, przez 

dobór w³aœciwych materia³ów, do osta-

tecznych rozwi¹zañ produktowych, które 

zmniejszaj¹ negatywny wp³yw na œrodo-

wisko. Dostosowuj¹c siê do wymagañ 

Protoko³u Montrealskiego, Daikin produ-

kuje swoje urz¹dzenia na rynek europejski 

(w tym i na rynek polski), wykorzystuj¹c 

proekologiczne, bezchlorowe czynniki 

ch³odnicze, które nie niszcz¹ warstwy 

ozonowej. Warto wspomnieæ, ¿e urz¹-

dzenia z czynnikami proekologicznymi 

zosta³y wprowadzone przez firmê, zanim 

zaczê³y obowi¹zywaæ stosowne dyrek-

tywy Unii Europejskiej. Jednoczeœnie, 

zgodnie z ustaleniami Protoko³u z Kioto, 

Daikin prowadzi intensywne prace nad 

czynnikami niezawieraj¹cymi fluoru, 

zmierzaj¹c do zmniejszenia emisji CO . 2

Oto kilka technologii, które wykorzysty-

wane s¹ przez przedsiêbiorstwo. 

VRV – Inteligentny system 

klimatyzacyjny

Komfort, energooszczêdnoœæ i wydaj-

noœæ – to kluczowe czynniki, które nale¿y 

wzi¹æ pod uwagê przed wyborem syste-

mu klimatyzacji. Warto wybieraæ te roz-

wi¹zania, które s¹ równie¿ proekologicz-

ne. Takim rozwi¹zaniem jest system VRV 

(Variable Refrigerant Volume) firmy Daikin. 

Nie wdaj¹c siê w szczegó³owy, techniczny 

opis systemu, polega on na tym, ¿e do 

jednej jednostki zewnêtrznej (agregatu 

skraplaj¹cego) mo¿na przy³¹czyæ od kilku 

do kilkudziesiêciu jednostek wewnêtrz-

nych. A przy tym, dziêki automatyce, ka¿-

da jednostka wewnêtrzna mo¿e byæ ste-

rowana indywidualnie, dostosowuj¹c pa-

rametry i wydajnoœæ do indywidualnych 

potrzeb u¿ytkowników. Pozwala to na 

znaczne oszczêdnoœci energii w porów-

naniu z systemami konwencjonalnymi. 

Najbardziej energooszczêdny jest system 

VRV Heat Recovery, gdzie ciep³o jest prze-

mieszczane z pomieszczeñ ch³odzonych 

do pomieszczeñ ogrzewanych bez dodat-

kowych nak³adów energii. Energooszczêd-

noœæ systemu VRV ma du¿y wp³yw na 

ochronê œrodowiska, gdy¿ mniejsza iloœæ 

energii oznacza mniejsz¹ iloœæ surowców 

naturalnych zu¿ytych do jej wytworzenia 

i jednoczeœnie mniejsz¹ iloœæ zanieczysz-

czeñ. 

Technologia Inwerter

Firma Daikin w swoich produktach 

(w tym równie¿ w VRV) wykorzystuje 

technologiê inwerter, która jest nie tyl-

ko ekonomiczna, ale i proekologiczna. 

W technologii inwerter obroty sprê¿arki, 

a tym samym wydajnoœæ klimatyzatora, 

dostosowuj¹ siê elastycznie do chwilo-

wego zapotrzebowania ciep³a lub ch³odu 

w pomieszczeniu. T³umacz¹c najproœciej 

zasadê dzia³ania urz¹dzenia w trybie ch³o-

dzenia – jeœli temperatura w pomieszcze-

niu jest za wysoka, wydajnoœæ jednostki 

zostaje zwiêkszona do czasu osi¹gniêcia 

¿¹danej temperatury, a jeœli w pomiesz-

czeniu jest za ch³odno, wydajnoœæ klima-

tyzacji maleje. Unika siê w ten sposób 

bardzo energoch³onnego elementu pracy 

klimatyzatora o sta³ym wydatku, polega-

j¹cym na ci¹g³ym za³¹czaniu i wy³¹czaniu 

siê sprê¿arek. Technologia inwerter umo¿-

liwia sch³odzenie pomieszczenia w bar-

dzo krótkim czasie i utrzymanie tempera-

tury na sta³ym poziomie. Zaletê urz¹dzenia 

stanowi oczywiœcie oszczêdnoœæ – zu¿y-

cie energii jest o 30–70% mniejsze. 

Warto wspomnieæ te¿ o dynamice urz¹-

dzenia, bo jednostka sterowana inwer-

terem mo¿e podnieœæ temperaturê w po-

mieszczeniu do wymaganego poziomu 

3-krotnie szybciej ni¿ zwyk³y klimatyzator. 

Energia z powietrza

Bazuj¹c na swoim ponad 40-letnim 

doœwiadczeniu w zakresie systemów kli-

matyzacyjnych z odwróconym obiegiem 

ch³odniczym, a wiêc pomp ciep³a powiet-

rze-powietrze, firma Daikin wprowadzi³a 

niedawno produkt z bran¿y pokrewnej, 

oparty na dotychczas wykorzystywanej 

technologii. System Altherma, czyli pom-

pa ciep³a powietrze-woda, jest nisko-

temperaturowym systemem grzewczym, 

przeznaczonym do ogrzewania mieszkañ, 

domów jednorodzinnych oraz niewielkich 

obiektów komercyjnych. Poza podstawo-

w¹ funkcj¹ ogrzewania pomieszczeñ, 

Altherma mo¿e dostarczaæ do domu ciep³¹ 

wodê u¿ytkow¹, a tak¿e w sezonie letnim 

ch³odziæ pomieszczenia, zastêpuj¹c bez 

dodatkowych inwestycji tradycyjne kli-

matyzatory. Jest to elastyczna i ekono-

P R O M O C J A
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miczna alternatywa dla tradycyjnych kot-

³ów paliwowych czy energii elektrycznej. 

System pobiera ciep³o z otaczaj¹cego go 

powietrza, a nastêpnie transmituje je do 

znajduj¹cego siê wewn¹trz tzw. hydro-

boxu. Wewnêtrzny hydro-box przekazuje 

ciep³o do obiegu wodnego instalacji 

ogrzewania centralnego, instalacji ogrze-

wania pod³ogowego i zbiornika ciep³ej 

wody u¿ytkowej. Aby podnieœæ nisk¹ 

temperaturê, ka¿da pompa ciep³a potrze-

buje oczywiœcie energii elektrycznej, lecz 

w japoñskiej technologii potrzeba jej nie-

wiele. Przyk³adowo, Altherma mo¿e dos-

tarczyæ budynkowi ok. 3–3,5 kW ciep³a, 

zu¿ywaj¹c zaledwie 1 kW energii elek-

trycznej. A wiêc pozosta³e 2–2,5 kW to 

odnawialna, czerpana z powietrza, „czys-

ta” energia. Ponadto system jest standar-

dowo wyposa¿ony w tzw. regulacjê po-

godow¹, co pozwala dodatkowo do-

pasowywaæ zu¿ycie energii elektrycznej 

do chwilowego zapotrzebowania ciep³a 

w danym okresie. System mo¿e dzia³aæ 
ow temperaturach nawet do -20 C.

NAJLEPSZE  FIRMY
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Ptaki maj¹ skrzyd³a

Za co mo¿na lubiæ ptaki?

Czêsto s³yszê to pytanie i odpowia-

dam, ¿e w tym wszystkim nie chodzi tylko 

o ptaki, ale i o kontakt z natur¹. Ptaki s¹ 

uzupe³nieniem piêkna przyrody. Jest to 

jedyna grupa du¿ych krêgowców, które 

mo¿emy bez problemu obserwowaæ ka¿-

dego dnia. Gdziekolwiek siê obrócimy, wi-

dzimy wróble, sikory, sroki i gawrony – pta-

ki s¹ wszêdzie wokó³ nas. W przeciwieñ-

stwie do dzikich ssaków czy p³azów, 

których tak ³atwo ju¿ nie zobaczymy. Ptaki 

s¹ te¿ doskona³ymi bioindykatorami œro-

dowiska, czyli wskaŸnikami jego jakoœci. 

Ich obecnoœæ lub brak mówi nam o tym, 

w jakim œrodowisku ¿yjemy. Jeœli w na-

szych miastach, parkach czy ogrodach jest 

wiele gatunków ptaków i ¿yje im siê dob-

rze, to i nam powinno. W dodatku wiele 

jest kolorowych i piêknie œpiewaj¹cych.

Sk¹d to zainteresowanie 

podniebnymi krêgowcami?
  

Ojciec zaszczepi³ mi tê pasjê, gdy by-

³em jeszcze ma³y. Kiedy powstawa³o

 OTOP, zapisa³ mnie i zosta³em w³aœci-

cielem jednej z pierwszych legitymacji 

cz³onkowskich. Ten bakcyl siedzi ju¿ we 

mnie kilkanaœcie lat. Od piêciu lat dzia³am 

w towarzystwie, staraj¹c siê pokazywaæ 

ludziom, ¿e nie ¿yj¹ na tym œwiecie sami

 i ¿e otacza ich wspania³a przyroda. Mo¿na 

powiedzieæ, ¿e ptaki towarzysz¹ wiêkszej

czêœci mojego ¿ycia.

Przeciêtny Kowalski potrafi rozpoznaæ 

srokê, wróbla, go³êbia czy wronê. 

A tymczasem wokó³ nas ¿yje wiele 

innych gatunków. Jak do nich dotrzeæ?

Nie musimy specjalnie do nich docie-

raæ – to one znajd¹ nas. Przede wszystkim 

musimy zacz¹æ zwracaæ na nie uwagê, 

rozgl¹daæ siê, wypatrywaæ. ̄ yjemy w ci¹g-

³ym biegu i zapominamy o tym, co napraw-

dê ciekawe i wartoœciowe. ̄ eby obserwo-

waæ ptaki, nie trzeba posiadaæ ani nauko-

   ·

   ·

   ·

wej wiedzy, ani specjalistycznego sprzêtu. 

Nie trzeba te¿ wybieraæ siê koniecznie do 

lasu. Wystarczy wyjrzeæ przez okno, pójœæ 

na spacer do pobliskiego parku czy wybraæ 

siê nad jezioro. Zaopatrzyæ siê w prosty 

klucz, dziêki któremu mo¿na rozpoznaæ 

okreœlony gatunek. Ptaki s¹ wdziêcznym

obiektem obserwacji.

A co mo¿na zobaczyæ w parku?

Wiêcej ni¿ mo¿emy przypuszczaæ. 

W samym Poznaniu gnieŸdzi siê ponad 

120 gatunków ptaków. Ludzie s¹ przeko-

nani, ¿e w miastach ¿yje kilka gatunków

– ³abêdzie, kaczki, wróble, wrony i sikory. 

Tymczasem gnieŸdzi siê tu wiele rzadkich

i ciekawych ptaków. Tylko trzeba siê ro-

zejrzeæ.

Gdzie zatem mo¿na natkn¹æ siê 

w Poznaniu na jeden z tych rzadszych 

gatunków?

Œmiesznie to zabrzmi, ale ptaki maj¹ 

skrzyd³a i rzadko spotykany gatunek mo¿e 

   ·

   ·

pewnego dnia usi¹œæ na parapecie nasze-

go okna. Ale oczywiœcie s¹ miejsca, któ-

re wyró¿niaj¹ siê wiêkszym bogactwem. 

Chcia³bym kiedyœ wydaæ przewodnik 

z map¹, która przedstawiaæ bêdzie cieka-

we ornitologicznie miejsca stolicy Wiel-

kopolski. Warte odwiedzenia s¹ np. gli-

nianki na Górczynie. Ten teren upodoba³y 

sobie mewy œmieszki, które za³o¿y³y tam 

koloniê. Mo¿na tam te¿ zobaczyæ mewy 

pospolite, które, wbrew nazwie, s¹ rzadko 

spotykane. Do tego kilka gatunków kaczek

– g³owienki, czernice i popularne krzy-

¿ówki. Prawie wszystkie gatunki perko-

zów. Jest jeszcze kilka obfitych w ptactwo

miejsc.

To jednak tereny po³o¿one na 

peryferiach miasta. A w centralnej 

czêœci?

Tu s³u¿¹ ptakom tzw. kliny zieleni – go-

lêciñski w dolinie Bogdanki, cybiñski, na-

ramowicki w dolinie Warty i Ró¿anego 

   ·

Œ R O D O W I S K O
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Rozmowa z Samuelem Odrzykoskim, przyrodnikiem i liderem 
Poznañskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 

Perkoz dwuczuby karmi¹cy m³odego Fo
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Potoku oraz dêbiñski w po³udniowej czêœ-

ci miasta. To korytarze, którymi zwierzêta 

wnikaj¹ spoza miasta do centrum. Kliny 

zieleni s¹ wynalazkiem niemieckim i maj¹ 

za zadanie m.in. przewietrzaæ miasto. Te-

reny zielone stanowi¹ jedn¹ czwart¹ po-

wierzchni Poznania. Wszêdzie tam, gdzie 

s¹ drzewa i krzewy, mo¿na natkn¹æ siê na

ptasie królestwo.

A gdybyœmy chcieli wyjechaæ 

z Poznania i szukaæ ptaków na 

prowincji?

W Wielkopolsce dominuj¹ pola. Nasz 

region do tego stepowieje, stopniowo 

zmniejsza siê iloœæ zbiorników wodnych 

i dogodnych miejsc do lêgu. Atrakcyjnym 

miejscem s¹ na pewno stawy rybne, któ-

re stanowi¹ oazê dla ptaków. Niedaleko 

Obornik po³o¿one s¹ stawy w Objezierzu, 

gdzie hobbyœci obserwuj¹ i fotografuj¹ 

ptactwo. Nie wszyscy w³aœciciele takich 

zbiorników wodnych patrz¹ przychyl-

nym okiem na obecnoœæ ornitologów 

amatorów, jak choæby w okolicach Kisz-

kowa. Atrakcyjne miejsca to na pewno ca-

³a dolina Warty, tereny wokó³ jezior czy 

choæby Wielkopolski Park Narodowy. 

Jednak w lasach ptaki obserwuje siê trud-

niej – s³ychaæ je, ale z kolei w zielonej

gêstwinie trudno wypatrzyæ.

Skoro wœród drzew trudno zobaczyæ, to 

jak je policzyæ? To przecie¿ jedno 

z wa¿niejszych zadañ, którym zajmuj¹ 

siê ornitolodzy i mi³oœnicy ptaków.

Wiêkszoœæ badañ iloœciowych opiera 

siê na umiejêtnoœci rozpoznawania g³o-

sów. Nastêpnie zidentyfikowane gatun-

ki nanoszone s¹ na mapê w postaci 

punktów. ¯eby jednak liczyæ, trzeba wie-

dzieæ, na jakie miesi¹ce przypada szczyt 

aktywnoœci g³osowej. I znaæ porê dnia, 

podczas której wykazuj¹ najwiêksz¹ ak-

tywnoœæ. Wiêkszoœæ gatunków œpiewa-

j¹cych urz¹dza koncerty wczesnym 

rankiem, jeszcze przed œwitem, lub wie-

czorem. Rozpoznawania œpiewu ptaków

nauczy³em siê oczywiœcie od ojca.

I liczeniem ptaków zajmuje siê 

w³aœnie OTOP?

Miêdzy innymi. Realizujemy szereg 

projektów, na przyk³ad ochrony wodniczki

– ma³ego ptaka zagro¿onego w skali œwia-

   ·

   ·

   ·

towej, którego wiêkszoœæ populacji ¿yje 

na Bagnach Biebrzañskich. Dostaliœmy 

dofinansowanie z Unii Europejskiej na 

ochronê tego gatunku w Polsce i w Niem-

czech. Polega to na wykupywaniu ³¹k, czyli 

naturalnego œrodowiska wodniczki, i gos-

podarowaniu na nich w sposób sprzyja-

j¹cy temu gatunkowi. A wracaj¹c jeszcze 

do liczenia – biorê udzia³ w projekcie„Mo-

nitoring Pospolitych Ptaków Lêgowych”. 

Program polega na wylosowaniu na tere-

nie Polski 300 obszarów próbnych o po-
2wierzchni km , na których dwa razy w ro-

ku liczymy ptaki lêgowe. Monitorujemy, 

których gatunków ubywa, a których jest 

coraz wiêcej. Z tych badañ wiemy przyk³a-

dowo, ¿e spada liczebnoœæ szczyg³a, wrób-

la czy mazurka. Te gatunki trafi¹ prawdo-

podobnie za 10–15 lat do Polskiej Czer-

wonej Ksiêgi Zwierz¹t jako wymieraj¹ce! 

Coraz bardziej zagro¿one s¹ ptaki zamiesz-

kuj¹ce podmok³e ³¹ki – czajki, brodŸce, 

rycyki, ró¿añce, p³askonosy czy cyranki. 

A z kolei wiêcej jest paszkotów czy ma-

jestatycznych ¿urawi. Coraz mniej zagro-

¿onym gatunkiem jest te¿ widniej¹cy na

godle Polski orze³ bielik.

Tyle tych gatunków… Masz wœród nich 

swój ulubiony?

To tak jak z ulubionym filmem – trud-

no wybraæ jeden. S¹ pewne gatunki pta-

ków, które bardziej lubiê, inne poci¹gaj¹ 

mnie mniej. Ptakiem, któremu poœwiê-

ci³em du¿o czasu i który zawsze wywo³uje 

   ·

u mnie uœmiech, gdy go zauwa¿ê, jest 

raniuszek. Dodajmy, ¿e widnieje w godle

OTOP-u. Bardzo sympatyczny ptaszek.

Skoro, jak wspomnia³eœ, tak ma³o 

wiemy o ptakach, to mo¿e warto 

postawiæ na edukacjê ornitologiczn¹ 

pod szyldem OTOP-u?

To jedna z podstaw naszych dzia³añ. 

Prowadzimy program edukacyjny „Ptaki” 

dla dzieci i nauczycieli. Mamy pakiet pro-

pozycji lekcji, który przesy³amy do szkó³, 

bo „czym skorupka za m³odu nasi¹knie...”. 

Sam prowadzê zajêcia w podstawów-

kach, gimnazjach, a nawet w przedszko-

lach. W Poznaniu organizujê równie¿ wy-

cieczki, m.in. po Parku So³ackim, nad Je-

zioro Kierskie czy Wartê. S¹ one przezna-

czone dla wszystkich zainteresowanych 

bez wzglêdu na wiek, p³eæ czy zawód. 

Zapraszam wszystkich, którzy chc¹, aby 

zwrócono im uwagê na rzeczy, wokó³ 

których przeszliby obojêtnie. Z roku na rok 

liczba cz³onków OTOP-u roœnie. Kluczem 

do sukcesu jest to, ¿eby edukacja ekolo-

giczna by³a modna. Choæ trzeba przyznaæ, 

¿e z wiedz¹ na temat ptaków w porówna-

niu z Wielk¹ Brytani¹ nie wypadamy dob-

rze. Do brytyjskiego Royal Society for the 

Protection of Birds (odpowiednik OTOP-u) 

nale¿y milion ludzi. To do tego du¿y poten-

cja³ wyborczy, o który zabiegaj¹ partie 

polityczne. I du¿e pieni¹dze. Przez wiele

lat Brytyjczycy wspierali nas finansowo, 

   ·
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ale dziœ OTOP twardo st¹pa po ziemi, 

a pomoc nie jest ju¿ tak potrzebna.

Czego mo¿na ¿yczyæ tym, którzy 

chcieliby zacz¹æ swoj¹ przygodê 

z ornitologi¹ w szeregach 

stowarzyszenia?

Przede wszystkim zapa³u. Ostatnio do-

³¹czy³ do nas ch³opak, który napisa³ pro-

gram ochrony dudka w œrodkowej Wiel-

kopolsce. Realizuje go sam z niewielk¹ 

pomoc¹ towarzystwa. Takich osób po-

trzebujemy – z pomys³ami i du¿ymi chê-

ciami. Takie inicjatywy s¹ niezwykle cen-

ne, bo nie ma ich wiele. Zachêcam do 

poznawania ptasiego œwiata, bo to wspa-

nia³e zwierzêta.

Rozmawia³

£UKASZ OSIÑSKI

   ·

Uczestnicy jednej z wycieczek OTOP-u obserwuj¹ ptaki 

Adres kontaktowy:

Samuel Odrzykoski 

lider Poznanskiej Grupy OTOP

tel. 061 8423-603, 0 607- 781-904

samuel.odrzykoski@otop.org.pl

sodrzykoski@wp.pl, 

www.otop.org.pl 
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O kompostowaniu
przydomowym
Cech¹ gospodarki rolniczej zasadniczo 

odró¿niaj¹c¹ j¹ od innych form 

dzia³alnoœci cz³owieka jest jej 

przestrzenne usytuowanie w œrodowisku 

przyrodniczym w procesie wytwarzania 

¿ywnoœci z udzia³em biosfery. 

Gospodarowanie w rolnictwie przebiega 

zatem w œrodowisku, w zasiêgu którego 

rozwija siê ¿ycie.

iezale¿nie od zaprezentowanych Nokreœleñ œrodowiska rolniczego, wia-

domo jest, ¿e ze swej natury posiada ono 

pewn¹ pojemnoœæ biologiczn¹ oraz zdol-

noœæ do biocenotycznej samoregulacji 

i odnawialnoœci. Funkcjonuje ono poprzez 

agroekosystemy, które w przypadku Wiel-

kopolski stanowi¹ podstawow¹ osnowê

przyrodnicz¹.

Przes³anki kompostowania bioodpadów 

w Wielkopolsce

W warunkach naturalnych obumar³a 

masa roœlinna oraz odchody pozwierzêce 

ulegaj¹ glebotwórczym przemianom przy 

udziale mikroorganizmów w kierunku 

wzrostu zasobnoœci próchnicy w glebach 

oraz sk³adników pokarmowych niezbêd-

nych do ¿ycia roœlin. Rolnictwo, jak wiado-

mo, zniekszta³ci³o naturalne kr¹¿enie 

sk³adników warunkuj¹ce równowagê bio-

logiczn¹ w agroekosystemach. O tym, ¿e 

przez wiele dziesi¹tków lat urodzajnoœæ 

gleb kszta³towa³a dostateczny poziom wy-

dajnoœci w gospodarstwach, zadecydo-

wa³y przede wszystkim odchody zwierzê-

ce skumulowane w œcio³ach. Obornik 

wraca³ do gleby i by³ stabilizatorem jej 

¿yznoœci, pe³ni¹c funkcje humusotwór-

cze i pokarmowe. Koncentracja, mechani-

zacja oraz specjalizacja w produkcji roœlin-

nej i zwierzêcej, a tak¿e skoncentrowany 

rozwój przetwórstwa surowcowego spra-

wi³y, ¿e wspó³czeœnie w Wielkopolsce 

coraz wiêcej biomasy przemieszcza siê 

z agroekosystemów poza gospodarstwa. 

Próchnicotwórcze i pokarmowe zasoby 

w swej przewa¿aj¹cej masie nie wracaj¹ 

potem do gleby, lecz najczêœciej staj¹ siê 

odpadami typu komunalnego. Wiêkszoœæ 

z nich wêdruje na sk³adowiska odpadów 

komunalnych, staj¹c siê bezu¿yteczn¹ 

biomas¹ i przyczyniaj¹c siê do dalszej 

degradacji terenów wiejskich. W opinii 

fachowców w pojemnikach na odpady 

wszelkich odpadów roœlinnych, kuchen-

nych i innych.

    Najlepszym sposobem przywracania 

¿yznoœci gleb na w³asnym ogrodzie lub po-

lu jest poddawanie dostêpnej biomasy 

z bioodpadów procesom rozk³adu i hu-

mifikacji w lokalnych kompostowniach 

przydomowych w celu produkcji kompos-

tu lub substratu humusowego.

E K O L O G I A

BIOODPADY
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mo¿na znaleŸæ coraz wiêcej odpadów 

biologicznych, m.in.: resztek ¿ywnoœci, 

zielonek odpadowych z trawników, osa-

dów z indywidualnych oczyszczalni œcie-

ków. Na gminne wysypiska œmieci tra-

fiaj¹: œcieki, osady z rzeŸni, odpady 

z przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, osa-

dy z wiejskich oczyszczalni, a tak¿e odpa-

dy roœlinne w postaci zbutwia³ej s³omy 

i siana.

W zaistnia³ej sytuacji w Wielkopolsce, 

przy spadku pog³owia zwierz¹t gospo-

darskich i wobec pog³êbiaj¹cego siê bra-

ku obornika, trudno bêdzie przywróciæ 

obieg materii i sk³adników pokarmowych 

potrzebnych do naturalnego ich kr¹¿enia 

w agroekosystemach. Mo¿na z³agodziæ 

natomiast deficyt materii organicznej 

w glebach poprzez zagospodarowanie 

Co to jest kompostowanie

Istot¹ kompostowania jest rozk³ad 

bioodpadów przy udziale mikro- i makro-

organizmów, a wstêpnie wytwarzanie

– tak¿e na drodze biologicznej – specy-

ficznej dla gleby substancji organicznej

– materii kompostowej lub próchnicy (hu-

musu). Kompostowanie jest zatem pro-

cesem tlenowym. Tlen uczestniczy w pro-

cesach rozk³adu i resyntezy. Przy jego bra-

ku dochodzi do procesów gnilnych (fer-

mentacji). W wyniku gnicia bioodpadów 

powstaj¹ szkodliwe dla otoczenia zwi¹zki 

chemiczne, takie jak: merkaptany, siar-

kowodór, amoniak, kwas mas³owy, tioal-

kohole i wiele innych. Z powy¿szego wy-

nika, ¿e w mikrobiologicznym procesie 

przemian bioodpadów na kompost wy-
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magany jest nieograniczony dop³yw po-

wietrza. W przypadku utrudnionego jego 

dostêpu przemiany próchnicotwórcze 

(humusotwórcze) ulegaj¹ spowolnieniu.

 Substrat humusowy jest koncentra-

tem próchnicy glebowej (humusu) wyt-

warzanym bez udzia³u gleby w procesie 

biotechnologicznym naœladuj¹cym natu-

ralny rozk³ad i humifikacjê materii orga-

nicznej, zachodz¹cym w pryzmach lub za-

sobnikach, na powierzchni ziemi – w kon-

trolowanych warunkach wodno-po-

wietrzno-temperaturowych.

Jakie bioodpady do kompostowania 

przydomowego

Wspó³czeœnie (podobnie jak w sta-

ro¿ytnoœci) do kompostowania przydo-

mowego przeznacza siê przede wszyst-

kim odpady kuchenne i ogrodowe. Stos 

kompostowy mo¿e byæ utworzony z nas-

têpuj¹cych surowców: obierki owoców 

i warzyw, œwie¿e liœcie, œciêta trawa, s³o-

ma, siano (zbutwia³e), obornik, chwasty, 

suche liœcie i kwiaty, trociny, popió³ 

drzewny. W stosie biomasy nie nale¿y 

uk³adaæ (wrzucaæ) surowców wydziela-

j¹cych przykre zapachy, przyci¹gaj¹ce 

szkodniki (np. szczury) b¹dŸ te¿ hamuj¹-

ce proces rozk³adu. Nale¿¹ do nich: miêso 

i ryby, papier wybielony chlorem, roœliny 

spryskiwane pestycydami, oleje, zasolo-

na woda itp.

Uprawy przydomowe b¹dŸ na 

dzia³ce mog¹ zas³ugiwaæ na miano 

ekologicznych dopiero wówczas, 

gdy stosujemy pe³ne nawo¿enie 

w³asnym kompostem lub wzboga-

canie gleby w próchnicê przy 

udziale substratu humusowego, 

a obecnoœæ pryzm kompostowych 

œwiadczy o pog³êbionej œwiado-

moœci ekologicznej w³aœciciela.

Budowa i „przerabianie”pryzm 

kompostowych

Bioodpady najlepiej uk³adaæ w pryzmê 

na wydzielonym, sta³ym miejscu, tj. placu 

kompostowym. Plac ten winien znajdo-

waæ siê w miejscu ocienionym i os³oniê-

tym od wiatrów. Na obrze¿ach placu (od

strony po³udniowej i zachodniej) powin-

ny rosn¹æ: leszczyna, bez czarny i brzoza.

Warto przypomnieæ, ¿e bez czarny przy-

spiesza rozk³ad biomasy w I fazie (po-

cz¹tkowe stadium), leszczyna zaœ sprzyja 

tworzeniu siê próchnicy i przyspiesza 

uzyskanie koñcowego stadium dojrza³oœ-

ci kompostu. W najbli¿szym s¹siedztwie 

placu nale¿y unikaæ sadzenia drzew iglas-

tych oraz orzecha w³oskiego – hamuj¹cych

proces humifikacji.

Podstawa pryzmy kompostowej z su-

row¹ biomas¹ powinna byæ odizolowana 

od pod³o¿a placu przynajmniej kilkucen-

tymetrow¹ warstw¹ gliny. W warstwie tej 

utrzymuj¹ siê bowiem mikroorganizmy 

bior¹ce udzia³ w zaszczepianiu kolejnej

pryzmy.

Wymiary pryzmy uwarunkowane s¹ 

koniecznoœci¹ dostêpu powietrza do jej 

wnêtrza. Obowi¹zuje tutaj zasada: im ni¿-

sza pryzma – tym szersza u podstawy. Na 

przyk³ad pryzma ogrodnicza – budowana 

z surowców roœlinnych z dodatkiem od-

padów kuchennych – nie powinna byæ 

szersza u podstawy jak 1,5–2 m i nie wy¿-

sza ni¿ 1,2 m. Po u³o¿eniu pryzmy kom-

postowan¹ biomasê nale¿y os³oniæ, naj-

lepiej warstw¹ s³omy.

Efektem rozpoczêcia procesu prze-

mian bêdzie wzrost temperatury stosu. 

Dlatego te¿ kontrolowanie temperatury 

biomasy jest prostym i skutecznym spo-

sobem oceny tempa rozk³adu. Po up³ywie 

3–5 dni temperatura pryzmy mo¿e wzros-
on¹æ do 55 C. W sytuacji gdy temperatura 

osamoczynnie spadnie do 35–40 C, co 

nastêpuje po 5–6 tygodniach, kompost 

dobrze jest przerobiæ, tj. przerzuciæ, po-

nownie wymieszaæ i spulchniæ. Nale¿y 

pamiêtaæ, ¿e czêstoœæ przerabiania pryz-

my uaktywnia drobnoustroje i przyspie-

sza proces humifikacji. Czynnoœci tej mo¿-

na zaniechaæ dopiero w koñcowym sta-

dium dojrzewania kompostu, gdy tempe-
oratura spadnie poni¿ej 25 C. Wówczas 

w dolne warstwy kompostu mog¹ wnikaæ 

d¿d¿ownice i wazonkowce. Kompost uzys-

kuje dojrza³oœæ humusow¹, gdy d¿d¿o-

wnice opuszczaj¹ pryzmê.

W³asne doœwiadczenia przeprowa-

dzane z wytwarzaniem kompostu lub 

substratu humusowego z ró¿nych biood-

padów wykaza³y, ¿e na koñcow¹ jego ja-

koœæ maj¹ wp³yw:

  – rodzaj i masa surowców;

  – regulowanie dostêpu powietrza do

pryzmy przez wielokrotne jej

przerabianie;

  – regulowanie wilgotnoœci biomasy od

pocz¹tkowej jej wilgotnoœci 60 proc.

do koñcowej poni¿ej 35 proc.

uzyskanej w stadium dojrza³oœci

humusowej (poprzez przykrywanie

albo zwil¿anie pryzm).

Dojrza³y substrat ma barwê ciemno-

brunatn¹, jednolit¹ strukturê, przyjemny

zapach i jest lekko wilgotny.

Dr in¿. EDWARD WIELAND

Instytut In¿ynierii Rolniczej

Akademia Rolnicza w Poznaniu

w³aœciciel firmy: 

Systemy Dla Ekologii SDE WIELAND

Specjalizacja: projektowanie

kompostowni humusowych

BIOODPADY
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Program promocji 
dla œrodowiska
Ochrona œrodowiska i problematyka 

gospodarcza budz¹ coraz wiêksze 

zainteresowanie.  Promocji spraw 

œrodowiskowych s³u¿y Konkurs 

„Najwy¿sza Jakoœæ w Ochronie 

Œrodowiska”. Popularyzacjê 

i wspieranie takich powi¹zañ ma te¿ 

na celu Program Promocji 

Gospodarczej Przedsiêbiorcy 

dla Œrodowiska (PdŒ). 

rogram PdŒ – o ogólnopolskim zasiê-  Pgu – jest adresowany do przedsiê-

biorców pracuj¹cych w obszarze ochrony 

œrodowiska i gospodarce komunalnej oraz 

do wszystkich innych zainteresowanych 

sprawami œrodowiskowymi i chc¹cych 

z problematyki ekologicznej uczyniæ swój

atut promocyjny i element rozwoju. 

Uczestnikiem Programu PdŒ mo¿e 

zostaæ ka¿dy przedsiêbiorca, który spe³nia

nastêpuj¹ce warunki:

  · akceptuje za³o¿enia programowe

Programu PdŒ,

  · wype³ni Kartê Uczestnictwa,

  · wp³aci op³atê rejestrow¹ i koszty

uczestnictwa na podstawie faktury

VAT,

  · wska¿e osobê/osoby delegowane

do reprezentowania firmy 

w programie,

  · przeœle kopie dokumentów:

o odpis KRS,

o wpis do ewidencji gospodarczej,

o kopiê polityki œrodowiskowej

przedsiêbiorstwa (jeœli posiada).

Celem Programu PdŒ jest promocja 

proœrodowiskowych inicjatyw przedsiê-

biorców bior¹cych udzia³ w programie, sa-

mych przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych 

w programie wobec instytucji adminis-

tracji publicznej (rz¹dowej i samorz¹do-

wej) wszystkich szczebli, reprezentowa-

nie przedsiêbiorców uczestnicz¹cych 

w programie wobec organów legisla-

cyjnych (Sejmu, Senatu, rad gmin, rad 

powiatów, sejmików wojewódzkich) i pre-

zentacja ich opinii w zakresie stanowio-

nego prawodawstwa œrodowiskowego 

i gospodarczego. Program swoje za³o¿e-

nia realizuje poprzez m.in.: podejmowanie 

inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie 

ocen funkcjonowania przepisów praw-

nych pod k¹tem aktywnoœci uczestników 

programu, doradztwo i pomoc dla uczest-

ników programu w zakresie ochrony œro-

dowiska, a w szczególnoœci podnoszenia 

jakoœci w ochronie œrodowiska i stoso-

wanych mechanizmów ograniczaj¹cych

uci¹¿liwe oddzia³ywanie na œrodowisko. 

Przez bie¿¹ce informowanie o mo¿-

liwych rozwi¹zaniach prawnych i finan-

sowych organizator programu – Agencja 

Informacji i Ochrony Œrodowiska (AIOŒ) 

– chce pomóc jego uczestnikom w prowa-

dzeniu dzia³alnoœci oraz u³atwiæ wspiera-

nie inicjatyw gospodarczych.

Udzia³ w programie obejmuje szereg 

dzia³añ na rzecz uczestników. Uczestnicy

programu maj¹ mo¿liwoœæ i prawo:

1. Okazywania siê posiadanym 

logo i certyfikatem Programu Pro-

mocji Gospodarczej Przedsiêbior-

cy dla Œrodowiska.

Logo Programu Promocji Gospodarczej 

Przedsiêbiorcy dla Œrodowiska jest nie-

biesko-zielony znak graficzny:

Znak PdŒ mo¿e otrzymaæ wy³¹cznie 

uczestnik Programu PdŒ i Polskiego Fo-

rum Gospodarczego PdŒ.

2. Otrzymywania Regionalnego 

Informatora Ochrony Œrodowiska.

Informacje dotycz¹ce programu s¹ 

zamieszczane jako specjalny dodatek 

w ramach Regionalnego Informatora Och-

rony Œrodowiska – jako biuletyn. Na ³a-

mach RIOŒ bêd¹ zamieszczone infor-

macje o realizacji Programu, szerokie pre-

zentacje uczestników i ich proœrodo-

wiskowe inicjatywy, informacje prawne 

i gospodarcze przydatne uczestnikom, 

aktualnoœci gospodarcze i œrodowiskowe 

zwi¹zane z pracami parlamentu i w³aœci-

wych resortów oraz teksty i analizy pro-

blemowe. 

E K O L O G I A
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Biuletyn Programu PdŒ w ramach RIOŒ 

bêdzie przekazywany uczestnikom prog-

ramu, samorz¹dom terytorialnym, na te-

renie których dzia³aj¹ uczestnicy progra-

mu (sejmiki, urzêdy marsza³kowskie, 

powiaty, gminy), urzêdom wojewódzkim, 

parlamentarzystom, sejmowym i senac-

kim komisjom ds. gospodarki i ochrony 

œrodowiska, Ministerstwu Œrodowiska, 

Ministerstwu Gospodarki. W pierwszym 

etapie Program PdŒ bêdzie intensywnie 

rozwijany w Polsce pó³nocno-zachodniej, 

wiêc Biuletyn Programu PdŒ wraz z RIOŒ 

trafi te¿ do wszystkich samorz¹dów gmin-

nych i powiatowych Wielkopolski oraz 

województw zachodniopomorskiego i lu-

buskiego.

3. Uczestnictwa w pracach Gru-

py Kontaktowej Ochrony Œrodo-

wiska. 

W ramach Programu PdŒ bêdzie po-

wo³ana Grupa Kontaktowa Ochrony Œro-

dowiska (GKOŒ), czyli forum dyskusji 

i kontaktów z innymi stowarzyszeniami 

przedsiêbiorców, parlamentarzystami, or-

ganami rz¹du, zwi¹zkami samorz¹dów te-

rytorialnych. W ten sposób chcemy za-

prosiæ pos³ów i senatorów oraz decyden-

tów samorz¹dowych do zapoznawania siê 

z problemami funkcjonowania przedsiê-

biorstw w obszarze ochrony œrodowiska.

GKOŒ ma na celu prezentowanie opi-

nii przedsiêbiorców dotycz¹cych najwa¿-

niejszych problemów prawnych w insty-

tucjach kszta³tuj¹cych prawo gospodar-

cze i œrodowiskowe.

4. Promocji swoich produktów 

i us³ug. 

Zapraszamy uczestników do promo-

wania swoich us³ug poprzez katalogi 

programu, CD, prezentacje na konferen-

cjach AIOŒ, przygotowywane wk³adki 

mediowe do gazet, stronê internetow¹

programu. 

Na przygotowywanej stronie inter-

netowej bêd¹ zamieszczane informacje 

o uczestnikach Programu PdŒ i ich oferty, 

archiwalne Biuletyny Programu PdŒ oraz 

bannery i linki do stron www uczestników

programu.

Uczestnicy Programu PdŒ bêd¹ te¿ 

promowani w innych wydawnictwach

AIOŒ.

5. Uczestnictwa w Programie 

„Najwy¿sza Jakoœæ w Ochronie 

Œrodowiska” na ulgowych warun-

kach finansowych.

Uczestnicy Programu PdŒ na bardzo 

dogodnych warunkach finansowych – na 

podstawie umowy pomiêdzy AIOŒ a Wiel-

kopolskim Stowarzyszeniem Badañ nad 

Jakoœci¹ – Centrum Badañ i Monitorowa-

nia Jakoœci  bêd¹ mogli uczestniczyæ 

w pe³nym zakresie Programu „Najwy¿sza

Jakoœæ w Ochronie Œrodowiska”.

6. Uzyskania pomocy w zakresie 

przygotowania polityki œrodowis-

kowej przedsiêbiorstwa i przygo-

towywania programów dostoso-

wywania funkcjonowania przed-

siêbiorstwa do norm œrodowis-

kowych.

W ramach Programu PdŒ uczestnicy 

bêd¹ mogli skorzystaæ z audytu ocenia-

j¹cego stan zaawansowania przedsiê-

biorstwa pod k¹tem dostosowania do 

norm œrodowiskowych.

Uczestnicy bêd¹ mieli zagwaranto-

wan¹ pomoc w zakresie przygotowania 

polityki œrodowiskowej przedsiêbiorstwa 

i programów dostosowywania przedsiê-

biorstw do norm ochrony œrodowiska, 

programów eliminacji strat, oszczêdnoœci 

materia³owej (potrzebnych do uzyskiwa-

nia certyfikatów jakoœciowych). 

7. Uczestnictwa w corocznej 

Konwencji Programu Promocji 

Gospodarczej Przedsiêbiorcy dla

Œrodowiska.

Uczestnicy Programu PdŒ bêd¹ 

uczestniczyli w dorocznych konwencjach

programu, na których bêd¹ omawiane 

etapy realizacji i planowany rozwój pro-

gramu i Polskiego Forum Gospodarczego 

PdŒ, jak równie¿ prezentowane opinie 

przedsiêbiorców w sprawach zmian praw-

nych w ochronie œrodowiska.

Konwencje Programu PdŒ bêd¹ siê 

odbywa³y z udzia³em zaproszonych goœci

– przedstawicieli administracji rz¹dowej 

i samorz¹dowych, parlamentarzystów 

i innych osób kszta³tuj¹cych politykê

ekologiczn¹ kraju.

8. Ubiegania siê o cz³onkostwo 

w Polskim Forum Gospodarczym

Przedsiêbiorcy dla Œrodowiska.

Wraz z rozwojem Programu PdŒ 

jego uczestnicy bêd¹ zaproszeni do 

tworzenia Polskiego Forum Gospodar-

czego PdŒ, stowarzyszenia gospodar-

czego skupiaj¹cego zainteresowanych 

uczestników. Stowarzyszenie, tak jak ca³y 

program, ma na celu kszta³towanie opinii 

publicznej w zakresie zmian prawnych, 

finansowych i organizacyjnych obejmu-

j¹cych problematykê ochrony œrodowis-

ka.

Zadaniem Polskiego Forum Gospo-

darczego PdŒ bêdzie kojarzenie partne-

rów samorz¹dowych i gospodarczych,

polskich i zagranicznych. 

9. Uczestnictwa we wszystkich 

przedsiêwziêciach Agencji Infor-

macji i Ochrony Œrodowiska.

AIOŒ realizuje kilka projektów ochrony

œrodowiska, m.in.:

  · Regionalne Forum Gospodarki

Odpadami,

  · Debata Warciañska,

  · Poznañskie Dni Recyklingu,

  · Szko³y dla Œrodowiska,

  · Samorz¹dy dla Œrodowiska,

  · wyjazdy studyjne,

  · szkolenia, konferencje i warsztaty.

ANDRZEJ STACHURA

Prezes Agencji Informacji 

i Ochrony Œrodowiska
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D¿d¿ownice 
w przetwarzaniu

odpadów
Odpady kuchenne biodegradowalne 

powstaj¹ podczas przygotowywania 

posi³ków,  pochodz¹ tak¿e 

z wyrzucanych resztek jedzenia oraz 

papieru i tektury. Powstaj¹ stopniowo 

i gromadzone s¹ najczêœciej 

w pojemnikach wiaderkowych. Ich 

iloœæ w skali roku dochodzi do 

30–35 proc. ca³oœciowej masy 

odpadów kuchennych. 

znacza to tak¿e, ¿e wskaŸnik nagro-Omadzenia masowego odpadów bio-

degradowalnych mo¿e dochodziæ do 120–

–130 kg w przeliczeniu na 1 mieszkañca 

i na rok w miastach oraz do 50–60 kg w od-

niesieniu do statystycznego mieszkañca 

terenów wiejskich. W swej przewa¿aj¹-

cej masie s¹ wyrzucane do pojemników 

z innymi rodzajami odpadów, a nastêpnie 

trafiaj¹ na sk³adowiska odpadów komu-

nalnych.

Z przedstawionych danych wynika, ¿e 

skala marnotrawstwa materii biologicz-

nej, a tak¿e energii i pieniêdzy jest ogrom-

na. Nic zatem dziwnego, ¿e w rozwi¹za-

niach prawnych krajów wspólnoty euro-

pejskiej postuluje siê koniecznoœæ selek-

tywnej zbiórki odpadów biodegradowal-

nych. W 2010 r. w Polsce selektywn¹ 

zbiórk¹ ma zostaæ objête 25 proc. takich

odpadów w porównaniu z bazowym ro-

kiem 1995. Natomiast w 2013 r. nale¿y 

uzyskaæ poziom redukcji odpadów bio-

degradowalnych ju¿ o 50 proc. W prakty-

ce oznacza to koniecznoœæ budowy cen-

tralnych kompostowni o du¿ej przepus-

towoœci, a przede wszystkim wdro¿enia

metody najtañszej, tj. kompostowania

przydomowego.

Kompostowanie uchodzi za najstarsz¹ 

formê recyklingu przyrodniczego. Ju¿ 

oko³o 2000 lat temu Rzymianin Columella 

zaleca³ mieszanie odpadów rolniczych 

i uk³adanie ich w pryzmy, które okresowo 

przesypywano. Uzyskiwany produkt koñ-

cowy okreœlono nazw¹ „kompost” (z ³a-

ciñskiego mieszanka) i przeznaczano do 

poprawy w³aœciwoœci gleb. Przez wieki 

proces kompostowania udoskonalano 

technologicznie i poszerzano jego zasto-

sowanie. Stwierdzono, ¿e daje on pod-

wójn¹ korzyœæ, gdy¿ prowadzi do wzrostu 

¿yznoœci gleb, a jednoczeœnie przyczynia 

siê do zmniejszenia objêtoœci sk³adowisk

odpadów komunalnych. Najkorzystniej-

szym rozwi¹zaniem kompostowania po-

zostaje przetwarzanie w³asnych biood-

padów w miejscu ich powstawania po-

przez kompostowanie przydomowe.

W celu uzyskania wysokiej jakoœci 

i szybkoœci przetwarzania odpadów bio-

degradowalnych godne polecenia s¹ 

wermikompostniki (wermikompostery), 

w których „przerobem” odpadów zajmuj¹ 

siê d¿d¿ownice. Wermikompostniki s¹ to 

pojemniki ró¿nej wielkoœci (w zale¿noœci 

od iloœci odpadów), ustawiane w wy-

godnym i dostêpnym miejscu, najlepiej 

w ogrodzie, a tak¿e na balkonie, tarasie 

czy w piwnicy. Przydomowe wermikom-

postniki nosz¹ równie¿ nazwê „skrzynek 

ekologicznych”. Ta technologia kompos-

towania jest bardzo popularna np. w USA. 

W Polsce skrzynki kompostowe mog¹ 

stanowiæ doskona³y pomys³, zw³aszcza dla 

osób wymagaj¹cych, chc¹cych pozys-

kiwaæ produkt koñcowy o wysokiej jakoœci 

i w krótkim przedziale czasowym. Znaj-

duj¹ce siê w skrzynkach d¿d¿ownice za-

kupujemy razem z pod³o¿em biologicz-

nym. S¹ to zwierzêta, które bêd¹ ¿yæ dziê-

ki domowym i ogrodowym odpadom bio-

logicznym. Zjadaj¹c je, bêd¹ powodowa-

³y zanik ich nieprzyjemnego zapachu 

i powstanie ¿yznego wermikompostu 

o strukturze gruze³kowatej. W celu do-

¿ywiania d¿d¿ownic ró¿norodnoœæ pokar-

mowa w postaci bioodpadów jest ko-

rzystna, a dodatek rozdrobnionej tektury 

lub niedrukowanego papieru podnosi ich 

mo¿liwoœci rozrodcze. Oczywiœcie obo-

wi¹zkowo dodajemy œcinki ¿ywop³otów, 

skoszon¹ trawê, chwasty oraz resztki po-

¿niwne z ogrodów przydomowych.

Przy dope³nianiu skrzynki ekologicznej 

nale¿y przestrzegaæ kilku najwa¿niejszych

zasad:

1. Dodawana do skrzynki jednorazowa 

karma nie powinna stanowiæ wiêcej ni¿ 

10–15 proc. objêtoœci skrzynki. Umo¿liwi 

to populacji d¿d¿ownic stopniowe prze-

chodzenie do nowej warstwy z jedno-

czesn¹ mo¿liwoœci¹ wycofania siê na wy-

padek nieprawid³owoœci w jej sk³adzie. 

D¿d¿ownice nie lubi¹ bowiem œrodowiska 

zbyt kwaœnego lub zasadowego. Nale¿y 

zatem obserwowaæ sukcesywne rozcho-

dzenie siê d¿d¿ownic do nowo dodanej 

warstwy resztek i usun¹æ j¹, gdy przez 

d³u¿szy czas d¿d¿ownice nie wykazuj¹

chêci do jej zasiedlenia.

2. Du¿e znaczenie dla prawid³owego 

funkcjonowania skrzynki ekologicznej, 

szczególnie w pocz¹tkowej fazie jej dzia-

³ania, ma to, czy podajemy d¿d¿ownicom 

wystarczaj¹co rozdrobnione resztki bio-

logiczne.

3. Wa¿nym zabiegiem w opiece nad 

skrzynk¹ jest tak¿e utrzymywanie w niej 

wilgotnoœci na poziomie oko³o 70 proc. 

Do podlewania skrzynki o ma³ych rozmia-

rach najlepiej u¿ywaæ spryskiwacza do 

kwiatów; podlewaj¹c wê¿em, nale¿y u¿y-

waæ koñcówki deszczuj¹cej. Gdy lato jest 

upalne, podlewamy skrzynki rano i wieczo-

rem. W dni ch³odne parowanie nie jest tak 

intensywne, a mo¿na je jeszcze dodatko-

wo zmniejszyæ, przykrywaj¹c skrzynkê 

lub ustawiaj¹c j¹ w miejscu ocienionym. 

Warto tak¿e przykryæ skrzynkê siatk¹ 

przeciwko owadom, co zabezpieczy j¹

przed muchami.

4. Gdy skrzynka zape³ni siê, nale¿y wy-

braæ wermikompost i rozrzedziæ popula-

cjê d¿d¿ownic.

Dr in¿. EDWARD WIELAND

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Instytut In¿ynierii Rolniczej

w³aœciciel firmy: 

Systemy Dla Ekologii SDE WIELAND

Specjalizacja: projektowanie 

kompostowni humusowych

E K O L O G I A

KILOGRAMY  BIOMASY

Fo
t.

 B
IZ

N
ES

 M
ED

IA



REMONDIS – partner 
samorz¹dów, firm i mieszkañców

REMONDIS to jedno z najwiêkszych 

przedsiêbiorstw sektora gospodarki 

wodnej i recyklingowej. Œwiadczy 

us³ugi dla ponad 20 milionów 

mieszkañców w 25 krajach œwiata. 

Dysponuje sieci¹ 500 w³asnych 

instalacji, zatrudnia 18.500 

pracowników. Rocznie REMONDIS 

zbiera, przetwarza i sprzedaje 

w przybli¿eniu 25 milionów ton 

surowców.

rzedsiêbiorstwo rozpoczê³o swoj¹ Pdzia³alnoœæ w Poznaniu, gdzie w 1992 

roku powsta³a pierwsza w Polsce spó³ka 

w bran¿y gospodarki odpadami o charak-

terze partnerstwa publiczno-pry-

watnego. Miasto Poznañ pozyska³o stra-

tegicznego partnera, który przeprowadzi³ 

kompleksow¹ modernizacjê systemu lo-

gistycznego zbiórki i odbioru odpadów 

oraz poczyni³ wiele inwestycji proekolo-

gicznych. Decyzja samorz¹du poznañ-

skiego o powierzeniu ustawowych obo-

wi¹zków zwi¹zanych z gospodark¹ od-

padami firmie prywatnej okaza³a siê s³usz-

na i znalaz³a wielu nastêpców. Obecnie 

REMONDIS jest wspólnikiem wielu miast 

w Polsce (np.: Gliwice, Ostrowiec Œwiê-

tokrzyski, Otwock, Poznañ, Szczecin, 

Œwidnik, Tarnowskie Góry), posiada 34 

zak³ady na terenie kraju, zatrudnia blisko 

2000 pracowników i uzyskuje obrót 

w wysokoœci ok. 450 milionów z³otych

rocznie.

Ekologia to inwestycje w nowoczesne 

technologie

To, co wyró¿nia REMONDIS na tle 

innych podmiotów prywatnych dzia³aj¹-

cych w zakresie gospodarki recyklingo-

wej w Polsce, to rozbudowana sieæ w³as-

nych sortowni odpadów opakowanio-

wych i komunalnych, instalacji do bez-

piecznego niszczenia noœników danych, 

produkcji paliwa alternatywnego, re-

cyklingu zu¿ytego sprzêtu elektrycznego 

i elektronicznego oraz organizacja odzys-

ku EKO-PUNKT S.A.

Us³ugi od A do Z

Us³ugi oferowane przez przedsiê-

biorstwa grupy REMONDIS obejmuj¹ bar-

dzo szeroki wachlarz zadañ, które gene-

ralnie mo¿na podzieliæ na kilka obsza-

rów biznesowych: gospodarkê odpadami, 

utrzymanie porz¹dku i czystoœci, nisz-

czenie danych i dokumentów, elektro-

recykling oraz gospodarkê wodno-œcie-

kow¹.

Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami obejmuje kom-

pleksowe us³ugi w zakresie zbiórki i trans-

portu oraz przetwarzania i unieszkodliwia-

nia odpadów wszelkiego rodzaju, z nie-

bezpiecznymi w³¹cznie. Oferta firmy skie-

rowana jest zarówno do odbiorców in-

dywidualnych, jak i zbiorowych.

W sposób bezpieczny dla œrodowiska 

REMONDIS odbiera odpady od blisko 3,5 

miliona mieszkañców na terenie ca-

³ego kraju. Wspó³pracuje w tym zakresie 

z osiedlami i wspólnotami mieszkanio-

wymi oraz TBS-ami. Posiada kilkaset ty-

siêcy ró¿nego rodzaju pojemników i kon-

tenerów na odpady i specjalnych pojem-

ników do zbiórki surowców wtórnych. 

Us³ugi dla klientów indywidualnych wy-

magaj¹ przede wszystkim dba³oœci o ja-

koœæ. REMONDIS mo¿e poszczyciæ siê 

pierwsz¹ w Polsce potrójn¹ certyfikacj¹ 

ISO – w zakresie zarz¹dzania, ochrony 

œrodowiska oraz bezpieczeñstwa i higieny

pracy. 

Podmiotom gospodarczym RE-

MONDIS oferuje kompleksowe us³ugi 

w zakresie zbiórki i transportu odpa-

dów wszelkiego rodzaju, z niebezpiecz-

nymi w³¹cznie. Poprzez tzw. outsour-

cing gospodarki odpadami przed-

P R O M O C J A
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siêbiorcy mog¹ rozwi¹zywaæ problem od-

padów komunalnych, przemys³owych, 

niebezpiecznych, opakowaniowych i tzw. 

elektroodpadów przy wspó³pracy z jed-

nym, sprawdzonym partnerem. Doradcy 

ds. gospodarki odpadami dobieraj¹ odpo-

wiednie pojemniki, a nastêpnie opraco-

wuj¹ logistykê i sposoby zagospodaro-

wania odpadów, tak aby nasi klienci mog-

li w pe³ni koncentrowaæ siê na w³asnych 

przedsiêwziêciach. Wœród referencji 

w tym zakresie wymieniæ mo¿na takie 

potê¿ne obiekty przemys³owe, jak: Kom-

paniê Piwowarsk¹ SA, fabrykê MAN, 

Philips Morris, Unilever, Jutrzenka, sieæ 

marketów Leroy Merlin i Carrefour, Zak³a-

dy VW, ale te¿ mniejsze i œrednie firmy: 

warsztaty samochodowe, drukarnie, za-

k³ady przemys³owe. 

Utrzymanie porz¹dku i czystoœci

Dzia³alnoœæ w tym zakresie polega 

g³ównie na us³ugach letniego i zimowego 

utrzymania dróg i ulic, mechanicznym 

zamiataniu alejek parkowych lub cmen-

tarnych, parkingów, placów, hal produk-

cyjnych i handlowych, pielêgnacji zieleni, 

a tak¿e kompleksowego administrowania 

obiektami. Wszystkie us³ugi wykonywane 

s¹ za pomoc¹ profesjonalnego sprzêtu,

fachowo, szybko i bezpiecznie.

 

Bezpieczne niszczenie danych 

i dokumentów

To jednak nie wszystko. Nale¿y pa-

miêtaæ, ¿e ka¿da firma, ka¿dy bank, ka¿dy 

urz¹d wreszcie produkuje co roku tony 

dokumentów zawieraj¹cych wra¿liwe 

dane, które co prawda z czasem prze-

staj¹ byæ potrzebne, ale gdy wpadn¹ 

w niepowo³ane rêce, mog¹ wyrz¹dziæ

wiele szkody. Odpadami tego typu zajmu-

je siê wyspecjalizowana spó³ka córka 

REMONDIS DATA-Offce. Dokumenty od-

bierane s¹ z terenu ca³ego kraju, a dziêki 

unikalnemu systemowi rotuj¹cych meta-

lowych pojemników podczas transpor-

tu zapewnione s¹ maksymalna ochrona 

i bezpieczeñstwo danych. Kluczowym 

elementem tego procesu jest sposób 

zniszczenia uniemo¿liwiaj¹cy odtworze-

nie. W zale¿noœci od miejsca odbioru 

odbywa siê to w jednej z czterech insta-

odzyskuje siê surowce, które ponownie 

wykorzystuje siê w gospodarce. Surowe 

przepisy zmuszaj¹ firmy z bran¿y AGD, 

RTV i IT do odbioru elektroodpadów od 

swoich klientów i mieszkañców oraz do

ich odzysku w specjalistycznych zak³a-

dach. Te k³opotliwe zadania wziêliœmy na 

siebie. Ponadto w ca³ym kraju, w ka¿dym 

oddziale przedsiêbiorstwa REMONDIS 

rozmieœciliœmy Punkty Zbiórki Zu¿ytego 

Sprzêtu Elektronicznego i Elektrycznego,  

gdzie wszyscy mieszkañcy nieodp³atnie 

mog¹ pozbyæ siê uci¹¿liwych elektrood-

padów. Na terenie Poznania dzia³aj¹ 2 ta-

kie miejsca zbiórki (na ul. Góreckiej i ul.

Krañcowej).

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Firma REMONDIS oprócz komplek-

sowej gospodarki odpadami zajmuje siê 

tak¿e gospodark¹ wodno-œciekow¹. Naj-

lepszym przyk³adem s¹ dzia³ania firmy 

w Toszku i Drobinie, których mieszkañcy 

dziêki œwietnie uk³adaj¹cej siê wspó³pra-

cy z lokalnym samorz¹dem s¹ zaopatry-

wani w wodê o najwy¿szych parametrach 

czystoœci. Ponadto gospodarstwa do-

mowe maj¹ zapewniony odbiór i oczysz-

czanie œcieków.

Zarz¹dzanie strumieniami surowców 

Szczególn¹ wagê firma przywi¹zuje do 

zbiórki selektywnej, która w œwietle ustaw 

www.remondis-electro.pl

lacji do przemys³owego niszczenia da-

nych i dokumentów. S¹ one gwarancj¹ 

bezpieczeñstwa na najwy¿szym pozio-

mie i prawdziw¹ ulg¹ dla biznesmenów 

i urzêdników pañstwowych.  

Elektrorecykling 

Szczególnym punktem na mapie Pols-

ki jest dla przedsiêbiorstwa REMONDIS 

£ódŸ, gdzie mieœci siê nowoczesne cen-

trum elektrorecyklingu. W zak³adzie prze-

twarzania spó³ka córka REMONDIS Elec-

trorecycling ze zu¿ytego sprzêtu elek-

trycznego i elektronicznego bezpiecznie 

www.remondis-data.pl
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jest obowi¹zkiem ka¿dego wytwarzaj¹-

cego odpady. Klienci mog¹ skorzystaæ 

z ró¿nych systemów gromadzenia odpa-

dów nadaj¹cych siê do przetworzenia 

(tzw. surowców wtórnych): worków, po-

jemników ustawionych na posesjach pry-

watnych lub w miejscach publicznych, 

a tak¿e na specjalnych placach recyklin-

gowych. Zebrane surowce wtórne s¹ sor-

towane, wstêpnie przetwarzane i przeka-

zywane do recyklerów. W roku 2006 uda-

³o siê zebraæ ponad 120.000 ton surow-

ców wtórnych! Zarz¹dzaniem tym obsza-

rem dzia³alnoœci zajmuje siê EKO-PUNKT

– nasza w³asna organizacja odzysku. 

Wspó³pracuj¹c ze wszystkimi oddzia³ami 

REMONDIS w Polsce i za granic¹, gwa-

rantuje sta³e dostawy wysokiej jakoœci 

surowców dla przemys³u przetwórczego   

– papierni, hut szk³a, producentów wyro-

bów z tworzyw sztucznych.

Odpowiedzialnoœæ spo³eczna

W gminach, w których dzia³aj¹ przed-

siêbiorstwa grupy REMONDIS, prowadzi 

siê edukacjê ekologiczn¹ dla dzieci i m³o-

www.eko-punkt.pl

dzie¿y, najczêœciej we wspó³pracy ze 

szko³ami i Polskim Klubem Ekologicznym. 

Edukacja obejmuje zwiedzanie przedsiê-

biorstwa i bardzo ciekawe zajêcia w for-

mie warsztatów, których celem jest 

uœwiadomienie koniecznoœci segregacji 

odpadów w miejscu ich powstawania, 

pokazanie zagro¿eñ dla œrodowiska ze 

strony rosn¹cych gór odpadów oraz ko-

rzyœci z odzyskiwania i przetwarzania su-

rowców wtórnych. Edukacja jest nie-

zbêdna, poniewa¿ sposobu myœlenia nie 

mo¿na zmieniæ z dnia na dzieñ i tylko sys-

tematyczne dzia³ania przez d³u¿szy czas 

mog¹ przynieœæ spodziewane efekty. 

Dzia³alnoœæ w tym zakresie to dodatko-

wy, ale niezmiernie istotny element ofer-

ty firmy REMONDIS dla samorz¹dów lo-

kalnych, które chc¹ prowadziæ skuteczn¹ 

i op³acaln¹ gospodarkê odpadami, a prze-

cie¿ w tej bran¿y to iloœæ surowca decydu-

je o rentownoœci. Przedsiêbiorstwo ak-

tywnie w³¹cza siê te¿ w takie znane im-

prezy, jak: Poznañskie Dni Recyklingu, 

Akcja Sprz¹tania Œwiata, Drzewko za Bu-

telkê czy Maraton Makulaturowy. W roku 

2006 w dzia³aniach edukacyjnych udzia³

wziê³o kilka tysiêcy dzieci.

  REMONDIS

fakty, dane, liczby

  zatrudnienie w 2006: ca 2000

  obroty w 2006: ca 450 mln PLN 

  liczba oddzia³ów w Polsce: 34

  instalacje do sortowania odpadów

opakowaniowych: 10

  instalacje do sortowania odpadów

komunalnych: 7

  instalacje do bezpiecznego 

niszczenia danych: 4

  instalacje do produkcji paliwa

alternatywnego: 2

  magazyny odpadów przemys³owych 

i niebezpiecznych: 4

  instalacje do elektrorecyklingu: 2

Dodatkowe informacje:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

www.remondis.pl

Mapa oddzia³ów firmy REMONDIS
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Kie³kuj¹ca agroreklama
Po wst¹pieniu Polski do Unii 

Europejskiej wzros³o zainteresowanie 

marketingowców sektorem agrarnym. 

Rolnik coraz czêœciej staje siê 

targetem, a firmy bran¿y rolniczej 

zaczynaj¹ interesowaæ siê skierowan¹ 

do niego reklam¹. Mimo to 

o agromarketingu w Polsce wci¹¿ 

niewiele siê wie i niewiele mówi.

ajpopularniejszym kana³em przeka-  Nzu skierowanym do rolników jest pra-

sa bran¿owa – pomimo ¿e telewizja docie-

ra do wiêkszoœci w³aœcicieli gospodarstw 

rolnych. W Polsce ukazuje siê kilkadziesi¹t 

tytu³ów prasy rolniczej i w³aœnie w nich 

najchêtniej prezentuj¹ siê firmy rolnicze. 

W dalszej kolejnoœci plasuj¹ siê telewizja, 

radio i prasa lokalna. Kim jest ten, do kogo 

skierowana jest reklama? Przede wszyst-

kim rolnikiem z kilkudziesiêcio- lub kilku-

sethektarowym gospodarstwem, choæ, 

jak t³umacz¹ twórcy reklam, w³aœciciele 

niewielkich gospodarstw to tak¿e tar-

get. Ko³em napêdowym rozwoju marke-

tingu rolniczego s¹ œrodki ochrony roœlin, 

na które w rolnictwie sporo siê wydaje. 

W³aœciciele upraw kupuj¹ po kilka, a na-

wet kilkanaœcie ró¿nych preparatów s³u-

¿¹cych ochronie upraw, co generuje in-

tensywne dzia³ania reklamowe w tej gru-

pie produktów. Coraz czêœciej przedmio-

tem reklamy s¹ te¿ maszyny rolnicze i ¿y-

wienie zwierz¹t. – Jest to rynek bardzo

du¿y, wymagaj¹cy specyficznego podej-

œcia i dlatego ca³y czas prowadzimy nad 

nim badania – mówi Krzysztof Rymko 

z agencji reklamowej Blue Grass. – Mo¿na 

powiedzieæ, ¿e rolnicy to reklamowo gru-

pa niedoceniona, o której w Polsce wci¹¿

niewiele siê wie. St¹d reklama skiero-

wana do tej grupy spo³ecznej dopiero

raczkuje. 

£aciata klawiatura

A dzieje siê tak z kilku powodów. 

W bran¿y produktów szybko zbywalnych 

pracuje siê szybciej i ³atwiej, o wiele ³at-

wiej te¿ o klienta. Specyfika bran¿y rolni-

czej to tak¿e konserwatyzm grupy do-

celowej, z którym musz¹ zmierzyæ siê 

koncerny rolnicze i agencje reklamowe. 

Du¿o trudniej stworzyæ skierowany do 

rolnika prosty i czytelny przekaz, a taki mu-

si byæ komunikat. Znacznie czêœciej ko-

munikat mo¿e byæ odebrany jako chêæ 

sprzedania czegoœ, co nie ma wartoœci. 

– Nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na 

to, co siê pokazuje. Na jednej z kreacji 

zaproponowaliœmy zdjêcie k³osów psze-

nicy. Pokazaliœmy rolnikom fotografiê, 

a oni zwrócili nam uwagê, ¿e jest na niej 

pszenica z oznakami choroby! – podaje 

przyk³ad Krzysztof Rymko. – Komunikat 

mówi¹cy o ochronie zbó¿ przeczy³ sam 

sobie, a my nie dowiedzielibyœmy siê te-

go bez kontaktu z rolnikami. 

Jak t³umacz¹ specjaliœci, reklama nie

mo¿e byæ te¿ nowoczesna, powinna raczej 

byæ zwierciadlanym odbiciem tego, co 

rolnik ma na podwórku. – Widzia³em ame-

rykañski spot programu komputerowego, 

który s³u¿y³ ocenie mlecznoœci i miêsnoœci 

byd³a. Na layoucie widnia³a „³aciata” kla-

wiatura komputera typu Mac. Wygl¹da³o 

to doœæ oryginalnie i przykuwa³o oko, ale 

na naszym rynku ten przekaz by³by za-

pewne niezrozumia³y – dodaje Krzysztof 

Rymko. Polscy rolnicy z komputerów ko-

rzystaj¹ rzadko i pewnie na taki przekaz 

bran¿y przyjdzie czekaæ jeszcze kilkanaœ-

cie lat. 

Sieæ dla wiêkszych

Mimo ¿e w sieci powsta³o wiele ser-

wisów poœwiêconych rolnictwu, reklama 

produktów agrarnych w cyberprzestrzeni 

nie jest jeszcze najszczêœliwszym pomys-

³em. Tylko ok. 8–10 proc. rolników pod³¹-

czonych jest do globalnej sieci, a i nie ka¿-

dy z nich serwisy skierowane do niego 

przegl¹da. W sieci mo¿na znaleŸæ nawet 
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blog rolniczy, w którym prezentowane s¹ 

aktualnoœci agrosektora, porady czy in-

formacje o funduszach. Skuteczna rekla-

ma produktów i us³ug rolniczych w In-

ternecie to jednak melodia przysz³oœci. 

Warto jednak przytoczyæ wyniki badañ 

Agribus dla Martin&Jacob z 2005 roku. 

Wed³ug nich, pomimo ma³ego dostêpu 

rolników do Internetu, w najwiêkszej gru-

pie obszarowej (+100 h) a¿ jedna trzecia 

rolników ma do niego dostêp. Zatem mo¿e 

to byæ wa¿ny kana³ w komunikacji marke-

tingowej z najwiêkszymi producentami 

rolnymi w kraju. Mniej popularnym, ale 

skutecznym sposobem dotarcia do klien-

ta jest tzw. marketing z samochodu. Pro-

dukty s¹ reklamowane i sprzedawane we 

wsiach i mniejszych miastach, a rolnicy 

oszczêdzaj¹ czas – nie musz¹ odwiedzaæ 

oddalonego o kilkadziesi¹t kilometrów 

miasta. Przy tej formie sprzeda¿y wa¿na 

jest te¿ cyklicznoœæ pojawiania siê przed-

stawicieli okreœlonej firmy. Taki marke-

ting z powodzeniem stosuje amerykañski 

koncern Cargill, najwiêkszy dostawca roz-

wi¹zañ ¿ywieniowych dla zwierz¹t ho-

dowlanych na œwiecie. – Trzeba pokazaæ 

rolnikom i przedsiêbiorcom, ¿e mog¹ ze 

sob¹ wspó³pracowaæ z obopóln¹ korzyœ-

ci¹ – t³umaczy Pawe³ Mikos z Blue Garass.

– To siê zmienia, choæ rynek dystrybucji 

produktów agrarnych przypomina dzisiaj

pocz¹tek lat 90. XX w. w bran¿y spo¿yw-

czej. 

Dystrybucja jest bowiem rozdrobnio-

na, chaotycznie finansowana, a producen-

ci nie wspó³pracuj¹ ze sob¹ tak, jak dzieje 

siê to na Zachodzie. Tam wielkie wytwór-

nie reprezentuj¹ interesy mniejszych 

przedsiêbiorstw, które podpisa³y z kon-

cernami umowy wspó³pracy.

 

Rolnik-przedsiêbiorca

Kie³kuj¹cy agromarketing szuka tak¿e 

innych ni¿ reklama dróg dotarcia do rol-

ników, czego przyk³adem jest „Zielona 

Akademia”. To program podniesienia kwa-

lifikacji zawodowych uczniów szkó³ rol-

niczych, choæ organizatorzy nie ukrywali 

równie¿ wymiaru komercyjnego. Bo te¿ 

edukacja dla m³odych rolników jest tak 

samo cenna jak dla ich miejskich rówieœni-

ków. S¹ œwiadomi nadchodz¹cych zmian 

i zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wspó³czesna gos-

podarka opiera siê w du¿ej mierze na wie-

dzy. W ramach „Zielonej Akademii” od-

bywa³y siê wyk³ady i spotkania na polach 

doœwiadczalnych, gdzie uczniowie zdo-

bywali wiedzê praktyczn¹. „Zielon¹ Aka-

demiê” zakoñczy³ konkurs z wiedzy agrar-

nej. – Program realizowany by³ dla szwaj-

carskiego koncernu Syngenta Crop Pro-

tection przy œcis³ej wspó³pracy szkó³ rol-

niczych. Odnieœliœmy sukces – mówi 

Krzysztof Rymko. – I chcemy go powtó-

rzyæ. Zdobyliœmy ju¿ patronat – dodaje. 

Na polskiego rolnika wci¹¿ patrzy siê 

przez pryzmat „poprzedniej epoki” i wielu 

nie zauwa¿a, ¿e w tym segmencie spo-

³ecznym zachodz¹ istotne zmiany. Ogrom-

na liczba w³aœcicieli gospodarstw rolnych 

wci¹¿ nie jest objêta ¿adnymi dzia³aniami 

marketingowymi. Rynek ca³y czas siê 

jednak zmienia, a rolnik przesz³oœci bê-

dzie stopniowo przekszta³ca³ siê w rolni-

ka-przedsiêbiorcê. Wraz z nim bêd¹ siê

zmienia³y reklama i agromarketing. 
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Piêtnaœcie lat z EkoFunduszem
Fundacja EkoFundusz obchodzi swój 

jubileusz. Przez piêtnaœcie lat 

dzia³alnoœci przeznaczy³a 1,6 mld z³ na 

dofinansowanie oko³o 1300 projektów 

inwestycyjnych. Walczy³a z emisj¹ 

szkodliwych substancji, wspiera³a 

w³aœciw¹ gospodarkê odpadami 

i chroni³a zagro¿one gatunki roœlin 

i zwierz¹t. 

 latach 80. XX wieku, gdy wiedza       Wo rzeczywistym stanie naszego 

œrodowiska zaczê³a docieraæ do spo³e-

czeñstwa, 30 proc. mieszkañców kraju ¿y-

³o na obszarach ekologicznego zagro¿e-

nia, na których przekraczane by³y normy 

zanieczyszczenia œrodowiska. Niemal po-

³owa polskich miast nie mia³a oczyszczalni 

œcieków i w efekcie tylko w niewielkim 

procencie polskich rzek p³ynê³a czysta 

woda, a na 35 proc. ich d³ugoœci by³a tak 

zanieczyszczona, ¿e nie nadawa³a siê na-

wet do celów przemys³owych. W prze-

myœle i energetyce nie pracowa³a ani jed-

na instalacja do redukcji emisji dwutlenku 

siarki czy tlenków azotu, a stê¿enia zanie-

czyszczeñ atmosfery znacznie przekra-

cza³y dopuszczalne normy we wszystkich 

aglomeracjach miejsko-przemys³owych. 

Wielkoœæ strat szacowana by³a na 5–10 

proc.  dochodu narodowego, podczas gdy 

wydatki na ochronê œrodowiska wynosi³y 

zaledwie 0,2–0,5 proc. PKB. Na progu 

polskich przemian ustrojowych zrodzi³a 

siê inicjatywa przeznaczenia czêœci pol-

skiego zad³u¿enia w krajach zachodnich 

na wsparcie przedsiêwziêæ ekologicz-

nych. Konwersj¹ d³ugu na dzia³ania chro-

ni¹ce œrodowisko zajê³a siê utworzona 

w 1992 roku Fundacja EkoFundusz. 

Ekologiczne pocz¹tki

Geneza EkoFunduszu siêga jeszcze 

roku 1991, kiedy to Klub Paryski zrzesza-

j¹cy pañstwa bêd¹ce wierzycielami Polski 

podj¹³ decyzjê o redukcji polskiego d³ugu 

o 50 proc. pod warunkiem sp³aty pozosta-

³ej czêœci do roku 2010. Polski rz¹d zapro-

ponowa³, aby dalsze 10 proc. d³ugu mo¿na 

by³o przeznaczyæ na wsparcie najpilniej-

szych przedsiêwziêæ w ochronie œrodo-

wiska. Klub Paryski przychyli³ siê do na-

szej propozycji i ju¿ w czerwcu 1991 roku 

rz¹d USA podj¹³ decyzjê o ekokonwersji 

10 proc. polskiego d³ugu (oko³o 370 mln 

USD). Pojawi³a siê nag³a potrzeba stwo-

rzenia instytucji, która zarz¹dza³aby œrod-

kami finansowymi pochodz¹cymi z tego 

Ÿród³a. W kwietniu 1992 roku powo³ano 

do tego celu EkoFundusz, nadaj¹c mu 

statut niezale¿nej, nienastawionej na zysk 

fundacji. Pierwszym prezesem zosta³ jej 

wspó³za³o¿yciel, ówczesny i dzisiejszy mi-

nister œrodowiska, prof. Maciej Nowicki. 

Jeszcze w 1992 roku EkoFundusz udzieli³ 

dotacji pierwszym piêciu projektom na 

³¹czn¹ kwotê 4,25 mln z³otych. W kolej-

nych latach zgodê na ekokonwersjê czê-

œci polskiego d³ugu wyrazili kolejni wierzy-

ciele – Francja, Szwajcaria, Szwecja, W³o-

chy i Norwegia. W wyniku podpisanych 

z wymienionymi szeœcioma pañstwami 

umów Polska otrzyma³a na przedsiêwziê-

cia w ochronie œrodowiska kwotê 571 mln 

USD. Tymi œrodkami zarz¹dza³ i zarz¹dza

EkoFundusz. 

Inwestycje w œrodowisko

W latach 1992–2006 EkoFundusz wy-

datkowa³ ³¹cznie oko³o 1,6 mld z³ na do-

finansowanie setek projektów w piêciu 

sektorach priorytetowych – ograniczanie 

transgranicznego transportu dwutlenku 

siarki i tlenków azotu, ograniczanie do-

p³ywu zanieczyszczeñ do Ba³tyku oraz 

ochronê zasobów wody pitnej, ograni-

czanie emisji gazów cieplarnianych, 

ochronê ró¿norodnoœci biologicznej oraz 

gospodarkê odpadami i rekultywacjê za-

nieczyszczonych gleb. To priorytety, które 

fundacja postawi³a sobie ju¿ na pocz¹tku 

swojej dzia³alnoœci. Najwiêksz¹ grupê be-

neficjentów finansowej pomocy stanowi¹ 

samorz¹dy (53 proc.), tu¿ za nimi plasuj¹ 

siê przedsiêbiorstwa (31 proc.), pozosta³e 

16 proc. œrodków dziel¹ miêdzy siebie 

instytucje non-profit, bud¿etowe i orga-

nizacje spo³eczne. Od 1994 roku odby³o 

siê 13 edycji konkursu dotycz¹cego osz-

czêdnoœci energii w systemach grzew-

czych. Wy³oniono 100 laureatów, a dziêki 

zrealizowanym przez nich inwestycjom 

zredukowano emisjê CO  o 530 tys. ton. 2

Ochronê wód Morza Ba³tyckiego podzie-

lono na trzy programy obejmuj¹ce Zatoki 

Puck¹ i Gdañsk¹, Wybrze¿e Œrodkowe 

oraz Zatokê Pomorsk¹ i Wolin. Dziêki fi-

nansowemu wsparciu fundacji wybu-

dowano na tym terenie 43 oczyszczalne 

œcieków i 19 kolektorów przerzutowych. 
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Dotowano te¿ oczyszczalnie w wielkich 

miastach – Krakowie, Wroc³awiu, Warsza-

wie i na Górnym Œl¹sku. Dziêki pomocy 

EkoFunduszu wybudowano przez ostat-

nie 15 lat oko³o 160 oczyszczalni o ³¹cznej 

przepustowoœci 900 tys. metrów kw. na 

dobê. Od 1998 roku fundacja swym dzia-

³aniem obejmuje tak¿e gospodarkê od-

padami. EkoFundusz wspó³uczestniczy³ 

w powstawaniu systemów selektywnej 

zbiórki obs³uguj¹cych ³¹cznie 3,5 mln 

mieszkañców. Fundacja uczestniczy³a te¿ 

w programach likwidacji odpadów niebez-

piecznych, zawieraj¹cy cynk, fluor oraz

azbest. 

Ochrona przyrody

Od lat EkoFundusz og³asza kolejne 

edycje ogólnopolskich konkursów, do-

tycz¹cych m.in. ochrony zagro¿onych 

gatunków roœlin i zwierz¹t oraz parków 

narodowych i krajobrazowych. Pomoc 

finansowa kierowana jest bardzo czêsto 

do organizacji pozarz¹dowych, bo to one 

wyspecjalizowa³y siê w ochronie œrodo-

wiska naturalnego. Dla programów wie-

loletnich organizowanych przez NGO-sy 

EkoFundusz by³ bardzo czêsto partnerem 

strategicznym i udziela³ dotacji pokrywa-

j¹cych nawet 80 proc. kosztów. Wœród 

takich projektów mo¿na wymieniæ ochro-

nê: or³ów (2300 stref ochronnych, 264 

sztuczne gniazda, monitoring 900 gniazd), 

bociana bia³ego (przygotowanie 9000 

sztucznych gniazd, odtwarzanie ¿ero-

wisk), ¿ó³wia b³otnego (zabezpieczenie 

700 gniazd, 200 legowisk, inkubacja 600 

¿ó³wi), a tak¿e ochronê wielu zagro¿o-

nych zwierz¹t i roœlin (cietrzewia, g³uszca, 

sus³a pere³kowanego, nietoperzy, ¿ubra, 

raka szlachetnego i jod³y sudeckiej). Trze-

ba dodaæ, ¿e EkoFundusz po przyznaniu 

pomocy finansowej kontroluje jej wydat-

kowanie w fazie realizacji projektu. W tym 

celu ka¿dy projekt dzielony jest na kilka 

etapów koñcz¹cych siê odbiorami mery-

torycznymi i finansowymi. Œrodki finan-

sowe przekazywane s¹ dopiero po pe³-

nym wykonaniu i przyjêciu danego etapu. 

Tego rodzaju metody wspó³pracy z in-

westorami gwarantowa³y sprawn¹ reali-

zacjê ogromnej wiêkszoœci przedsiê-

wziêæ. – Rozwi¹zywaliœmy konkretne pro-

blemy zgodnie z tymi priorytetami, nie-

zale¿nie od nacisków pozamerytorycz-

nych. Wydawa³oby siê, ¿e dotacja to 

pieni¹dz ³atwy, ale w EkoFunduszu wcale 

³atwy nie by³. Dzia³alnoœæ EkoFunduszu 

cechowa³o podejœcie aktywne, a nie 

pasywne, nie czekaliœmy na projekty. 

Okreœliliœmy dziedziny szczególnie wa¿ne 

z ekologicznego punktu widzenia, opra-

cowaliœmy d³ugoletnie programy dla te-

renów i gatunków zagro¿onych, organizo-

waliœmy konkursy, uruchomiliœmy dop³a-

ty, aby promowaæ nowe rozwi¹zania

– podsumowa³ piêtnaœcie lat dzia³alnoœci 

fundacji jej d³ugoletni prezes prof. Maciej 

Nowicki, obecnie minister œrodowiska.
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Klimatyczny pat
Jeszcze w latach 80. XX wieku 

naukowcy przekonywali ludzkoœæ, ¿e 

Ziemiê czeka katastrofa z powodu 

oziêbienia atmosfery. Kwesti¹ czasu 

mia³o byæ nadejœcie nowej epoki 

lodowcowej. Dziœ strasz¹ nas 

przera¿aj¹ce wizje skutków globalnego 

ocieplenia. 

ysoka temperatura, topniej¹ce lo-Wdowce, w konsekwencji woda za-

lewaj¹ca nadbrze¿ne miasta na ca³ym 

œwiecie – któ¿ z nas nie spotka³ siê z ta-

kimi prognozami dotycz¹cymi przysz³oœci 

naszej planety. Do tego huragany, susze, 

g³ód i stopniowe wymieranie gatunków 

fauny i flory. Wizja wrêcz apokaliptyczna. 

Dyskusja nad przyczynami i skutkami glo-

balnego ocieplenia od kilkunastu lat ma 

ju¿ wymiar ogólnoœwiatowy, a w XXI wie-

ku rozgorza³a z jeszcze wiêksz¹ si³¹. Sami 

naukowcy s¹ w tej kwestii podzieleni. 

Przeciwnicy podkreœlaj¹, ¿e pêd do prze-

ciwdzia³ania globalnemu ociepleniu jest 

przesadzony, a zagro¿enie dla atmosfery 

ziemskiej – wyolbrzymione. Wyznawcy 

teorii przypominaj¹, ¿e z roku na rok 

zwiêksza siê stê¿enie dwutlenku wêgla 

w ziemskiej atmosferze, topniej¹ lo-

dowce wokó³ obszarów podbiegunowych 

i wzrasta si³a huraganów w rejonie Zatoki 

Meksykañskiej. Dyskusja trwa, a wokó³ 

niej powsta³o wiele mitów, z którymi war-

to siê zmierzyæ. Synonimem globalnego 

ocieplenia, z którym czêsto mo¿emy siê 

spotkaæ, jest efekt cieplarniany. Zapomi-

namy lub nie wiemy, ¿e efekt ten jest 

naturalnym procesem, bez którego nie 

istnia³oby ¿ycie na Ziemi. Atmosfera prze-

puszcza du¿¹ czêœæ promieniowania s³o-

necznego, a gazy cieplarniane zatrzymuj¹ 

promieniowanie przy powierzchni Ziemi 

i w dolnych warstwach atmosfery. Efekt 

cieplarniany wystêpuje od milionów lat, 

a bez niego przeciêtna temperatura naszej 
oplanety wynosi³aby oko³o -20 C. Szacuje

siê, ¿e podnosi temperaturê powierzchni 
oZiemi o 20–34 C. Efekt cieplarniany za-

chodzi na planetach i ksiê¿ycach posiada-

j¹cych atmosferê i ogrzewanych przez 

gwiazdy; w Uk³adzie S³onecznym na Mar-

sie, Wenus oraz na ksiê¿ycu Saturna – Ty-

tanie. Sk¹d zatem tyle zamieszania wokó³ 

naturalnego zjawiska? Problem tworzy 

siê nie wokó³ efektu cieplarnianego, lecz

jego nasilenia. 

Gor¹ce ekoprognozy

Temperatura na naszej planecie jest 

rzeczywiœcie coraz wy¿sza. Dowodz¹ te-

go dane z kilku Ÿróde³, miêdzy innymi 

z National Climatic Data Center – orga-

nizacji, która od kilkudziesiêciu lat bada 

œrednie temperatury na l¹dach i ocenach. 

Wynika z nich, ¿e temperatura kuli ziem-

skiej systematycznie roœnie od oko³o 30 

lat. Œrednia globalna temperatura wzros³a 

od koñca lat 70. XX wieku do dziœ o oko³o 
o0,6 C. Wielu uczonych patrzy jednak 

spokojnie na te cyfry. T³umacz¹, ¿e waha-

nia klimatu s¹ zjawiskiem naturalnym, 

które nawiedza³o Ziemiê cyklicznie. Lo-

dowce alpejskie i grenlandzkie topi³y siê 

ju¿ kilkadziesi¹t razy w ci¹gu ostatnich 
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lodowcow¹ na Ziemi 
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dwóch milionów lat. Gdy mówimy o d³u-

gookresowych zmianach pogody, nie trze-

ba jednak siêgaæ tak daleko. W œrednio-

wieczu temperatury by³y wy¿sze ni¿ 

obecnie, a mieszkañcom starego konty-

nentu taki klimat bez w¹tpienia s³u¿y³. 

Ocieplenie doprowadzi³o w Europie do 

tego, ¿e na Grenlandii hodowano byd³o, 

na Islandii uprawiano zbo¿e, a Anglia s³y-

nê³a z produkcji i eksportu win. W XIV wie-

ku klimat zacz¹³ siê stopniowo och³adzaæ, 

a wiek XVII i XVIII w Europie zapamiêtany 

zosta³ jako tzw. ma³a epoka lodowa. 

W koñcu nadszed³ wiek XX, w którym 

o zmianach klimatycznych mówi³o siê ju¿ 

przez pryzmat nadchodz¹cej katastrofy, 

a z czasem dyskusja zyska³a tak¿e wymiar 

instytucjonalny. W 1988 roku Œwiatowa 

Organizacja Meteorologiczna (WMO) 

i agenda ONZ „Program Narodów Zjed-

noczonych do spraw Ochrony Œrodowis-

ka” (UNEP) powo³a³y do ¿ycia Inter-

governmental Panel on Climate Change, 

czyli Miêdzyrz¹dowy Zespó³ do spraw

Zmian Klimatu (IPCC). Celem IPCC mia³a 

byæ ocena ryzyka zmian klimatycznych na 

naszej planecie. W tym roku opublikowa-

no ju¿ czwarty raport miêdzynarodowego 

zespo³u, który podsumowuje stan wiedzy 

na temat zmian klimatu. Zosta³ on napisa-

ny przez ponad 600 autorów z 40 krajów 

i by³ recenzowany przez 620 ekspertów 

i przedstawicieli rz¹dów. Raport stwier-

dza, ¿e z ponad 90-proc. prawdopodo-

bieñstwem to dzia³alnoœæ cz³owieka po-

woduje obecne ocieplanie siê atmosfery. 

Wed³ug autorów emitujemy za du¿o ga-

zów cieplarnianych (dwutlenek wêgla, 

metan, podtlenku azotu), które gromadz¹

siê w atmosferze i uniemo¿liwiaj¹ „uciecz-

kê” nadmiaru ciep³a. Dwutlenek wêgla 

emitowany jest g³ównie przez pojazdy 

i elektrownie. Kopalnie, szyby naftowe, 

a tak¿e przemys³owe tuczarnie zwierz¹t 

odpowiadaj¹ za wzrost emisji metanu. 

Natomiast w wyniku masowego stoso-

wania sztucznych nawozów w rolnictwie

– uwalniaj¹ siê do atmosfery ogromne 

iloœci podtlenku azotu. Jednoczeœnie

prawdopodobieñstwo, ¿e zmiany klimatu 

s¹ wywo³ane przez czynniki naturalne, 

oceniono na 5 proc. Naukowcy z IPCC 

przewiduj¹, ¿e w XXI wieku œrednia tem-

peratura na œwiecie wzroœnie w granicach 
o1,8–4 C, a poziom wód oceanów bêdzie 

wy¿szy o 28–42 m. Twórcy raportu pod-

kreœlaj¹, ¿e nikt nie bêdzie w stanie unik-

n¹æ efektów ocieplenia Ziemi i ¿e najbar-

dziej dotkniêci zmianami klimatu bêd¹ 

ludzie w krajach rozwijaj¹cych siê. Czêœæ 

naukowców podwa¿a jednak wyniki ba-

dañ IPCC, oskar¿aj¹c zespó³ o politycz-

noœæ. Wœród nich prof. Zygmunt Kolenda 

z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutni-

czej, który uwa¿a, ¿e nie mo¿na przewi-

dzieæ d³ugoterminowych zmian klima-

tycznych. Mówi, ¿e „sytuacja jest patowa, 

bo co prawda nie ma podstaw nauko-

wych, by twierdziæ, ¿e cz³owiek jest winny 

globalnemu ociepleniu, ale te¿ nie ma do-

wodów na to, ¿e jest niewinny”. Podob-

nego zdania jest Marcel Leroux, znany 

francuski klimatolog, który w ksi¹¿ce 

„Global Warming – Myth Or Reality?” 

udowadnia, ¿e obwinianie cz³owieka 

o zmiany klimatyczne jest totalnym nie-

porozumieniem. Argumenty przeciwko 

antropogenicznym skutkom globalnego 

ocieplenia nie koñcz¹ siê na podawaniu 

w w¹tpliwoœæ mo¿liwoœci przewidywania 

zmian klimatu. Zatrzymajmy siê przy 

wspomnianych ju¿ wczeœniej gazach 

cieplarnianych. Œrednia koncentracja 

dwutlenku wêgla w atmosferze wynosi 

0,03–0,04 proc., przy czym znaczna czêœæ

tego gazu powstaje w wyniku naturalnych 

procesów biologicznych. Przeciwnicy pod-

kreœlaj¹ ten fakt i staraj¹ siê udowadniaæ, 

¿e tak niewielka antropogeniczna emisja 

GLOBALNE  OCIEPLENIE

Dokumentalny film „Niewygodna prawda” 
to prognoza czekaj¹cej nas klimatycznej katastrofy 
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GLOBALNE  OCIEPLENIE

CO  nie mo¿e wp³ywaæ na zmiany klima-2

tyczne. Krytycy tej teorii z kolei kontrar-

gumentuj¹, ¿e globalne ocieplenie jest 

w niewielkim stopniu wywo³ane bezpo-

œredni¹ absorpcj¹ promieniowana, a w du-

¿ym – sprzê¿eniem zwrotnym tempera-

tury z iloœci¹ chmur i pary wodnej. A to 

sprzê¿enie ma wywo³ywaæ nawet mini-

malna zmiana w iloœci emisji gazów ciep-

larnianych, takich jak dwutlenek wêgla czy 

metan. Hipotezy na temat przyczyn i skut-

ków globalnego ocieplenia mo¿emy mno-

¿yæ. 

Klimat i polityka

Spór wokó³ globalnego ocieplenia pod-

sycaj¹ nie tylko naukowcy. W paŸdzierni-

ku 2006 roku by³y wiceprezydent USA Al 

Gore otrzyma³ wraz z IPCC Pokojow¹ Na-

grodê Nobla za wysi³ki na rzecz walki ze 

zmianami klimatu. Rok wczeœniej na ekra-

ny kin wszed³ wyre¿yserowany przez 

„zielonego” polityka film dokumentalny 

„Niewygodna prawda”, za który Gore zdo-

by³ nawet Oscara. Przedstawia w nim 

dowody potwierdzaj¹ce teoriê globalne-

go ocieplenia i konsekwencje, jakie po-

niesiemy, jeœli emisja gazów cieplarnia-

nych nie zostanie w niedalekiej przysz³oœ-

ci ograniczona. Oskar¿a te¿ Bia³y Dom 

o niechêæ do walki z emisj¹ dwutlenku 

wêgla. Na odpowiedŸ w podobnym tonie 

nie trzeba by³o d³ugo czekaæ – w tym roku 

brytyjska stacja Channel 4 wyemitowa³a 

film dokumentalny Martina Durkina „Glo-

balne ocieplenie – wielkie oszustwo”. 

Brytyjski re¿yser stawia w nim tezê, ¿e 

naukowcy maj¹ zbyt wiele do stracenia, 

aby w sposób uczciwy dyskutowaæ i ba-

daæ zmiany klimatu – finansowe wsparcie 

badañ uwa¿anych za niezwykle wa¿ne. 

A politycy wykorzystuj¹ globalne ociep-

lenie dla partykularnych interesów. Dur-

kin rozprawia siê równie¿ z teori¹ zmian 

klimatu wywo³anych dzia³alnoœci¹ ludzi. 

„Niewygodna prawda” (jak i odpowiedŸ 

Durkina) ma oczywiœcie swój wymiar po-

lityczny – to prezydent Bush, dawny prze-

ciwnik Gore w wyborach prezydenckich, 

nadal odmawia ratyfikacji protoko³u z Kio-

to. Ten s³ynny dokument z 1997 roku zo-

bowi¹zuje sygnatariuszy do ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych. Warto przy-

pomnieæ, ¿e umowa wesz³a w ¿ycie nie-

dawno, po tym gdy Rosja zdecydowa³a siê 

na jej ratyfikacjê. Trudno podejrzewaæ, by 

Moskwa kierowa³a siê w podjêciu tej de-

cyzji szlachetn¹ intencj¹ – protokó³ z Kioto 

przewiduje mo¿liwoœæ handlu kwotami 

emisyjnymi, a na nim Rosja mo¿e zarobiæ. 

Najwiêksze z kolei obiekcje Stanów Zjed-

noczonych budzi wyj¹tkowo ³agodne po-

traktowanie Chin, pierwszego na œwiecie 

emitenta gazów cieplarnianych, które zos-

ta³y niemal wy³¹czone z wymagañ miê-

dzynarodowej umowy. Protokó³ z Kioto 

nie potraktowa³ jednak restrykcyjnie 

pañstw rozwijaj¹cych siê, a do tych zali-

czyæ nale¿y Chiny, jak i Indie. Wszyscy li-

cz¹, ¿e sytuacjê uzdrowi zbli¿aj¹cy siê 

„klimatyczny” szczyt ONZ, który ma od-

byæ siê na indonezyjskiej wyspie Bali. Ma 

na nim zostaæ wypracowane nowe po-

rozumienie, które zast¹pi wygasaj¹cy 

w 2012 roku protokó³ z Kioto. Do wybo-

rów prezydenckich w USA pozosta³ ponad 

rok, a kwestia globalnego ocieplenia bê-

dzie na pewno elementem kampanii. 

Niezale¿nie od naukowych teorii zmiana 

klimatu jest niezwykle interaktywn¹ ide-

ologi¹, któr¹ mo¿na wykorzystaæ na wiele 

sposobów. Ma ogromn¹ si³ê medialn¹, bo 

czy katastroficzna wizja zag³ady naszej 

planety mo¿e nie byæ dziennikarskim hi-

tem? Ma te¿ si³ê gospodarcz¹ – nie mo¿na 

ograniczyæ emisji CO  bez ograniczenia 2

zu¿ycia ropy naftowej, wêgla i gazu ziem-

nego, a wiêc przestawienia gospodarki na 

nowe tory – wykorzystanie odnawialnych 

Ÿróde³ energii. To rewolucyjna zmiana, 

która obali stare fortuny i stworzy nowe. 

Trudno przewidzieæ skutki polityczne, ja-

kie taka rewolucja wywo³a³aby w pañ-

stwach OPEC i jakie znaczenie mia³oby to 

dla miêdzynarodowego bezpieczeñstwa. 

Ca³kiem niedawno blisko 20 tysiêcy nau-

kowców z ca³ego œwiata podpisa³o tzw. 

petycjê oregoñsk¹, wzywaj¹c¹ do wstrze-

miêŸliwoœci w wydawaniu kategorycz-

nych s¹dów o ewolucji ziemskiego klima-

tu. Je¿eli nawet wp³yw dzia³alnoœci cz³o-

wieka na zmianê klimatu jest przesadzony, 

to chyba nikt nie zaprzeczy, ¿e zatruwa-

my œrodowisko, w którym ¿yjemy. I choæ-

by z tego wzglêdu warto wydawaæ pie-

ni¹dze na energooszczêdne ¿arówki, ku-

powaæ artyku³y gospodarstwa domowego 

o zmniejszonym zu¿yciu pr¹du i wy³¹czaæ 

tryb stand-by w odbiorniku TV. Choæby 

z troski o faunê i florê Ziemi warto dys-

kutowaæ nad nowoczesnymi technolo-

giami przeróbki wêgla, energetyk¹ j¹dro-

w¹ i zmniejszaniem zanieczyszczenia œro-

dowiska. A lêk przed nasz¹ odpowiedzial-

noœci¹ za globalne ocieplenie, wyimagi-

nowan¹ lub rzeczywist¹, bêdzie z pew-

noœci¹ wykorzystywany w politycznej 

rozgrywce na arenie miêdzynarodowej. 

I do tego powinniœmy siê przyzwyczaiæ, 

maj¹c nadziejê, ¿e nauka dostarczy nam 

odpowiedzi na pytania, które dziœ zada-

jemy. 

£UKASZ OSIÑSKI

Klimat rzeczywiœcie siê ociepla, ale czy za zmiany 
odpowiedzialne s¹ gazy cieplarniane? 
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De Dietrich – jakoœæ ogrzewania

Ustawa o nabywaniu mieszkañ spó³-

dzielczych za przys³owiow¹ z³otówkê 

spowodowa³a, ¿e cz³onkowie spó³dzie-

lni masowo sk³adaj¹ wnioski 

o nabycie lokali mieszkalnych. 

Równolegle na rynku funkcjonuj¹ 

wspólnoty mieszkaniowe samodzielnie 

zarz¹dzaj¹ce lokalami. Rosn¹ce ceny 

noœników energii sprawiaj¹, ¿e zarz-

¹dcy poszukuj¹ oszczêdnych rozwi¹zañ 

w aspekcie ogrzewania budynków i 

wytwarzania ciep³ej wody u¿ytkowej. 

Dotyczy to zarówno budynków istniej¹-

cych, jak i nowo budowanych.

 styczniu 2006 roku wesz³a w ¿ycie WDyrektywa UE 2002/91/EC w spra-

wie charakterystyki energetycznej bu-

dynków. Nak³ada ona obowi¹zek aktyw-

nej poprawy jakoœci energetycznej bu-

dynków, uwzglêdniaj¹c lokalne uwarunko-

wania klimatyczne i ekonomiczne. Na-

bywca, najemca lub w³aœciciel obiektu 

bêdzie posiada³ dok³adn¹ wiedzê, jakie 

koszty energetyczne obci¹¿aj¹ eksplo-

atacjê budynku. Mechanizm ten bêdzie 

wymusza³ dzia³ania termomoderniza-

cyjne. 

Termomodernizacja budynku to sze-

rokie pojêcie obejmuj¹ce docieplenie 

œcian, stropodachów, wymianê stolarki 

okiennej, wybór Ÿród³a zasilania w ciep³o 

i ciep³¹ wodê u¿ytkow¹. Wszyscy inwes-

torzy remontuj¹cy lub buduj¹cy obiekty 

mieszkalne staj¹ przed wyborem Ÿród³a 

ciep³a. Dostawc¹ mo¿e byæ lokalny PEC, 

lokalna kot³ownia lub indywidualnie za-

montowany ma³y kocio³ w mieszkaniu al-

bo domu jednorodzinnym. Coraz czêœciej 

pod uwagê bierze siê równie¿ system 

solarny wspomagaj¹cy produkcjê ciep³a.

Wydajne grzanie

Firma De Dietrich oferuje komplekso-

w¹ ofertê dla ka¿dego rodzaju inwestora. 

W przypadku budynków wielomieszka-

niowych dominuj¹ dwie tendencje: kocio³ 

wisz¹cy w ka¿dym mieszkaniu lub jedna 

kot³ownia na potrzeby ca³ego budynku al-

bo kompleksu budynków.

W pierwszym przypadku wybierana 

jest przewa¿nie prosta i tania konstrukcja 

pozwalaj¹ca ogrzaæ mieszkanie i dostar-

czyæ ciep³¹ wodê. Wybierane zazwyczaj 

urz¹dzenie to dwufunkcyjny, gazowy ko-

cio³ naœcienny z zamkniêt¹ komor¹ spala-

nia. W przypadku firmy De Dietrich propo-

nowany jest kocio³ o nazwie WHE 2.24 FF

– niewyszukana i prosta konstrukcja przy-

stosowana do pod³¹czenia do systemu 

spalinowego zbiorczego typu LAS lub in-

dywidualnego kana³u spalinowego. Posia-

da palnik modulowany od 8 do 24 kW, 

zdolnoœæ wytwarzania ciep³ej wody u¿yt-

kowej w iloœci 11,4 l/min. Istotn¹ cech¹ jest 

niska emisja ha³asu na poziomie poni¿ej 

46,4 dB(A). Kocio³ pracuje ze œredniorocz-

n¹ sprawnoœci¹ 92,4 proc. Kompletnie 

wyposa¿ony i gotowy do monta¿u z mo¿-

liwoœci¹ zdalnego sterowania temperatu-

r¹ pomieszczenia. Niewielkie wymiary 

stwarzaj¹ mo¿liwoœæ wyboru miejsca 

monta¿u determinowanego jednak umiej-

scowieniem kana³u spalinowego. Istnie-

je mo¿liwoœæ zabudowy kot³a. Nale¿y 

wspomnieæ, ¿e tego rodzaju konstrukcje 

bêd¹ zastêpowane urz¹dzeniami o znacz-

nie wiêkszej sprawnoœci, odzyskuj¹cymi 

ciep³o ze spalin, co niesie wymierne ko-

rzyœci eksploatacyjne, oraz spe³niaj¹ce 

wszelkie zaostrzone normy ochrony œro-

dowiska. Ju¿ dzisiaj inwestorzy, decydu-

j¹c o wyborze, bior¹ pod uwagê tego ro-

dzaju urz¹dzenia. Mowa o gazowych 

kot³ach kondensacyjnych osi¹gaj¹cych 

sprawnoœæ do 109 proc., o znacznie 

mniejszych gabarytach i ciê¿arze. Tego 

rodzaju rozwi¹zania preferowane s¹ 

w wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej, 

tym bardziej ¿e kot³y spalaj¹ce gaz trady-

cyjnie zaczn¹ byæ wycofywane z ofert po-

szczególnych producentów. Nale¿y nad-

mieniæ, ¿e trwaj¹ prace w jednej z komisji 

Unii Europejskiej nad dyrektyw¹ mówi¹-

c¹, ¿e w nowo budowanych lub moderni-

zowanych obiektach w przypadku paliwa 

gazowego jedyne dopuszczalne rozwi¹-

zanie stanowi kocio³ kondensacyjny.  

Przyk³adem w ofercie firmy De Dietrich  

typoszeregu domowych kot³ów konden-

sacyjnych jest seria MCR. Produkowane s¹ 

wersje dwufunkcyjne o trzech mocach
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– 24, 30 i 35 kW – przeznaczone zarówno 

do ma³ych mieszkañ, jak i du¿ych aparta-

mentów, z mo¿liwoœci¹ wytwarzania 

ciep³ej wody u¿ytkowej do 19 l/min. Ofertê 

uzupe³nia zestaw kot³a jednofunkcyjne-

go wspó³pracuj¹cego z podgrzewaczem 

pojemnoœciowym – ten pakiet adresowa-

ny jest do w³aœcicieli domków jednoro-

dzinnych, gdzie wystêpuje wiêksze za-

potrzebowanie na ciep³¹ wodê. Ekstre-

malnie ma³e gabaryty:  400 x 670 x 300 

(d³. – wys. – g³.) nie wymagaj¹ wyznacze-

nia specjalnego miejsca monta¿u.

Zielone œwiat³o dla kot³owni

Trzeba przyznaæ, ¿e w Polsce w przy-

padku budynków wielomieszkaniowych 

czêœciej developer narzuca indywidualne 

Ÿród³a ciep³a dla ka¿dego mieszkania. 

Wydaje siê, ¿e takie rozwi¹zania nie s¹ 

poparte rzetelnymi obliczeniami z punktu 

widzenia ekonomiki tego rodzaju przed-

siêwziêcia. Wiêksze uzasadnienie znajdu-

ne INNOVENS MC w mocach 45, 65, 90 

i 115 kW. Mo¿liwoœci takich rozwi¹zañ 

dokumentuje zdjêcie kot³owni Domu Po-

mocy Spo³ecz-nej w Nysie – moc zainsta-

lowana 360 kW obs³uguj¹ca ca³y kom-

pleks budynków. Dodatkowo wspoma-

ganie wytwarzania ciep³ej wody u¿ytko-

wej realizowane jest przez system ko-

lektorów s³onecznych. 

Oferta w zakresie kot³ów kondensa-

cyjnych zawiera jednostki o mocach do 

1.140 kW. 

S³oñce sprzymierzeñcem

Kolektory s³oneczne to kolejne Ÿród³o 

oszczêdzania energii. Dotyczy to zarówno 

budynków jedno-, jak i wielorodzinnych. 

Bardzo wielu inwestorów indywidual-

nych decyduje siê na zakup systemów 

solarnych g³ównie do wsparcia wytwa-

rzania ciep³ej wody u¿ytkowej. Dla nich 

w ofercie De Dietrich przygotowano 

gotowe, w³aœciwie dobrane pakiety o naz-

wie handlowej DITRISOL LIGHT. Równie¿ 

bardziej wymagaj¹cy klient znajdzie od-

powiednie dla siebie urz¹dzenie, które-

go przyk³adem jest centrala grzewcza 

QUADRO akumuluj¹ca ciep³o z ró¿nych 

Ÿróde³, takich jak system solarny, pompa 

ciep³a, kominek z p³aszczem wodnym itp. 

System automatyki zarz¹dza dystrybucj¹ 

zgromadzonego ciep³a na potrzeby cen-

tralnego ogrzewania, wytwarzania ciep³ej 

wody u¿ytkowej, potrafi te¿ sterowaæ 

przydomowym basenem. W przypadku 

koniecznoœci konfiguracji systemów so-

larnych na potrzeby budynków wielo-

mieszkaniowych konieczny jest kontakt 

z projektantem dla w³aœciwego doboru. 

Mo¿liwy do osi¹gniêcia efekt to do 60 

proc. zabezpieczenia potrzeb ciep³ej wo-

dy u¿ytkowej w bilansie rocznym.

Pe³na informacja o poruszanych za-

gadnieniach dostêpna jest na stronie 

internetowej firmy De Dietrich pod 

adresem: . Firma 

uruchomi³a równie¿ strony tematyczne. 

Adres  zawiera kom-

plet informacji na temat omawianego 

powy¿ej typoszeregu domowych kot³ów 

kondensacyjnych MCR. Pod adresem 

 czytelnicy mog¹ zapo-

znaæ siê z zasad¹ dzia³ania systemów 

solarnych oraz uzyskaæ dostêp do oferty 

w tym zakresie.

Opracowanie

WALDEMAR MATUSZYÑSKI

De Dietrich Technika Grzewcza

www.dedietrich.com.pl

www.mcr24.com.pl

www.dietrisol.pl

je zastosowanie ma³ych kot³owni lokal-

nych umiejscowionych w przyziemiu lub 

na najwy¿szej kondygnacji. Nale¿y 

wspomnieæ, ¿e obecne mo¿liwoœci tech-

niczne w zakresie konstrukcji gazowych 

kot³ów kondensacyjnych nie wymagaj¹ 

wyznaczania du¿ych pomieszczeñ dla lo-

kalizacji kot³owni. Równie¿ kwestia emi-

towanego ha³asu nie jest tutaj proble-

mem. Oferta firmy De Dietrich pozwala na 

wybór kot³a naœciennego o mocy 115 kW 

lub jego wielokrotnoœci, co pozwala za-

bezpieczyæ potrzeby grzewcze i ciep³ej 

wody dla ca³kiem sporego budynku 

mieszkaniowego. W efekcie potrzebuje-

my niewielkiej powierzchni œciany do 

monta¿u przy zachowaniu przepisów 

dotycz¹cych kubatury tego typu pomiesz-

czeñ, uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e kocio³ ma 

mo¿liwoœæ poboru powietrza do spalania 

z zewn¹trz. Równie¿ noœnoœæ stropów 

w przypadku kot³owni dachowych nie jest 

problemem. Przy tego rodzaju rozwi¹za-

niach do dyspozycji s¹ jednostki naœcien-
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Nowoczesna kompostownia
w Rumianku
W ci¹gu ostatnich 15 lat bilans materii 

organicznej w glebach Polski uleg³ 

gwa³townemu pogorszeniu, g³ównie 

wskutek spadku iloœci produkowanego 

obornika, a tak¿e zaniechania 

stosowania nawozów zielonych, 

w³aœciwego p³odozmianu i innych 

zabiegów agrotechnicznych.

obec ci¹g³ego ubywania próchnicy Wglebowej (humusu) koniecznoœci¹ 

by³o poszukiwanie nowych ekonomicz-

nych metod uzupe³niania jej niedoborów                             

– niezak³ócaj¹cych jednak funkcjonowa-

nia agroekosystemów. Przeprowadzone 

w Akademii Rolniczej w Poznaniu (Insty-

tut In¿ynierii Rolniczej, Katedra Glebo-

znawstwa, Katedra Mikrobiologii i Katedra 

Chemii) wspólnie z firm¹ Systemy Dla 

Ekologii SDE Wieland wieloletnie badania 

wykaza³y, ¿e istotnym Ÿród³em uzupe³nia-

j¹cym próchnicê w glebach mog¹ byæ 

niekonwencjonalne produkty w postaci 

„gotowych” koncentratów humusowych 

nazywanych tak¿e substratami humu-

sowymi – otrzymywanych z osadów œcie-

kowych, odpadów kuchennych biode-

gradowalnych, zielonek odpadowych i in-

nych bioodpadów. Produkty takie mo¿na 

uzyskiwaæ dziêki zastosowaniu kompos-

towania humusowego bêd¹cego g³ówn¹ 

osnow¹ technologii komorowo-pryzmo-
1wej SDE .

Istot¹ kompostowania odpadów bio-

logicznych wg technologii SDE jest ich 

tlenowy rozk³ad i humifikacja przy udziale 

mikro- i makroorganizmów oraz wytwo-

rzenie na drodze biologicznej – specyficz-

nej glebowej substancji organicznej próch-

nicy (humusu), nazywanej tak¿e substan-

cj¹ ¿ycia.

Kompostowanie bioodpadów syste-

mem SDE tym ró¿ni siê od innych metod 

i technologii, g³ównie przemys³owych, ¿e 

w efekcie otrzymujemy dojrza³e biolo-

gicznie produkty w postaci koncentratów

humusowych

Substraty takie zawieraj¹ m.in. kwasy 

huminowe i huminy, które nie s¹ rozpusz-

czalne w wodzie. Dlatego te¿ produkty 

humusowe wytwarzane wg technologii 

SDE nie s¹ typowymi nawozami ani te¿ 

kompostami w rozumieniu krajowych 

przepisów i norm bran¿owych. Nale¿¹ 

bowiem do specyficznej materii orga-

nicznej  bezpoœrednio wzbogacaj¹cej gle-

by w próchnicê, co zgodne jest z projek-

tem dokumentu Komisji Europejskiej pt. 

Ramowa strategia ochrony gleb Unii Euro-

pejskiej (Towards a Thematie Strategy for 

Soil Protection – Brussels, 14.04.2002,

COM (2000) 179 final).

Wychodz¹c naprzeciw lokalnym prob-

lemom dotycz¹cym  w³aœciwej gospodar-

ki odpadami biodegradowalnymi, Tar-

nowska Gospodarka Komunalna TP-KOM 

Sp. z o.o. przy wspó³pracy z samorz¹dem 

Gminy Tarnowo Podgórne wybudowa³a 

w miejscowoœci Rumianek kompostow-

niê komorowo-pryzmow¹ wg technologii 

SDE. Jest to jedna z pierwszych kompos-

towni o zaawansowanej polskiej techno-

logii zbudowana w Wielkopolsce. Rozruch 

technologiczny kompostowni rozpoczêto 

w lipcu 2007 r. Aktualnie kompostownia 

pracuje z wydajnoœci¹ zgodn¹ z zaprojek-

towan¹, tj. przy przepustowoœci rocznej 

ok. 10 000 Mg w odniesieniu do œwie¿ej

biomasy.

Przeznaczenie kompostowni

Podstawowym zadaniem kom-

postowni SDE w Rumianku jest 

rynkowa produkcja substratów 

humusowych w dwóch asortymen-

tach:

a) substratu humusowego 

o odczynie zasadowym 

otrzymywanego g³ównie z osadów

œciekowych, s³omy ¿ytniej i obornika

brojlerów kurzych oraz z odpadów

kuchennych i z zielonek odpadowych; 

b) substratu humusowego 

o odczynie kwaœnym 

otrzymywanego z osadów 

œciekowych z dodatkiem trocin drzew

iglastych i obornika brojlerów 

kurzych.

Substrat humusowy jest prze-

znaczony jako œrodek do wzboga-

cania gleb w próchnicê, przy nastêpu-

j¹cym zakresie jego stosowania:

· do sporz¹dzania pod³o¿y do 

wytwarzania sadzonek  bez udzia³u

torfu;

· jako pod³o¿e do uprawy warzyw,

roœlin ozdobnych pod os³onami;

· do bezpoœredniego wzbogacania gleb

w próchnicê (ogrody, dzia³ki, 

plantacje) w uprawach warzyw,

owoców i zió³;
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1 Skrót od nazwy Systemy Dla Ekologii; 
   twórc¹ technologii jest dr in¿. Edward Wieland
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· do regeneracji humusowej gleb

wyja³owionych;

· w szkó³karstwie drzew i krzewów;

· do uformowania warstwy 

humusowej na terenach 

rekultywowanych z przeznaczeniem

pod zieleñ wysok¹ i nisk¹;

· do regeneracji terenów zielonych

intensywnie u¿ytkowanych.

Ogólna budowa kompostowni

System kompostowania SDE w Ru-

mianku zosta³ zaprojektowany technolo-

gicznie zgodnie z istot¹ przemian mikro-

biologicznych zachodz¹cych w III fazach 

w wyodrêbnionych funkcjonalnie III SEK-

TORACH kompostowni. St¹d te¿ w bu-

dowie kompostowni mo¿na wyodrêbniæ

nastêpuj¹ce obiekty:

SEKTOR 0

Odpowiada FAZIE 0, tj. przygotowa-

niu biomasy do kompostowania. W sk³ad 

sektora 0 wchodz¹ nastêpuj¹ce obiekty:

1. Stacja bioodpadów – jest

budynkiem halowym typu wiata,

sk³ada siê z 4 boksów: do 

krótkookresowego gromadzenia

osadów œciekowych i innych

bioodpadów (odpady kuchenne,

zielonki, liœcie), komponentów

suchych (s³oma, odpady tytoniowe 

i z produkcji kawy, trociny) oraz

odsiewki kompostu z I fazy (frakcja

nadsitowa z sita obrotowego).

2. Stacja wentylatorów – stanowi

budynek z³o¿ony z oddzielnych

pomieszczeñ zawieraj¹cych:

– wentylatorniê napowietrzaj¹c¹

typu ciœnieniowego,

– wentylatorniê podciœnieniow¹,

– sterowniê.

3. Filtr biologiczny –  posadowiony

na fundamencie obok budynku stacji

wentylatorów. Nie wymaga 

zadaszenia. S³u¿y do oczyszczania

powietrza poprocesowego z fazy I, tj.

spod os³on komorowych. Zapobiega

odoryzacji i rozprzestrzenianiu

mikroorganizmów.

SEKTOR I

P³yta kompostowni jest przystosowa-

na do prowadzenia w fazie I intensywnego

rozk³adu materii organicznej w zakresie 
otemperatur 40–55 C. Sektor ten zawiera

nastêpuj¹ce obiekty:

4. P³ytê intensywnego rozk³adu 

biomasy z odpowiednio 

rozmieszczonymi:

– os³onami komorowymi,

– kpl. instalacj¹ ciœnieniowego

napowietrzania pryzm,

– kpl. instalacj¹ transportu 

powietrza poprocesowego

(podciœnieniow¹),

– drogami: manewrow¹ i transportu

 wewnêtrznego,

– instalacj¹ odprowadzania wody

z odpadów atmosferycznych.

5. Plac postojowy os³on 

komorowych.

Os³ony komorowe nale¿¹ do pod-

stawowego wyposa¿enia kompostowni 

SDE. Ka¿da stanowi lekk¹ konstrukcjê ty-

pu halowego z w³asnym podwoziem do 

przesuwu po wydzielonym torowisku. 

Ka¿da os³ona komorowa, maj¹ca wyso-

koœæ dochodz¹c¹ do 1,9 m, szerokoœæ ok. 

9,0 m i d³ugoœæ 30,0 m – szczelnie okry-

wa dwie pryzmy. Umo¿liwia ona dokona-

nie operacji spulchnienia (przerzucenia) 

pryzm przy u¿yciu mechanicznej przerzu-

carki. W celu przeprowadzenia tej operacji 

ka¿d¹ os³onê komorow¹ nale¿y przesun¹æ

znad pryzm na plac postojowy.

Widok os³on komorowych ustawio-

nych na p³ycie intensywnego rozk³adu

biomasy przedstawiono na fot. 1.

SEKTOR II

P³yta kompostowa jest przystosowana 

do dojrzewania kompostu, co odpowiada 

FAZIE II i zakresowi spadku temperatury 
ood 40–30 C. Sektor ten zawiera:

6. P³ytê œredniej dojrza³oœci, która

jest dostosowana do:

PRAKTYCZNIE  I  BEZPIECZNIE

Fot. 2. Uk³adanie pryzmy za pomoc¹ mieszarki Kühn

Fot. 3. Przerzucarka firmy Backhus przy pracy
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– mechanicznego spulchniania

(przerzucania) pryzm w po³¹czeniu

z grawitacyjnym 

napowietrzaniem,

– ochronnego okrywania pryzm

geotkanin¹,

– odprowadzania wody z odpadów

atmosferycznych za pomoc¹

kanalizacji.

SEKTOR III

P³yta kompostowni jest przystosowa-

na do dojrzewania humusowego, co od-

powiada FAZIE III i spadkowi temperatu-
ory poni¿ej 30 C. W sk³ad sektora wchodzi:

7. P³yta dojrza³oœci humusowej 

umo¿liwiaj¹ca:

– bezpoœrednie wnikanie mikro- 

i makrofauny glebowej wprost do

pryzm w celu zakoñczenia

procesów humusotwórczych

(humifikacyjnych),

– mechaniczne spulchnianie

(przerzucanie) pryzm 

i grawitacyjne napowietrzanie, 

– ochronne okrywanie pryzm

geotkanin¹,

– odprowadzenia wody z opadów

atmosferycznych poprzez system

kanalizacji do zbiornika œcieków.

Ponadto w sk³ad kompostowni w Ru-

mianku wchodz¹:

8. Maszyny i urz¹dzenia.

9. Myjnia.

10.Zbiornik na œcieki deszczowe.

11.Budynek socjalno-techniczny.

Zasada dzia³ania kompostowni

Schemat technologii kompostowania 

osadów œciekowych i innych bioodpadów 

wg systemu SDE przedstawiono na za-

³¹czonym rysunku.

SEKTOR 0

Do stacji bioodpadów s¹ dowo¿one 

m.in. nastêpuj¹ce bioodpady: ustabilizo-

wane osady œciekowe, s³oma, obornik 

brojlerów kurzych, zielonki odpadowe, 

liœcie, odpady tytoniowe i z produkcji ka-

wy. Przygotowanie biomasy do kompos-

towania o wilgotnoœci 65 proc. polega na 

za³adunku osadów œciekowych i okreœlo-

nej porcji pozosta³ych komponentów do 

zbiornika mieszarki ci¹gnikowej firmy

Kühn.

SEKTOR I

Zasadnicz¹ operacj¹ technologiczn¹ 

w tym sektorze jest mechaniczne uk³ada-

nie biomasy w pryzmach wzd³u¿ kana³ów 

napowietrzaj¹cych. Na ka¿d¹ pryzmê 

o wymiarach: d³ugoœæ 30 m, szerokoœæ, 

4,3 m i wysokoœæ 1,6 m – przypada jeden 

kana³ napowietrzaj¹cy. Odpowiednie u³o-

¿enie pryzm nastêpuje poprzez roboczy 

przejazd ci¹gnikow¹ mieszark¹ wyposa-

¿on¹ w boczny przenoœnik roz³adowczy 

(fot. 2). Po u³o¿eniu pryzm w kolejnoœci 

dokonywana jest operacja przesuniêcia 

os³on komorowych po w³asnych wydzie-

lonych torowiskach na odcinku plac po-

stojowy – p³yta intensywnego rozk³adu. 

Dziêki os³onom komorowym nastêpuje 

przyspieszone rozpoczêcie przemian mi-

krobiologicznych w pryzmach oraz naj-

korzystniejszy dalszy ich przebieg w fazie 

I niezale¿nie od warunków otoczenia. 

Z chwil¹ wzrostu temperatury powy¿ej 
o20 C zostaje przy u¿yciu komputera w³¹-

czone napowietrzanie ciœnieniowe pryzm. 

E K O L O G I A
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Aby przeciwdzia³aæ odoryzacji otoczenia, 

zu¿yte powietrze poprocesowe spod 

os³on komorowych jest transportowane 

oddzieln¹ instalacj¹ podciœnieniow¹ do 

biofiltracji. Z uwagi na spadek ogólnej 

porowatoœci biomasy w wyniku osiadania 

pryzm, nastêpuje pogorszenie dynamiki 

przemian mikrobiologicznych i obni¿enie 

efektywnoœci napowietrzania. W takiej 

sytuacji koniecznoœci¹ staje siê przepro-

wadzenie dodatkowej operacji spulch-

niania pryzm, przy u¿yciu samojezdnej 

przerzucarki firmy Bachus (fot. 3). W tym 

celu konstrukcja os³ony komorowej umo¿-

liwia jej ³atwe przesuniêcie z pozycji 

roboczej na plac postojowy. £¹czny czas 

trwania operacji spulchniania jednej pry-

zmy i ponownego przesuniêcia os³ony 

komorowej na pozycjê robocz¹ nie prze-

kracza 15 min. 

SEKTOR II

Œwie¿y kompost z p³yty intensywnego 

rozk³adu zostaje przetransportowany na 

p³ytê œredniej dojrza³oœci – w znany spo-

sób, przy u¿yciu ³adowarek czo³owych 

i przyczep wywrotek. Na tej p³ycie d³ugoœæ 

pryzm œwie¿ego kompostu dochodzi do 

90 m, przy szerokoœci 4,3 m. Procedura 

technologiczna przewiduje zastosowanie 

samojezdnej przerzucarki w celu spulch-

nienia pryzm po³¹czonego z ich grawita-

cyjnym napowietrzaniem.

SEKTOR III

Dojrza³y kompost z p³yty œredniej 

dojrza³oœci jest mechanicznie przemiesz-

czany na p³ytê dojrza³oœci humusowej

 – w znany sposób, przy u¿yciu ³adowarek 

i przyczep wywrotek. Pryzmy u³o¿one s¹ 

na pod³o¿u wykonanym z a¿urowych p³yt 

betonowych. P³yta dojrza³oœci humuso-

wej umo¿liwia bowiem przenikanie drob-

noustrojów glebowych do pryzm kompos-

tu. Dziêki zastosowaniu samojezdnej 

przerzucarki Backhus nastêpuje równo-

mierne spulchnienie kompostu po³¹czo-

ne z jego napowietrzeniem grawitacyj-

nym. W przemianach mikrobiologicznych 

w fazie III dominuj¹ procesy humifikacyj-

ne, podobne do zachodz¹cych w glebie, 

w wyniku których otrzymuje siê produkt 

koñcowy w postaci substratu humusowe-

go. Substrat humusowy w porównaniu 

z kompostem zawiera w przewadze zwi¹z-

ki huminowe, które nie s¹ rozpuszczalne 

w wodzie. Humifikacja kompostu w sek-

torze III wymaga ochronnego okrywania 

pryzm w celu przeciwdzia³ania zmianie 

ich wilgotnoœci z powodu opadów atmo-

sferycznych. Problem ten jest rozwi¹zany 

poprzez u¿ycie samojezdnej przerzucarki 

dodatkowo wyposa¿onej w urz¹dzenie do 

zwijania i rozwijania wa³ków geow³ókniny. 

Przy prawid³owo prowadzonych opera-

cjach technologicznych koñcowa wilgot-

noœæ substratu humusowego nie powin-

na byæ wy¿sza od 40 proc.

Dr in¿. EDWARD WIELAND

Instytut In¿ynierii Rolniczej

Akademia Rolnicza w Poznaniu

w³aœciciel firmy: 

Systemy Dla Ekologii SDE WIELAND

Specjalizacja: projektowanie 

kompostowni humusowych

PRAKTYCZNIE  I  BEZPIECZNIE
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W przyjaznym 
œrodowisku
Powiat poznañski jest regionem, który 

bardzo dynamicznie rozwija siê 

gospodarczo. £¹czy siê to zarówno ze 

wzrostem liczby inwestycji 

i budownictwa mieszkaniowego, jak 

równie¿ z rozbudow¹ infrastruktury 

drogowo-technicznej na jego terenie. 

Zwiêkszony ruch pojazdów na drogach 

poci¹ga za sob¹ wzrost emisji spalin 

i ha³asu, a rozwój niektórych form 

dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e 

stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska. 

Kwestie te wymagaj¹ zatem 

podejmowania konkretnych dzia³añ, 

które gwarantuj¹ rozwój 

spo³eczno-gospodarczy przy 

jednoczesnym poszanowaniu 

œrodowiska naturalnego. Dlatego te¿ 

w³adze powiatu poznañskiego dok³adaj¹ 

wszelkich starañ, by jego mieszkañcy 

¿yli w „przyjaznym œrodowisku”. 

 ramach realizacji za³o¿eñ polityki Wzrównowa¿onego rozwoju Staros-

two Powiatowe w Poznaniu wdra¿a wiele 

projektów z szeroko pojmowanej ochrony 

œrodowiska. Przedstawmy g³ówne kie-

runki dzia³ania, prezentuj¹c niektóre 

z wdra¿anych projektów z wybranych

dziedzin.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami to jeden z wa¿-

niejszych problemów obszarów zurbani-

zowanych. Podstawowe cele i kierunki 

dzia³añ z tego zakresu w naszym regionie 

wyznacza „Plan gospodarki odpadami dla 

powiatu poznañskiego”. Trwaj¹ w³aœnie 

prace nad przystosowaniem tego doku-

mentu do nowo zaistnia³ych okolicznoœci 

i potrzeb. Z pewnoœci¹ nie zabraknie tam 

omówienia kwestii Zwi¹zku Miêdzygmin-

nego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznañskiej”, w którego tworzenie w³¹-

czyli siê cz³onkowie Rady Aglomeracji 

Poznañskiej. Zdaniem Jana Grabkow-

skiego, starosty poznañskiego, jest to 

bardzo wa¿na inicjatywa: – Nasz region 

potrzebuje oœrodka, który przejmuj¹c od 

gmin kompetencje zwi¹zane z realizacj¹ 

tych zadañ, usprawni i uczyni dzia³alnoœæ 

tego sektora bardziej efektywn¹. Z nie-

cierpliwoœci¹ czekamy na ostateczne 

powstanie zwi¹zku, chcemy bowiem 

sfinansowaæ, z pieniêdzy pochodz¹cych 

z Powiatowego Funduszu Ochrony Œro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, badania 

morfologii dostarczanych tam z gmin

odpadów. 

Gospodarka odpadami to tak¿e uty-

lizacja padliny. Niezmiennie od lat powiat 

poznañski refunduje gminom 90 proc. 

kosztów poniesionych na ten cel, dziêki 

czemu proces likwidacji padliny w powie-

cie poznañskim jest ca³kowicie zgodny 

z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Usuwanie azbestu

Ze wzglêdu na wysok¹ szkodliwoœæ 

produktów zawieraj¹cych przetworzony 

azbest stosowanie tej substancji zosta³o 

w Polsce zakazane kilka lat temu. Szacuje 

siê jednak, ¿e na terenie Polski znajduje 

siê 15,5 mln ton wyrobów zawieraj¹cych 

azbest. Z uwagi na zagro¿enie, jakie 

stwarzaj¹, powinny zostaæ one jak naj-

szybciej usuniête. Za datê graniczn¹ 

ostatecznego rozwi¹zania tego problemu

przyjêto  rok 2032. 

Powiat poznañski ju¿ od 2006 roku 

realizuje nowatorski projekt z tego zakre-

su. To pionierskie na skalê kraju przed-

siêwziêcie przeprowadzane jest w opar-

ciu o regulamin udzielania pomocy oso-

bom fizycznym w likwidacji wyrobów za-

wieraj¹cych azbest. Dokument ten okreœ-

la cele, zasady i tryb postêpowania przy 

I N I C J A T Y W Y
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przyznaniu i rozliczaniu œrodków finan-

sowych na wykonanie zadania. Dofinan-

sowanie dotyczy demonta¿u, transportu 

i unieszkodliwiania wyrobów zawieraj¹-

cych azbest i stanowi ono refundacjê 70 

proc. kosztów ca³kowitych, przy 30-proc. 

udziale w³asnym wnioskodawcy. Jest to 

mo¿liwe dziêki œrodkom pochodz¹cym 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-

dowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu 

Powiatowego Ochrony Œrodowiska i Go-

spodarki Wodnej oraz funduszy gminnych.

– Choæ uda³o nam siê zniszczyæ ju¿ 

ponad tysi¹c ton wyrobów zawieraj¹cych 

azbest, na zniszczenie czekaj¹ jeszcze  

tony. Zachêcam zatem gminy do aktyw-

niejszego w³¹czania siê w proces infor-

mowania mieszkañców o mo¿liwoœci 

korzystania z pomocy finansowej na ten 

cel. To naprawdê wa¿na rzecz – mówi

Starosta Grabkowski.

Warto wspomnieæ, ¿e powiat poznañ-

ski zdoby³ II miejsce i nagrodê pieniê¿n¹ 

w wysokoœci 20 tys. z³otych w I Edycji 

Konkursu „Polska wolna od azbestu” or-

ganizowanego przez Narodow¹ Radê Eko-

logiczn¹. Najlepiej ocenione w konkursie 

samorz¹dy otrzyma³y nagrody finansowe 

z przeznaczeniem do wykorzystania na 

dzia³ania maj¹ce na celu usuwanie az-

bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest 

z obiektów budowlanych u¿ytecznoœci 

publicznej, na budowê i modernizacjê 

sk³adowisk odpadów, likwidacjê oddzia-

³ywania azbestu na zdrowie mieszkañców 

oraz na akcje informacyjno-edukacyjne. 

Leœnictwo

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

w³¹czy³o siê w prowadzon¹ przez przed-

siêbiorstwo „Lasy Pañstwowe” „Inwen-

taryzacjê wielkoobszarow¹ lasów kra-

ju, wszelkich form w³asnoœci w latach 

2005–2010”, a tak¿e zacieœni³o wspó³pra-

cê z nadleœnictwami w Babkach, Czer-

niejewie, Konstantynowie i £opuchowie. 

Wychodz¹c naprzeciw za³o¿eniom 

rz¹dowego programu, który zwiêkszanie 

lesistoœci w Polsce traktuje jako trwa³y 

element polityki przestrzennej, ekolo-

gicznej i gospodarczej kraju, powiat poz-

nañski – jako jedna z pierwszych i nielicz-

nych, jak dot¹d, jednostek samorz¹do-

wych – zleci³ wykonanie opracowania na

ten temat. Materia³y zgromadzone w stu-

dium zostan¹ niebawem przekazane gmi-

nom, którym pos³u¿¹ jako pomoc w zna-

lezieniu oryginalnych, lokalnych rozwi¹-

zañ z zakresu planowania ³adu przestrzen-

nego na swoim obszarze.

Edukacja proekologiczna

Promocja postaw proekologicznych 

oraz zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ 

œrodowiska, szczególnie wœród dzieci 

i m³odzie¿y z powiatu poznañskiego, od 

lat traktowana jest w sposób szczególny. 

Ka¿dego roku starostwo w³¹cza siê ak-

tywnie w akcjê „Sprz¹tanie œwiata – Pol-

ska”, a tak¿e prowadzi szeroko zakrojone 

dzia³ania, maj¹ce na celu propagowanie 

wœród dzieci i m³odzie¿y zagadnieñ zwi¹-

zanych z segregacj¹ œmieci czy te¿ ochro-

n¹ wód. W tym celu wydane zosta³y m.in. 

ksi¹¿eczka „Segreguj odpady – Starosty 

dobre rady” oraz p³yta VCD „Felka rady 

jak segregowaæ odpady”. Wydawnictwa 

przekazano do szkó³ znajduj¹cych siê na 

terenie naszego powiatu. W 2008 roku 

chcemy uœwiadamiaæ o koniecznoœci poz-

bywania siê azbestu, m.in. poprzez re-

alizacjê programu „Azbest – produkt non 

grata”. Projekt obejmuje m.in. stworzenie 

i emisjê filmiku oœwiatowego. 

Organizowane s¹ ponadto konkursy 

tematyczne z cennymi nagrodami, a tak¿e 

Forum Ekologiczne dla Dzieci i M³odzie¿y.

„Przyjazne œrodowisko” powiatu poznañ-

skiego to równie¿ malownicze zak¹tki, 

jeziora, lasy, pomniki przyrody oraz parki. 

Urozmaicony krajobraz oraz bogactwo 

fauny i flory sprzyjaj¹ uprawianiu eko-

turystyki, do czego serdecznie zapra-

szamy!

Starostwo Powiatowe 

w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznañ

tel. 48 61 841 05 00 

fax 48 61 848 05 56

e-mail: 

Zapraszamy tak¿e na nasz¹ stronê 

starostwo@powiat.poznan.pl

www.powiat.poznan.pl

ODZYSKIWANIE  ODPADÓW

I N I C J A T Y W Y

Jan Grabkowski, Starosta 
Poznañski, prezentuje certyfikat 

oraz statuetkê uzyskane w konkursie 
„Polska wolna od azbestu”
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Zdrowe podstawy ¿ywienia
To, co spo¿ywamy, ma niebagatelny 

wp³yw na prawid³owe i zdrowe funk-

cjonowanie naszego organizmu. 

Dostarczanie mu zanieczyszczonej, 

ska¿onej czy niezdrowej ¿ywnoœci mo¿e 

w konsekwencji przyczyniæ siê do 

powstania wielu powa¿nych chorób, jak 

zawa³y serca, nowotwory i oty³oœæ. 

Zwróæmy uwagê na zdrow¹ ¿ywnoœæ

becnie jest dobry czas dla tego typu Oproduktów, poniewa¿ na szerok¹ ska-

lê zapanowa³a moda na ¿ywnoœæ pro-

zdrowotn¹, zwan¹ równie¿ ¿ywnoœci¹ 

funkcjonaln¹. Nale¿¹ce do niej produkty 

wzbogacone s¹ m.in. o b³onnik poprawia-

j¹cy perystaltykê jelit, wielonasycone 

kwasy t³uszczowe, które zmniejszaj¹ 

stê¿enie cholesterolu (obni¿aj¹ ciœnienie 

têtnicze krwi, chroni¹ przed wirusami), 

witaminy czy substancje mineralne: ma-

kro- i mikroelementy. Tego rodzaju ¿yw-

noœæ woln¹ od ska¿eñ mo¿na otrzymaæ 

z upraw prowadzonych w ma³o ska¿onym 

œrodowisku przy minimalnym nawo¿e-

niu roœlin i odpowiednim przechowywaniu 

plonów. Warto zaznaczyæ, ¿e na jakoœæ 

zbiorów ma wp³yw nie tylko ich uprawa, 

ale i warunki zbiorów, transportu czy ma-

gazynowania. 

Nie tylko warzywa i owoce z importu 

spryskiwane pestycydami w celu opóŸnie-

nia ich dojrzewania i gnicia stanowi¹ za-

gro¿enie dla naszego zdrowia, ale tak¿e 

i rodzime uprawy, które poddawane s¹ 

nawo¿eniu azotanami maj¹cymi bezpo-

œredni wp³yw na powstawanie nowotwo-

rów. Organizm ludzki mimo sprawnych 

systemów obronnych nie jest w stanie 

poradziæ sobie z tak¹ liczb¹ toksyn, które 

dostaj¹ siê do jego wnêtrza. Samo oczysz-

czanie i wydalanie szkodliwych zwi¹zków 

przez skórê i nerki nie rozwi¹zuje proble-

mu odtruwania ustroju. Dobrym sposo-

bem na pozbycie siê toksyn z organizmu 

jest spo¿ywanie niektórych pokarmów 

i napoi. Zaliczamy do nich produkty boga-

te w b³onnik z du¿¹ iloœci¹ pektyn, z wi-

tamin¹ C, E i beta-karotenem. Równie 

wa¿ne jest spo¿ywanie produktów po-

chodz¹cych z pe³nego przemia³u zbó¿, 

wszelkiego rodzaju kasz jêczmiennych, 

gryczanych, p³atków: owsianych, jêcz-

miennych, orkiszowych. 

Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê prezenta-

cje, programy edukacyjne maj¹ce na celu 

uœwiadomienie spo³eczeñstwu, czym s¹ 

toksyny, jakie kroki zaradcze nale¿y pod-

j¹æ, aby je eliminowaæ. Program „Uwolnij 

siê od toksyn” propaguje wœród Polaków 

zasady racjonalnego ¿ywienia i edukuje na 

temat oczyszczania organizmu. Gdy czu-

jemy siê zmêczeni, ociê¿ali, mamy pro-

blemy z zasypianiem, ogarnia nas wszê-

dobylski stres i lêk o jutro, proponujemy 

kuracjê oczyszczaj¹c¹ w postaci diety 

owocowo-warzywnej wspartej produk-

tami przemia³u zbó¿. Dieta w cudowny 

sposób pobudza do ¿ycia, odnawia i re-

generuje organizm.

Dieta oczyszczaj¹ca 

z toksyn – propoycja

– pierwsze cztery dni nale¿y spo¿ywaæ

wy³¹cznie warzywa, proponujemy

broku³y, pomidory marchewkê 

i fasolê; 

– w pi¹tym dniu do diety wprowazamy

kefir, maœlankê, jogurt;

– po tygodniu dodajemy wszelkiego

gatunku kasze jêczmienne i gryczane,

dziki ry¿, ewentualnie ciemny

makaron;

– w dniu dziewi¹tym – nabia³, sery; 

– w dniu dwunastym wprowadzamy

chude miêso. 

Przez okres trzech tygodni staramy siê 

utrzymaæ nawyki ¿ywieniowe, pijemy du-

¿o wody mineralnej niegazowanej. Od¿y-

wiamy siê racjonalnie, unikamy po¿ywie-

nia typu fast food, s³odkich napojów ga-

zowanych,  t³ustych potraw. 

Gwarantujemy: energiê, witalnoœæ, 

poprawê nastroju i lekkoœæ. Jeszcze je-

den bardzo wa¿ny czynnik zdrowego ¿y-

wienia: mo¿liwie jak najwiêcej ruchu: spa-

cery, biegi, taniec, jazda na rowerze,

p³ywanie. 

Ruch towarzyszy nam ca³e ¿ycie, ale 

czy zastanawiamy siê, czy poza tym, ¿e 

potrzebujemy go do codziennych obo-

wi¹zków, ma dla organizmu jakieœ zna-

czenie? 

Dieta smacznie dopasowana czy ku-

racje oczyszczaj¹ce oparte o szerok¹ ga-

mê zdrowych produktów przeznaczone 

s¹ g³ównie dla ludzi zdrowych, aktyw-

nych, czerpi¹cych z ¿ycia pe³nymi gar-

œciami, œwiadomych zagro¿eñ. Mo¿esz 

jeœæ wszystko, co lubisz, a odchudzanie

bêdzie przyjemnoœci¹! 

„Czêsto, aby sta³o siê to, czego 

pragniemy, trzeba tylko przestaæ robiæ to, 

co robimy”.

RENATA P£ACHTA

Vitana

E K O L O G I A
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Model Doskona³oœci EFQM 
– szansa na wielki krok do przodu?

Pod koniec lat 80. XX w. europejskie 

przedsiêbiorstwa uœwiadomi³y sobie, ¿e 

skuteczne konkurowanie na rynkach 

œwiatowych jest w du¿ej mierze 

uzale¿nione od zainicjowania na Starym 

Kontynencie przedsiêwziêæ 

projakoœciowych, odpowiadaj¹cych 

japoñskiej Nagrodzie Deminga czy 

pó³nocnoamerykañskiej Nagrodzie 

Baldrige'a. Z tego wzglêdu w roku 1986 

czternaœcie czo³owych europejskich 

przedsiêbiorstw powo³a³o Europejsk¹ 

Fundacjê Zarz¹dzania Jakoœci¹ (EFQM). 

Nadrzêdnym celem jej dzia³alnoœci 

sta³o siê umacnianie pozycji 

europejskich firm na rynkach 

œwiatowych poprzez uœwiadamianie 

organizacjom znaczenia 

kompleksowego zarz¹dzania jakoœci¹ 

(TQM) jako czynnika sukcesu oraz 

wspieranie i promowanie praktycznej 

realizacji koncepcji s³u¿¹cych 

doskonaleniu jakoœci. W zwi¹zku z tym 

w roku 1992 ustanowiono, a tak¿e po 

raz pierwszy przyznano, Europejsk¹ 

Nagrodê Jakoœci (EQA), opart¹ na 

Modelu Doskona³oœci EFQM, który 

bêdzie przedmiotem poni¿szych 

rozwa¿añ. 

Koncepcje doskona³oœci

Ka¿da organizacja powo³ana jest do 

tego, aby realizowaæ okreœlone cele, 

a poprzez to osi¹gn¹æ sukces na rynku, na 

którym funkcjonuje. Z uwagi na to musi 

stworzyæ, niezale¿nie od bran¿y, wielkoœ-

ci, struktury lub stopnia dojrza³oœci or-

ganizacyjnej, odpowiedni system zarz¹-

dzania. Praktycznym narzêdziem wspo-

magaj¹cym ten proces jest Model Dos-

kona³oœci EFQM. Jego uniwersalnoœæ 

pozwala organizacjom stosowaæ go jako 

narzêdzie samooceny, umo¿liwiaj¹ce 

stwierdzenie, na jakim etapie drogi do 

doskona³oœci siê znajduj¹, ale tak¿e jako 

punkt odniesienia dla okreœlenia wspólnej 

filozofii wszystkich cz³onków organizacji 

lub ramê dla uporz¹dkowania realizowa-

nych projektów i inicjatyw. Model mo¿e 

tak¿e pomóc w ponownym zdefiniowaniu 

podstaw dla powstaj¹cego systemu za-

rz¹dzania organizacj¹. Nale¿y tu podkreœ-

liæ, ¿e model jest poddawany przez EFQM 

nieustannemu przegl¹dowi i aktualiza-

cjom, z wykorzystaniem praktycznego i te-

oretycznego wk³adu organizacji z ca³ego

œwiata.

Aby zapewniæ swobodne poruszanie 

siê w tematyce europejskiego Modelu 

Doskona³oœci, trzeba wyjaœniæ przynaj-

mniej dwa podstawowe pojêcia: „Orga-

nizacja doskona³a” oraz „Doskona³oœæ”. 

Pierwsze nich EFQM definiuje jako 

organizacjê d¹¿¹c¹ do spe³nienia oczeki-

wañ udzia³owców poprzez swoje osi¹g-

niêcia, sposób, w jaki do nich dosz³a oraz 

potencjalne osi¹gniêcia w przysz³oœci. Nie 

mo¿na zaprzeczyæ, ¿e d¹¿enie do tak 

zdefiniowanej doskona³oœci jest samo 

w sobie zadaniem bardzo trudnym. Staje 

siê ono jeszcze trudniejsze w kontekœcie 

gwa³townego rozwoju technologicznego, 

rosn¹cej œwiatowej konkurencji oraz dy-

namicznie zmieniaj¹cego siê otoczenia

spo³eczno-ekonomicznego [1]. 

Drugie pojêcie – Doskona³oœæ – okreœ-

la siê jako realizacjê Podstawowych kon-

cepcji doskona³oœci. Stanowi¹ one fun-

dament Modelu Doskona³oœci EFQM, 

tworz¹ zbiór zasad-wytycznych, którymi 

organizacja powinna siê kierowaæ w pro-

cesie d¹¿enia do doskona³oœci. Kon-

cepcje doskona³oœci znajduj¹ zastosowa-

nie w ka¿dego rodzaju przedsiêbiorstwie, 

niezale¿nie od bran¿y i wielkoœci. Inter-

pretacjê poszczególnych koncepcji przed-

stawiono poni¿ej.

Orientacja na wyniki

   – Doskona³oœæ to osi¹ganie wyników za-

dowalaj¹cych wszystkich udzia³owców

organizacji.

W zwi¹zku z dynamicznymi zmianami 

w otoczeniu organizacji, tak¿e oczekiwa-

nia i potrzeby udzia³owców mog¹ ulegaæ 

zmianom, niejednokrotnie szybkim i gwa³-

townym. Doskona³a firma powinna byæ na 

tyle elastyczna, aby w takim samym tem-

pie na te zmiany reagowaæ. Kluczowe s¹ 

monitorowanie i pomiar, zarówno potrzeb 

i opinii udzia³owców, jak i wyników osi¹-

ganych przez konkurencjê. Zebrane w ten 

sposób informacje powinny byæ wyko-

rzystywane do ustanawiania, wdra¿ania 

oraz aktualizowania polityki, strategii, 

planów, celów oraz wskaŸników, w ujêciu 

krótko-, œrednio- i d³ugoterminowym. Mu-
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Rys. 1. Koncepcje doskona³oœci – fundament Modelu Doskona³oœci EFQM

•ród³o: Opracowanie w³asne, na podstawie [1]
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sz¹ tak¿e umo¿liwiaæ organizacji osi¹ga-

nie w d³u¿szym okresie poziomu wyni-

ków satysfakcjonuj¹cych jej udzia³owców. 

Dziêki realizacji tej koncepcji mo¿liwe jest

uzyskanie nastêpuj¹cych korzyœci:

  · wartoœæ dodana oraz zrównowa¿ony

wzrost dla wszystkich udzia³owców,

  · zrozumienie aktualnych i przysz³ych

wymagañ w odniesieniu do 

wyników, co pozwoli na prawid³owe

formu³owanie celów,

  · w³aœciwe ukierunkowanie 

i koncentracja dzia³añ organizacji,

  · zadowoleni udzia³owcy.

Koncentracja na kliencie

   – Doskona³oœæ kreuje wartoœæ dodan¹ 

dla klienta. 

Koñcowym sêdzi¹ produktu lub us³ugi 

ka¿dej organizacji jest jej klient, którego 

potrzeby musz¹ byæ dog³êbnie rozpozna-

ne i zrozumiane. Organizacja doskona³a 

powinna mieæ œwiadomoœæ, ¿e jedyn¹ 

drog¹ do maksymalizacji lojalnoœci i udzia-

³u w rynku, a tak¿e utrzymania klientów 

jest koncentracja dzia³añ na potrzebach 

zarówno obecnych, jak i potencjalnych 

klientów. Ich oczekiwania powinny byæ 

nie tylko zaspokajane, ale tak¿e prze-

widywane. Wskazuje siê, aby organizacja 

podejmowa³a dzia³ania maj¹ce na celu 

spe³nienie takich przysz³ych wymagañ, 

a nawet, o ile to mo¿liwe, je wyprzedza³a. 

Bezwzglêdnie wymagany jest monitoring 

i okresowy przegl¹d opinii i reakcji klien-

tów, co umo¿liwi szybkie i skuteczne dzia-

³ania w wypadku niekorzystnego rozwoju 

sytuacji. Organizacja musi tak¿e œledziæ 

aktywnoœæ konkurencji, maj¹c jedno-

czeœnie œwiadomoœæ obszarów posiada-

nej przewagi konkurencyjnej. Poprzez 

ca³okszta³t opisanych powy¿ej dzia³añ 

organizacja doskona³a powinna byæ zdolna

osi¹gn¹æ nastêpuj¹ce korzyœci:

  · zbudowaæ i utrzymaæ doskona³e

kontakty z usatysfakcjonowanym

klientem,

  · zwiêkszyæ udzia³ w rynku,

  · wysoki stopieñ lojalnoœci klienta,

  · zmotywowanych pracowników,

  · zrozumienie przewagi

konkurencyjnej.

Przywództwo i niezmiennoœæ celów

   – Doskona³oœæ to wizjonerskie i inspi-

ruj¹ce przywództwo, po³¹czone z nie-

zmiennoœci¹ zamierzeñ.

Na czele ka¿dej doskona³ej organizacji 

powinien staæ lider (lub ich grupa), który 

potrafi nadawaæ i komunikowaæ jasne ce-

le dla organizacji, w ten sposób jednocz¹c 

i motywuj¹c innych liderów do inspiracji 

swoich podw³adnych. Taki typ przywódcy 

kreuje kulturê organizacyjn¹, obowi¹zuj¹-

ce wartoœci i zasady etyczne, a tak¿e 

strukturê organizacyjn¹, które decyduj¹ 

o niepowtarzalnej to¿samoœci organizacji 

i jej atrakcyjnoœci dla udzia³owców. Ko-

munikaty o po¿¹danym kierunku rozwoju 

powinny byæ przekazywane w dó³, poprzez 

wszystkie szczeble zarz¹dzania, których 

rol¹ jest inspirowanie pozosta³ych cz³on-

ków organizacji do d¹¿enia do doskona-

³oœci. Mo¿e siê to odbywaæ na przyk³ad 

poprzez kierowanie zespo³ami interdys-

cyplinarnymi pracuj¹cymi nad udosko-

naleniem procesów. Rola przywódców 

jest szczególnie istotna w momentach 

trudnych, kiedy musz¹ oni demonstrowaæ 

niezmiennoœæ postaw, utrzymuj¹c w ten 

sposób zaufanie zarówno pracowników, 

jak i udzia³owców. Z drugiej strony liderzy 

powinni umieæ reagowaæ na szybko 

zmieniaj¹ce siê otoczenie, w razie ko-

niecznoœci modyfikuj¹c kierunki rozwoju 

i motywuj¹c pracowników do zaanga¿o-

wania siê w dzia³anie w nowych warun-

kach. Przywództwo rozumiane w taki spo-

sób pozwoli osi¹gn¹æ:

  · spójnoœæ i jasnoœæ celów oraz

kierunków organizacji,

  · spójn¹ to¿samoœæ organizacji,

  · wspólny zestaw wartoœci i zasad

etycznych,

  · spójny wzorzec zachowañ,

  · zaanga¿owany, zmotywowany 

i efektywny personel,

  · pewnoœæ i zaufanie w ramach

organizacji, nawet w trudnych

okresach.

Zarz¹dzanie przez procesy i fakty

   – Doskona³oœæ to zarz¹dzanie organi-

zacj¹ za poœrednictwem zestawu nieza-

le¿nych i powi¹zanych systemów, proce-

sów i faktów.

W doskona³ej organizacji musi istnieæ 

skuteczny system zarz¹dzania, zaprojek-

towany w taki sposób, aby spe³nia³ potrze-

by i oczekiwania wszystkich udzia³owców. 

Na system sk³ada siê zestaw procesów, 

poprzez które systematycznie s¹ wdra¿a-

ne polityki, strategie, cele i plany organi-

zacji. Procesy te powinny byæ skutecznie 

ustanowione, zarz¹dzane i w sposób ci¹g-

³y doskonalone. Wa¿ne jest tak¿e, aby 

wszelkie decyzje by³y podejmowane wy-

³¹cznie na podstawie sprawdzonych infor-

macji, obejmuj¹cych obecne i przysz³e 

wyniki, zdolnoœæ systemów i procesów, 

potrzeby, oczekiwania i opinie udzia³ow-

ców, a tak¿e wyniki innych organizacji, 

w tym konkurentów. Nale¿y równie¿ 

okreœliæ mechanizmy dzia³añ zapobiegaw-

czych, co pozwoli utrzymaæ wysoki po-

ziom zaufania ze strony udzia³owców. 

Podporz¹dkowanie koncepcji zarz¹dzania

poprzez procesy i fakty umo¿liwi:

  · zmaksymalizowanie efektywnoœci 

i wydajnoœci w osi¹ganiu celów

organizacji oraz dostarczania

produktów i us³ug,

  · skuteczne, oparte na faktach

podejmowanie decyzji,
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  · skuteczne zarz¹dzanie ryzykiem,

  · zwiêkszenie zaufania udzia³owców.

Rozwój i zaanga¿owanie personelu

   – Doskona³oœæ to maksymalizacja wk³a-

du pracowników poprzez ich rozwój i za-

anga¿owanie.

Kapita³ ludzki jest traktowany jako je-

den z podstawowych zasobów, na który 

zapotrzebowanie nale¿y planowaæ w kon-

tekœcie dzia³añ bie¿¹cych, ale tak¿e 

przysz³ych planów strategicznych orga-

nizacji. Powinny zostaæ okreœlone kluczo-

we kompetencje, które musz¹ byæ pod-

stawowym kryterium branym pod uwagê 

w trakcie procesu rekrutacji. Niezbêdne 

jest równie¿ planowanie rozwoju pracow-

ników i promowanie oraz wspieranie roz-

woju osobistego, tak aby wykorzystaæ pe-

³en potencja³ drzemi¹cy w ludziach i p³yn-

nie przygotowywaæ ich do zmieniaj¹cych

siê wymagañ wewnêtrznych. 

Organizacja doskona³a docenia zna-

czenie zgromadzonego kapita³u intelek-

tualnego i potrafi go spo¿ytkowaæ z ko-

rzyœci¹ dla siebie. Bez przerwy poszukuje 

jak najlepszych narzêdzi motywacyjnych, 

daj¹c ludziom do zrozumienia, jak wa¿ni 

s¹ w organizacji i jednoczeœnie kieruj¹c 

ich zaanga¿owanie na obszary istotne 

z punktu widzenia strategii. W d³u¿szym 

okresie pozwala to na zdobycie lojalnoœci 

pracowników, a tak¿e na zbudowanie kul-

tury zaufania i otwartoœci. Taka atmosfera 

tworzy warunki do powstawania nowych 

pomys³ów na doskonalenie organizacji 

i umo¿liwia uzyskanie nastêpuj¹cych ko-

rzyœci:

  · traktowanie przez ca³y personel

planów organizacji jako w³asnych

celów,

  · zaanga¿owanych, lojalnych 

i zmotywowanych pracowników,

  · bardzo cennego kapita³u

intelektualnego,

  · ci¹g³ego doskonalenia skutecznoœci 

i umiejêtnoœci indywidualnych

pracowników,

  · zwiêkszon¹ konkurencyjnoœæ poprzez

polepszony wizerunek jako

pracodawcy,

  · pozyskany potencja³.

Ci¹g³a edukacja, innowacyjnoœæ 

i doskonalenie

   – Doskona³oœæ to rzucanie wyzwañ sta-

nowi obecnemu i powodowanie zmian 

poprzez wykorzystanie nauki do kreowa-

nie szans na innowacje i udoskonalenia.

Nale¿y postawiæ znak równoœci po-

miêdzy organizacj¹ doskona³¹ a organi-

zacj¹ ucz¹c¹ siê. Nauka ta powinna po-

chodziæ zarówno z w³asnych doœwiad-

czeñ i dzia³añ, jak i z doœwiadczeñ innych, 

dziêki nieustannemu procesowi bench-

markingu, zarówno wewnêtrznego, jak 

i zewnêtrznego. Wiedza pracowników po-

winna byæ traktowana jako wa¿ny zasób 

organizacji i jako taki gromadzona i roz-

powszechniana wewnêtrznie. Jednoczeœ-

nie konieczne jest odpowiednie zabez-

pieczenie posiadanej wiedzy, aby ka¿de 

jej wykorzystanie wi¹za³o siê wy³¹cznie 

z zyskiem dla organizacji. Powinna pano-

waæ du¿a otwartoœæ na nowe idee, a lu-

dzie musz¹ byæ zachêcani do myœlenia 

w kategoriach przysz³ego rozwoju organi-

zacji. Umiejêtne zarz¹dzanie wiedz¹ i roz-

wojem pracowników pozwala uzyskaæ:

  · zwiêkszone tworzenie wartoœci

dodanej,

  · zwiêkszon¹ efektywnoœæ 

i wydajnoœæ,

  · zwiêkszon¹ konkurencyjnoœæ,

  · innowacyjnoœæ w zakresie produktów

i us³ug,

  · zdolnoœæ gromadzenia wiedzy 

i dzielenia siê ni¹ w ramach

organizacji,

  · elastycznoœæ organizacyjn¹.

Budowanie partnerstwa

   – Doskona³oœæ to rozwój i utrzymywa-

nie partnerstwa tworz¹cego wartoœæ do-

dan¹.

Jednym z istotnych elementów mog¹-

cych pomóc organizacji funkcjonowaæ 

w dzisiejszym, dynamicznie zmieniaj¹-

cym siê i coraz bardziej wymagaj¹cym 

otoczeniu s¹ tworzone przez ni¹ powi¹-

zania partnerskie. Organizacja doskona³a 

powinna umieæ budowaæ partnerstwo nie 

tylko ze swoimi klientami, spo³eczeñ-

stwem czy dostawcami, ale nawet z bez-

poœrednimi konkurentami. Musi dzieliæ 

siê wiedz¹ i doœwiadczeniem, wspieraæ 

dzia³ania korzystne dla obu stron. Celem 

ka¿dego partnerstwa jest zwiêkszanie 

wartoœci organizacji z punktu widzenia jej 

udzia³owców poprzez optymalizacjê klu-

czowych kompetencji. Relacje pozwa-

laj¹ce na osi¹gniêcie tak postawionego 

celu powinny charakteryzowaæ siê wza-

jemnym zaufaniem, szacunkiem i otwar-

toœci¹, a przede wszystkim jasno okreœ-

lonymi korzyœciami, jakie wspó³praca 

przyniesie ka¿dej ze stron. Potencjalne

korzyœci to m.in.:

  · zwiêkszona wartoœæ dodana dla

udzia³owców,

  · zwiêkszona konkurencyjnoœæ,

  · optymalizacja kluczowych

kompetencji,

  · zwiêkszona efektywnoœæ 

i wydajnoœæ,

  · zwiêkszone szanse na przetrwanie 

w dynamicznie zmieniaj¹cym siê

otoczeniu,

  · roz³o¿enie ryzyka i kosztów na kilka

podmiotów.

Odpowiedzialnoœæ spo³eczna

   – Doskona³oœæ to wybieganie poza mi-

nimalne wymagania ustawowe, w ramach 

których organizacja dzia³a oraz d¹¿enie do 
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zrozumienia i odpowiedzi na oczekiwania

spo³eczeñstwa.

Dla organizacji doskona³ej bardzo wa¿-

ne jest etyczne podejœcie do wszystkich 

przedsiêwziêæ, co przejawia siê w jawnoœ-

ci i odpowiedzialnoœci za budowanie 

dobrego wizerunku w stosunku do udzia-

³owców. Nale¿yt¹ wagê nale¿y przyk³adaæ 

do uwzglêdniania i promowania odpo-

wiedzialnoœci spo³ecznej i ekologicznej, 

zarówno w bie¿¹cych dzia³aniach, jak 

i w planach strategicznych. Musi to mieæ 

odzwierciedlenie w przyjêtych wartoœ-

ciach i byæ wpisane w kulturê organiza-

cyjn¹. Poszukiwane i promowane powin-

ny byæ szanse realizacji wraz ze spo-

³eczeñstwem projektów mog¹cych przy-

nieœæ obopólne korzyœci. Dziêki œwia-

domoœci wp³ywu, jaki organizacja ma na 

spo³eczeñstwo, nale¿y podejmowaæ dzia-

³ania zmierzaj¹ce do minimalizacji nie-

korzystnych jego efektów. Korzyœci mo¿-

liwe do uzyskania w tym zakresie obej-

muj¹:

  · lepszy wizerunek spo³eczny,

  · zwiêkszon¹ dostêpnoœæ do funduszy

zewnêtrznych,

  · lepszy stan zdrowia i bezpieczeñstwa

pracowników,

  · wy¿szy poziom zarz¹dzania ryzykiem,

  · wy¿szy poziom motywacji

pracowników,

  · lojalnoœæ klientów,

  · zwiêkszony poziom zaufania ze

strony udzia³owców.
 

Model Doskona³oœci EFQM
 

Udzia³owcy ka¿dej organizacji potrze-

buj¹ nie tylko pewnoœci, ¿e przedsiê-

wziêcie, w które zaanga¿owali swój kapi-

ta³, bêdzie przynosi³o oczekiwane i stabil-

ne rezultaty. ¯¹daj¹ tak¿e dowodów, ¿e 

podejmowane dzia³ania i sposób ich re-

alizacji s¹ oparte na rozs¹dnych przes-

³ankach, systematyczne, a tak¿e nie-

ustannie przegl¹dane i doskonalone. 

W uzyskaniu takiego poziomu pomaga 

Model Doskona³oœci, bêd¹cy odzwier-

ciedleniem Podstawowych koncepcji 

doskona³oœci w ustrukturyzowanym sys-

temie zarz¹dzania. 

Model opiera siê na za³o¿eniu, ¿e: 

„Doskona³e rezultaty w odniesieniu do 

Dzia³alnoœci, Klientów, Pracowników oraz 

Spo³eczeñstwa s¹ osi¹gane poprzez Przy-

wództwo, stanowi¹ce si³ê napêdow¹ dla 

Polityki i Strategii, które s¹ realizowane 

poprzez Pracowników, Partnerstwo, Za-

soby oraz Procesy” [2]. Stanowi on ramê 

dla systemu opartego na dziewiêciu wza-

jemnie powi¹zanych kryteriach. Piêæ 

z nich sk³ada siê na grupê „Potencja³u” 

(ang. Enablers), a pozosta³e cztery na gru-

pê „Wyników” (ang. Results). Jak widaæ 

na rysunku nr 2, „Potencja³” to dzia³ania, 

które organizacja podejmuje, aby uzyskaæ 

„Wyniki”. Kryteria „Wyników” s¹ bez-

poœrednim efektem kryteriów „Poten-

cja³u”. Poniewa¿ jednak ¿aden model ja-

koœciowy nie mo¿e byæ modelem skoñ-

czonym, w model zosta³o wpisane ci¹g³e 

doskonalenie, znane ju¿ np. ze spirali 

Deminga. W Modelu Doskona³oœci EFQM 

odzwierciedlaj¹ je poziome strza³ki. Po-

kazuj¹ one, ¿e oprócz oczywistego prze-

³o¿enia „Potencja³u” na „Wyniki”, istnieje 

tak¿e zwrotny przep³yw informacji, okreœ-

lany jako „Innowacje i uczenie siê”. Obej-

muje on wykorzystanie danych uzyska-

nych z analizy „Wyników” do doskonale-

nia „Potencja³u”. 

Jak widaæ, poziom ogólnoœci modelu 

jest doœæ wysoki, co nale¿y jednak po-

traktowaæ jako jego zaletê, gdy¿ oznacza, 

¿e model uznaje istnienie wielu metod 

podejœcia do uzyskania przez organizacjê

trwa³ej doskona³oœci. 

Wed³ug dziewiêciu, przedstawionych 

na rysunku, kryteriów modelu mo¿na 

przeprowadzaæ diagnozê miejsca orga-

nizacji na drodze do doskona³oœci. Ka¿de 

z kryteriów zosta³o zdefiniowane na wy-

sokim poziomie ogólnoœci i w taki te¿ 

sposób opisane poni¿ej, aby okreœliæ jego

znaczenie i miejsce w modelu. 

Naturalnie dla celów aplikacyjnych 

niezbêdne jest dalsze uszczegó³owienie 

kryteriów. Ka¿de z nich dzieli siê na 

podkryteria (³¹cznie 32), które z kolei 

stawiaj¹ szereg pytañ do rozwa¿enia pod-

czas przeprowadzania oceny. Ca³oœæ uzu-

pe³niaj¹ wskazówki, umo¿liwiaj¹ce lep-

sze zrozumienie znaczenia ka¿dego 

z podkryteriów. 

Samoocena

Organizacja chc¹ca zweryfikowaæ po-

siadany system zarz¹dzania wzglêdem 

kryteriów Modelu Doskona³oœci potrze-

buje w tym celu odpowiedniego, spraw-

dzonego narzêdzia oceny. EFQM zaleca 

procedurê samooceny z wykorzystaniem

uk³adu logicznego RADAR. 

Samoocenê mo¿na w tym wypadku 

zdefiniowaæ jako wszechstronny, sys-

tematyczny i regularny przegl¹d dzia-

³añ i wyników organizacji, dokonywany 

wzglêdem kryteriów Modelu Doskona³oœ-

ci [2]. EFQM zaleca w³¹czenie procesu 

samooceny w zakres codziennej dzia³al-

noœci, prezentuj¹c przekonanie, ¿e jego 

stosowanie pozwoli zwiêkszyæ skutecz-

noœæ organizacji ka¿dego rodzaju i wiel-

koœci. W trakcie samooceny dokonywana 

jest identyfikacja jej silnych stron oraz 

obszarów, w których istnieje mo¿liwoœæ 

lub koniecznoœæ doskonalenia. Jest to 

tak¿e skuteczna metoda koordynowania 

inicjatyw jakoœciowych w organizacji (np. 

wdro¿enia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ 

wed³ug wymagañ ISO 9001, Inwestor 

w Kapita³ Ludzki, filozofia Six-Sigma), 

a wiêc forma spójnego i uporz¹dkowane-

go podejœcia do doskonalenia. Organiza-

cje, które korzystaj¹ ju¿ z samooceny 

wzglêdem kryteriów Modelu Doskona-

³oœci EFQM, wskazuj¹ na nastêpuj¹ce,

p³yn¹ce z tego faktu korzyœci:

  · dostarczenie ustrukturyzowanego,

opartego na faktach podejœcia do

identyfikacji i oceny mocnych 

i s³abych stron organizacji, a tak¿e do

okresowego pomiaru osi¹gniêtego

postêpu,

  · edukacja pracowników w zakresie

Podstawowych koncepcji oraz ram

dla zarz¹dzania i doskonalenia

organizacji, a tak¿e wskazanie

Rys. 2. Schemat Modelu Doskona³oœci EFQM

•ród³o: Opracowanie w³asne, na podstawie [2]
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powi¹zañ z ich codziennym zakresem

obowi¹zków,

  · w³¹czenie ró¿nego rodzaju inicjatyw

doskonal¹cych w codzienn¹

dzia³alnoœæ,

  · u³atwienie w dokonywaniu porównañ

z innymi organizacjami, podobnego

lub innego typu, z wykorzystaniem

zestawu kryteriów, który jest szeroko

akceptowany w Europie, 

a tak¿e umo¿liwienie dzielenia siê

wiedz¹ w ramach organizacji [2].

Sprawdzonym sposobem uzyskania 

wymienionych powy¿ej korzyœci jest, jak  

wspomniano wczeœniej, realizacja samo-

oceny przy u¿yciu uk³adu logicznego 

RADAR. W swojej budowie przypomina 

on bardzo cykl Deminga, inaczej nazywa-

ny cyklem P-D-C-A, a wiêc Plan (Planuj)

– Do (Wykonuj) – Check (SprawdŸ, we-

ryfikuj) – Act (Dzia³aj). Znaczenie kolej-

nych elementów uk³adu RADAR zosta-

³o wyjaœnione poni¿ej:

  · Results (Wyniki) – identyfikacja

celów, które maj¹ byæ osi¹gniête,

  · Approach (Podejœcie) – opracowanie

sposobów podejœcia, adekwatnych

do postawionych celów,

  · Deployment (Wdro¿enie) – wdro¿enie

zaplanowanego sposobu

postêpowania,

  · Assessment (Ocena) oraz Review

(Przegl¹d) – pomiar i ocena 

wdro¿onego podejœcia oraz, je¿eli to

konieczne, jego doskonalenie.

Zastosowanie uk³adu RADAR wymu-

sza koniecznoœæ rozwa¿enia dla ka¿dego 

z podkryteriów Potencja³u odpowiednich 

elementów Podejœcia, Wdro¿enia oraz 

Oceny i Przegl¹du, a dla ka¿dego z podkry-

teriów Wyników – elementu Wyniki [3]. 

Przyjmuj¹c tak¹ metodykê oceny, mo¿na 

zasymulowaæ okreœlony proces myœlenia, 

sk³aniaj¹cy do wziêcia pod uwagê po ko-

lei: rozwa¿anego podejœcia, sposobu, 

w jaki ma ono zostaæ wdro¿one oraz 

sposobów pomiaru skutecznoœæ wybra-

nej drogi postêpowania. Z tego punktu 

widzenia wa¿ny jest nie tyle sam uk³ad, ile 

promowany przez niego zdroworozs¹d-

kowy, racjonalny sposób pracy. Ka¿demu 

z kryteriów organizacja mo¿e przyznaæ 

pewn¹ wagê, adekwatn¹ do rodzaju pro-

wadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci lub do-

bran¹ tak, aby ukierunkowaæ wysi³ki na

obszary najbardziej w danym momencie

istotne.

Za i przeciw 
 

Najlepszym i najbardziej obiektywnym 

dowodem na to, ¿e warto zainteresowaæ 

siê Modelem Doskona³oœci proponowa-

nym przez EFQM, jest jego du¿a po-

pularnoœæ w Europie oraz liczba cz³onków 

sta³ych EFQM, która przekracza obecnie 

700 organizacji i obejmuje wiele znanych 

przedsiêbiorstw, takich jak np. ABB, 

BASF, Volvo, Siemens, Fiat Auto Poland, 

Sheraton, Rolls-Royce czy Volkswagen. 

Oprócz tego w czêœci artyku³u poœwiêco-

nej Podstawowym koncepcjom doskona-

³oœci przytoczono szereg korzyœci mo¿-

liwych do uzyskania w rezultacie prawid-

³owego wdro¿enia ka¿dej z koncepcji. 

Nadal pojawia siê jednak wiele w¹tpli-

woœci, szczególnie ze strony organizacji, 

które ci¹gle rozwa¿aj¹ zastosowanie mo-

delu lub tak¹ decyzjê ju¿ podjê³y, ale 

z ró¿nych powodów proces wdra¿ania 

przebiega z trudnoœciami. Poni¿ej przed-

stawiono kilka argumentów mog¹cych 

w znacznym stopniu rozwiaæ najczêœciej

pojawiaj¹ce siê w¹tpliwoœci.

Wdro¿enie nowej inicjatywy, szcze-

gólnie obejmuj¹cej ca³oœæ dzia³alnoœci 

organizacji, wymaga znacznego zaanga-

¿owania zasobów, zarówno finansowych, 

jak i ludzkich. Pocz¹tkowo sk³adaj¹ siê na 

nie przede wszystkim koszty szkoleñ 

wdra¿aj¹cych pracowników w koncepcje 

doskona³oœci i za³o¿enia modelu, a tak¿e 

koszty dodatkowej pracy w ramach zes-

po³ów dokonuj¹cych samooceny posz-

czególnych obszarów. W d³u¿szym okresie 

pojawiaj¹ siê dodatkowo koszty, niejed-

nokrotnie bardzo wysokie, zwi¹zane ze 

zmianami, wynikaj¹cymi ze zidentyfiko-

wanych mo¿liwoœci doskonalenia. 

Z drugiej jednak strony mo¿na wska-

zaæ wymierne korzyœci finansowe bêd¹-

POTENCJA£ WYNIKI

Przywództwo – Oznacza sposób, w jaki 

liderzy organizacji rozwijaj¹ i promuj¹ d¹-

¿enie do realizacji misji oraz wizji, rozwijaj¹ 

wartoœci wymagane dla odniesienia sukce-

su w d³ugim okresie, a tak¿e wdra¿aj¹ je 

poprzez odpowiednie dzia³ania i zachowa-

nia oraz s¹ osobiœcie zaanga¿owani w za-

pewnianie, ¿e system zarz¹dzania orga-

nizacji jest wdra¿any i doskonalony.

Polityka i Strategia – Oznacza sposób, 

w jaki organizacja wdra¿a, poprzez strate-

giê zorientowan¹ na udzia³owców, swoj¹ 

misjê i wizjê, wspieraj¹c j¹ odpowiedni-

mi politykami, planami, celami, zadaniami 

i procesami.

Pracownicy – Sposób, w jaki organizacja 

zarz¹dza, rozwija i korzysta z wiedzy i pe³-

nego potencja³u swoich pracowników na 

poziomie indywidualnym, zespo³owym 

i organizacyjnym, a tak¿e planuje te dzia³a-

nia w celu wspierania swojej polityki i stra-

tegii oraz skutecznie te procesy re-

alizuje.

Partnerstwo i Zasoby – Sposób, w jaki 

organizacja planuje i zarz¹dza relacjami 

z zewnêtrznymi partnerami, a tak¿e za-

sobami wewnêtrznymi, aby wspieraæ swo-

j¹ strategiê i skuteczn¹ realizacjê pro-

cesów.

Procesy – Sposób, w jaki organizacja 

projektuje, zarz¹dza i doskonali procesy 

w celu wspierania swojej polityki i strategii 

oraz spe³nia wymagania klientów i udzia-

³owców, zwiêkszaj¹c wartoœæ dodan¹ dla

nich.

Wyniki dla klientów

– Okreœla wyniki, jakie organizacja osi¹ga 

w zwi¹zku z klientem zewnêtrznym.

Wyniki zwi¹zane z pracownikami  

– Okreœla wyniki, jakie organizacja osi¹ga 

w zwi¹zku ze swoimi zasobami ludzkimi.

Wyniki zwi¹zane z otoczeniem 

– Okreœla wyniki, jakie organizacja osi¹ga 

w zwi¹zku ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i miê-

dzynarodow¹.

Kluczowe mierniki osi¹gniêæ  

– Okreœla wyniki, jakie organizacja osi¹ga 

w odniesieniu do za³o¿eñ.

Tabela 1. Kryteria Modelu Doskona³oœci EFQM
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ce efektem wdro¿enia Modelu Dosko-

na³oœci EFQM. Dowodz¹ tego badania 

przeprowadzone w 2005 roku przez Cen-

trum Doskona³oœci Jakoœciowej oraz Uni-

wersytet w Leicester. Próba badawcza 

obejmowa³a grupê 120 brytyjskich przed-

siêbiorstw, zdobywców nagród jakoœ-

ciowych, a wiêc od d³u¿szego czasu sto-

suj¹cych koncepcje doskona³oœci, oraz 

starannie dobran¹ próbê porównawcz¹, 

odpowiadaj¹c¹ im pod wzglêdem wiel-

koœci oraz bran¿y. Analiza danych z jede-

nastu lat dzia³alnoœci wykaza³a, ¿e w zes-

tawieniu z przedsiêbiorstwami porów-

nawczymi zdobywcy nagród uzyskali 

wiêkszy wzrost w zakresie wartoœci 

akcji, sprzeda¿y, stosunku nak³adów in-

westycyjnych do aktywów oraz do 

sprzeda¿y. Widoczne by³y te¿ szczegól-

nie wysoki przyrost aktywów oraz reduk-

cja kosztów w stosunku do sprzeda¿y, 

w krótkim okresie po zdobyciu pierwsze-

go wyró¿nienia [4]. 

Powy¿sze badanie dostarcza dowo-

dów, ¿e w organizacjach, w których uda³o 

siê skutecznie wdro¿yæ zasady Modelu 

Doskona³oœci EFQM, ma miejsce popra-

wa wyników ekonomicznych, zarówno 

w krótkim, jak i d³ugim okresie. Jest to 

informacja potwierdzaj¹ca trafnoœæ pod-

jêtych decyzji zarówno dla tych przed-

siêbiorstw, które zainwestowa³y w d³u-

gofalow¹ strategiê doskona³oœci, jak i dla 

tych, które pomimo wczeœniejszych de-

cyzji wahaj¹ siê, czy nie zast¹piæ Modelu 

Doskona³oœci EFQM innym rozwi¹za-

niem. Wyniki badania daj¹ tak¿e potê¿ny 

argument „za” organizacjom rozwa¿a-

j¹cym potencjalne korzyœci wdro¿enia

zasad modelu.

Kolejnym problemem zwi¹zanym 

z wdra¿aniem modelu s¹ trudnoœci in-

terpretacyjne. Ze wzglêdu na wysokim 

poziom ogólnoœci organizacja mo¿e 

stwierdziæ, ¿e nie jest w stanie umiej-

scowiæ w ramach kryteriów najistot-

niejszych dla niej problemów i na tej pod-

stawie uznaæ, ¿e model jest dla niej 

nieprzydatny. Je¿eli jednak model zosta³ 

prawid³owo zinterpretowany i zrozumia-

ny, taka mo¿liwoœæ praktycznie nie istnie-

je. Du¿y stopieñ ogólnoœci rozwi¹zania 

proponowanego przez EFQM stanowi 

o jego sile. Mo¿na dziêki temu, logicznie 

rozumuj¹c i bez ryzyka pope³nienia b³ê-

du, osadziæ problem w strukturze kryte-

riów. Du¿o istotniejsze ni¿ umiejscowie-

nie jest jednak prawid³owe zidentyfi-

kowanie powi¹zañ problemu z pozosta-

³ymi elementami modelu. Poza tym nale-

¿y zwróciæ uwagê, ¿e EFQM dostarcza 

narzêdzia w postaci uk³adu RADAR. 

Przeprowadzona z jego u¿yciem analiza 

pozwoli odpowiedzieæ, czy wybrane po-

dejœcie do problemu by³o prawid³owe.

Z ogólnoœci¹ Modelu Doskona³oœci zwi¹-

zany jest tak¿e stawiany przez sceptyków 

zarzut, ¿e model nie wskazuje stopnia 

wa¿noœci poszczególnych obszarów, 

a tym samym nie ukierunkowuje organiza-

cji na zagadnienia, którymi powinna zaj¹æ 

siê w pierwszej kolejnoœci [5]. Nie takie 

jest jednak zadanie modelu. Zamiast hie-

rarchizowaæ, ma on wskazaæ wszystkie 

zagadnienia, na które organizacja powinna 

zawróciæ uwagê, je¿eli chce osi¹gn¹æ dos-

kona³oœæ. Jak  ju¿ wspomniano wczeœ-

niej, to rol¹ organizacji jest wskazanie 

obszarów szczególnie istotnych, np. bio-

r¹c pod uwagê bie¿¹c¹ sytuacjê rynkow¹.

Kolejn¹ potencjaln¹ wad¹ modelu mo-

¿e byæ nastêpuj¹ce po pewnym czasie, 

szczególnie w organizacjach dojrza³ych 

jakoœciowo, poczucie, ¿e stosowany mo-

del jest niewystarczaj¹cy. Problem ten 

dotyka ka¿dego rodzaju systemu, na przy-

k³ad systemów zarz¹dzania jakoœci¹ opie-

raj¹cych siê na wymaganiach normy ISO 

9001:2000. Jakkolwiek nie sposób dys-

kutowaæ na temat  mo¿liwoœci wyst¹pie-

nia takiej sytuacji, nale¿y stanowczo 

stwierdziæ, ¿e ma ona miejsce tylko wte-

dy, kiedy wbudowany w model mecha-

nizm doskonalenia nie by³ w wystarcza-

j¹cym stopniu wykorzystywany. Prawid-

³owo stosowany powinien umo¿liwiaæ 

ci¹g³y rozwój oraz okreœlanie coraz to 

nowych, ambitniejszych celów i dosko-

nalszych metod ich realizacji. W opisy-
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wanej powy¿ej sytuacji pojawia siê te¿ 

pokusa dopasowania modelu do w³as-

nych potrzeb organizacji. W zasadzie nie 

mo¿na tego uznaæ za niew³aœciwe. Trze-

ba jednak zwróciæ uwagê, ¿e prowadzi to 

do stopniowego tracenia mo¿liwoœci ko-

rzystania z jednej z najwiêkszych zalet 

modelu – mo¿liwoœci uzyskiwania porów-

nywalnych danych na temat w³asnych 

osi¹gniêæ na tle otoczenia [6]. Organiza-

cje doskonal¹ce siê w ramach modelu ma-

j¹ mo¿liwoœæ, porównuj¹c siê na przyk³ad 

z konkurencj¹, wyci¹gniêcia na tej pod-

stawie trafnych wniosków dotycz¹cych

dalszych kierunków rozwoju.

Podsumowanie

OdpowiedŸ na pytanie postawione 

w tytule zale¿y tak naprawdê od samej 

organizacji. To, czy wdra¿anie Modelu 

Doskona³oœci stanie siê krokiem naprzód, 

a wiêc przyniesie zauwa¿alne efekty we 

wszystkich obszarach dzia³alnoœci orga-

nizacji, jest wypadkow¹ w³aœciwego zro-

zumienia podstawowych koncepcji dos-

kona³oœci, zaanga¿owania, wytrwa³oœci 

i systematycznoœci. Szansê sukcesu maj¹ 

tylko te organizacje, które nastawi¹ siê na 

korzyœci w d³ugim okresie i wyka¿¹ go-

towoœæ podejmowania trudnych decyzji 

i dokonywania znacznych zmian. Organi-

zacje, którym uda siê przekonaæ do tego 

przedsiêwziêcia pracowników, udzia³ow-

ców, partnerów oraz otoczenie i umiej¹ce 

efektywnie korzystaæ z informacji i do-

œwiadczeñ zdobywanych samodzielnie 

oraz pozyskiwanych ze Ÿróde³ zew-

nêtrznych. Dla takich organizacji po 

pierwszym kroku nast¹pi¹ kolejne. W mia-

rê rozwijania w³asnego modelu dosko-

na³oœci bêd¹ mog³y poddaæ siê zewnêtrz-

nej weryfikacji, ubiegaj¹c siê na przyk³ad 

o regionalne i krajowe wyró¿nienia, takie 

jak Polska Nagroda Jakoœci*, a nastêpnie 

o kolejne wyró¿nienia przyznawane przez 

EFQM, a¿ do Europejskiej Nagrody Jakoœ-

ci w³¹cznie. 
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Ekologiczne kilogramy
Przez ostatnie 30 lat poziom emisji 

spalin samochodowych zmniejszy³ siê 

100-krotnie. Ten spadek jest 

w znacznej czêœci zwi¹zany 

z wprowadzaniem coraz bardziej 

surowych europejskich norm. 

Renault nie tylko spe³nia je 

z wieloletnim wyprzedzeniem, ale tak¿e 

poszukuje i stosuje technologie, które 

nie zmuszaj¹ kierowców do wyboru 

pomiêdzy atrakcyjn¹ cen¹ 

a ekologicznym samochodem. 

In¿ynierowie Renault ograniczaj¹ masê 

pojazdów oraz przeprowadzaj¹ 

zaawansowane badania nad 

aerodynamik¹. 

ie istnieje jedno cudowne rozwi¹za-Nnie ca³kowicie chroni¹ce przed za-

nieczyszczeniem powietrza spalinami 

emitowanymi przez silniki samochodów. 

Zachowanie jego czystoœci wymaga za-

stosowania kombinacji wielu rozwi¹zañ, 

z których ka¿de ma wp³yw na okreœlony 

parametr i jednoczeœnie nie jest zbyt 

kosztowne. Ekologiczny samochód musi 

byæ dostêpny cenowo, tak aby jak najwiêk-

sza liczba osób przyczynia³a siê do dba³oœ-

ci o œrodowisko.

Cenny ciê¿ar

Im wiêksza masa samochodu, tym 

wiêcej energii silnik musi dostarczyæ, aby 

go poruszyæ i utrzymaæ jego prêdkoœæ 

nawet na niewielkim wzniesieniu. Dlatego 

uzyskanie jak najmniejszego ciê¿aru po-

jazdu jest istotnym aspektem rozwa¿a-

nym podczas prac nad oszczêdnoœci¹ 

energii oraz zmniejszaniem emisji CO . 2

Przez ostatnie lata wiele metalowych 

elementów samochodów zosta³o wiêc 

wypartych przez l¿ejsze komponenty. 

Jednak elementy te musz¹ spe³niaæ su-

rowe wymagania natury technicznej, dos-

konale znosiæ wahania temperatury czy 

nie podlegaæ korozji. Obni¿anie masy po-

jazdu wi¹¿e siê z te¿ z kosztami. Osza-

cowano, ¿e ¿aden zaoszczêdzony kilo-

gram nie mo¿e generowaæ kosztów wy¿-

szych ni¿ 3 euro. Jednak masê Nowej 

Laguny uda³o siê zmniejszyæ œrednio o 15 

kg, a w wersji z silnikiem wysokoprê¿-

nym 110 KM eco2 nawet o 65 kg. Dziêki 

temu Nowa Laguna jest pierwszym sa-

mochodem Renault, który jest l¿ejszy od

swego poprzednika.

Perfekcyjna aerodynamika

W samochodzie jad¹cym z prêdkoœci¹

80 km/h wiêkszoœæ energii dostarczanej 

przez silnik jest zu¿ywana na pokonanie 

oporu powietrza. Im mniejsze tarcie ze 

strony powietrza, tym bardziej zmniejsza 

siê moc, jak¹ silnik musi dostarczyæ, aby 

podtrzymaæ prêdkoœæ samochodu. Co 

wiêcej – gdy prêdkoœæ samochodu pod-

waja siê, opór powietrza roœnie cztero-

krotnie. To w³aœnie dlatego aerodyna-

miczny kszta³t samochodu ma bezpoœred-

ni wp³yw na zu¿ycie paliwa.

Wypracowanie perfekcyjnej aerody-

namiki jest niezwykle z³o¿onym zada-

niem. Pod tym wzglêdem wyj¹tkowo ko-

rzystny jest kszta³t kropli wody, ale nie-

zbyt dobrze nadaje siê on na stworzenie 

formy samochodu. Ponadto na ca³kowity 

opór powietrza maj¹ wp³yw wszystkie 

elementy, takie jak lusterka, wloty po-

wietrza, spojlery, a nawet kszta³t podwo-

zia. Ka¿da najmniejsza zmiana kszta³tu 

pojazdu – np. dodanie uszczelki na przed-

niej szybie – mo¿e zak³óciæ przep³yw po-

wietrza i pogorszyæ osi¹gi pojazdu. Cza-

sem bardzo drobne modyfikacje, niemal 

niewidoczne dla oka, mog¹ wprowadziæ 

znacz¹c¹ poprawê parametrów. Dotyczy 

to np. owiewek bocznych szyb w tylnej 

czêœci nadwozia Renault Scenic. Te ma³e, 

plastikowe elementy odgrywaj¹ ogromn¹ 

rolê w aerodynamice samochodu, po-

prawiaj¹c przep³yw powietrza z ty³u sa-

mochodu i obni¿aj¹c opór.

Aby zoptymalizowaæ aerodynamikê 

samochodu, koncern Renault wykorzys-

tuje cyfrowe modele komputerowe. Dziê-

ki nim mo¿na osi¹gn¹æ niemal idealn¹ 

równowagê pomiêdzy ograniczeniami 

aerodynamicznymi i technicznymi oraz 

wzglêdami wygl¹du. Modele cyfrowe jed-

nak nie s¹ jeszcze w stanie wystarczaj¹co 

dok³adnie wyliczaæ wszystkich mo¿liwych 

efektów. W zwi¹zku z tym do badañ
i uzyskiwania wyj¹tkowo dok³adnych ana-

liz aerodynamicznych koncern Renault 

wykorzystuje tunel aerodynamiczny no-

wej generacji. Umo¿liwia on testowanie 
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samochodów w naturalnej skali. Dziêki 

symulacjom komputerowym oraz testom 

przeprowadzonym w tunelu Nowa Lagu-

na nale¿y do najlepszych na rynku sa-

mochodów o tym rodzaju nadwozia

– jej parametr SCx (iloczyn powierz-

chni czo³owej S pojazdu i wspó³czynnika 
2oporu powietrza Cx) wynosi 0,645 m , 

a wspó³czynnik oporu powietrza Cx

– 0,293. Postêp ten jest szczególnie 

istotny w przypadku bardziej funkcjo-

nalnych samochodów dwubry³owych 

(z tyln¹ klap¹) w porównaniu z pojazda-

mi o nadwoziu trójbry³owym.

PL

SAMOCHÓD  DLA  MENED¯ERA

Renault ECO2

Firma Renault wprowadzi³a znak 

«eco2» informuj¹cy klientów o podjêtym 

przez Grupê zobowi¹zaniu zaoferowania 

ekologicznych i ekonomicznych samo-

chodów odzwierciedlaj¹cych wk³ad marki 

w ochronê œrodowiska. Znak jest prze-

jawem ambitnej polityki Renault zmierza-

j¹cej do ograniczenia szkodliwego oddzia-

³ywania na œrodowisko na wszystkich 

etapach cyklu ¿ycia samochodów (pro-

dukcji, eksploatacji i wycofania z eksplo-

atacji). Samochody «eco2» spe³niaj¹ trzy 

kryteria œrodowiskowe o ogólnoœwiato-

wym znaczeniu: s¹ produkowane w zak³a-

dach posiadaj¹cych certyfikat ISO 14001, 

ich emisja CO  jest ni¿sza od 140 g/km lub 2

s¹ napêdzane biopaliwem, a po wycofa-

niu z eksploatacji 95% ich masy nadaje siê 

do wtórnego wykorzystania i dodatkowo 

minimum 5% ogólnej masy u¿ytych w nich 

tworzyw pochodzi z recyklingu. Samo-

chody «eco2» s¹ nie tylko ekologiczne, 

ale tak¿e przystêpne cenowo. S¹ dostêp-

ne dla szerokiej rzeszy odbiorców, dziêki 

czemu osi¹gniêty postêp techniczny ma 

znacz¹cy wp³yw na poprawê ochrony œro-

dowiska. Zmniejszenie pojemnoœci sko-

kowej silników (silnik TCE 100 KM) 

i stosowanie biopaliw (Megane na bio-

etanol E85, Trafic i Master na biodiesel 

B30) to konkretne przejawy dzia³añ pod-

jêtych w tym kierunku. Znak «eco2» 

ma równie¿ odzwierciedlaæ sta³y postêp 

w dziedzinie ochrony œrodowiska. Kryteria 

bêd¹ wiêc stopniowo zaostrzane i oferta 

modeli Renault bêdzie obejmowa³a coraz 

bardziej ekologiczne, a jednoczeœnie przy-

stêpne cenowo samochody. 

www.renault.com
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INTERNETOWY SKLEP KOMPUTEROWY

NOTEBOOKI

PALMTOPY

TELEFONY KOMÓRKOWE

NAWIGACJA GPS
www.e-klik.pl, e-mail:biuro@e-klik.pl
tel. +48 61 660 46 46, kom. +48 695 924 090



WYRÓ¯NIENIE WYRÓ¯NIENIE

ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznañ

WYRÓ¯NIENIE

tel. (0-61) 650-10-10, fax (0-61) 650-10-10

soufflet@interia.pl

WYRÓ¯NIENIE

ul. Poznañska 49, 62-510 Konin

WYRÓ¯NIENIE

tel. (0-63) 245-94-75, fax (0-63) 245-83-80

pwikkonin@pwik-konin.com.pl, www.pwik-konin.com.pl  

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

tel. (0-22) 846-43-92, fax  (0-22) 846-43-86

office@daikin.pl, www.daikin.pl 

ul. Górecka 104, 61-483 Poznañ

tel. (0-61) 664-06-45, fax (0-61) 832-24-81
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poznan@rethmann.pl, www.rethmann.pl  

ul. Romana Maya 1, 61-374 Poznañ

tel. (0-61) 874-10-07, fax (0-61) 874-10-06

wastrol@wastrol.com.pl, www.wastrol.com.pl

WASTROL Sp. z o.o.
NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

RETHMANN SANITECH POZNAÑ Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzêdz

tel. (0-61) 651-15-41, fax (0-61) 651-15-41  

ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Swarzêdzu
NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND  Sp. z o.o.

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

M£YNY SOUFFLET POLSKA Sp. z o.o.PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI¥GÓW I KANALIZACJI 
Sp. z o.o. w Koninie

NAZWA FIRMY:
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Gronówko 30, 64-111 Lipno

NAGRODA
G£ÓWNA

tel. (0-65) 529-44-10, fax (0-65) 529-44-16 

ul. Sulañska 13, 62-510 Konin

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

tel. (0-63) 246-81-79, fax (0-63) 211-32-78

szymon.k@konin.lm.pl

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

ul. Strzeszyñska 58, 60-479 Poznañ

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

tel. (0-61) 856-17-00, fax (0-61) 856-17-07

zod@zod.com.pl, www.zod.com.pl

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

PROGRAM JAKOŒCI
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ul. Gdyñska 54, 61-016 Poznañ

NAGRODA
G£ÓWNA

tel. (0-61) 821-13-01, fax (0-61) 821-14-13

ekozec@sylaba.poznan.pl, www.ekozec.com.pl

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:
energobud@energobud.pl, www.energobud.pl 

MIEJSKI  ZAK£AD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
w Koninie

NAZWA FIRMY: NAZWA FIRMY:
Energetyka Poznañska 
ZAK£AD OŒWIETLENIA DROGOWEGO Sp. z o.o.

Energetyka Poznañska, Przedsiêbiorstwo Us³ug 
Energetycznych ENERGOBUD  Leszno Sp. z o.o.

NAZWA FIRMY:

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe EKO-ZEC  Sp. z o.o.
NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

57

PROGRAM „NAJWY¯SZA JAKOŒÆ
W OCHRONIE ŒRODOWISKA”
OBJÊTY JEST PATRONATEM

MINISTERSTWA ŒRODOWISKA



Aquanet Spó³ka Akcyjna

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznañ

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

tel. (0-61) 835-91-00, fax (0-61) 832-32-61

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych EKO-RONDO s.c.

ul. Nadwarciañska 11, 62-041 Puszczykowo

WYRÓ¯NIENIE

tel. (0-61) 813-30-15, fax (0-61) 813-30-15

ekorondo@go2.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

Miejskie Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile

ul. Chopina 2, 64-920 Pi³a

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

tel. (0-67) 212-29-74, fax (0-67) 212-59-30

mwikpila@pi.onet.pl, www.wodociagi.pila.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

ul. B³a¿ejewska 14, 62-036 Kórnik

tel. (0-61) 819-00-41, fax (0-61) 819-00-41

Przetwórstwo Owoców i Warzyw GRZEŒKOWIAK
NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

REMONDIS Sanitech Poznañ Sp. z o.o.

ul. Górecka 104, 61-483 Poznañ

WYRÓ¯NIENIE
II stopnia

tel. (0-61) 664-06-28 , fax (0-61) 832-24-81

poznan@remondis.pl, www.remondis.pl 

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

RAN-SYNCHRON Sp. z o.o.

ul. Obornicka 37, 62-002 Suchy Las

tel. (0-61) 652-22-70, fax (0-61) 652-22-71

info@aquanet.pl, www.aquanet.pl 

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:biuro@ran-synchron.pl, www.ran-synchron.pl 

biuro@surowki.pl, www.surowki.pl 

PROGRAM JAKOŒCI
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ul. Polna 3, 60-535 Poznañ

WYRÓ¯NIENIE

tel. (0-61) 847-82-95, fax (0-61) 847-82-95 

Kórnickie PR-HiU JAGROL Sp. z o.o.

Pierzchno 14, 62-035 Pierzchno

WYRÓ¯NIENIE
II stopnia

tel. (0-61) 817-00-11, fax (0-61) 817-00-11

jagrolkornik@tami.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

S³odownia Soufflet Polska Sp. z o.o.

ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznañ

WYRÓ¯NIENIE
II stopnia

tel. (0-61) 650-10-10 , fax (0-61) 650-10-55

mnowakiewicz.malt@soufflet-group.com, www.soufflet-group.com 

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:
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Elektrociep³ownie Kujawskie Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowroc³aw

WYRÓ¯NIENIE
II stopnia

tel. (0-52) 354-17-04, fax (0-52) 354-14-23

sekretariat@ec-kujawy.com.pl, www.ec-kujawy.com.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:biomet@biomet.p-n.pl, www.biomet.p-n.pl

WYRÓ¯NIENIE

ul. M³odzie¿owa 1, 62-002 Suchy Las

tel. (0-61) 812-51-60, fax (0-61) 812-51-60

Zak³ad Gospodarki Komunalnej Suchy Las
NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych SA w Kaliszu

ul. Ba¿ancia 1a, 62-800 Kalisz

WYRÓ¯NIENIE
II stopnia

tel. (0-62) 767-50-18, fax (0-62) 767-50-18

biuro@puk.net.pl, www.puk.net.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:zgksuchylas@hot.pl, www.suchylas.pl

Przedsiêbiorstwo Projektowo-Wykonawcze BIOMET
NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:
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Miejski Zak³ad Komunikacji Sp. z o.o. w Pile

ul. £¹czna 4, 64-920 Pi³a

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

tel. (0-67) 213-97-01, fax (0-67) 213-97-02

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:dzial.techniczny@mzk.pila.pl, www.mzk.pila.pl

PROGRAM JAKOŒCI

II EDYCJA 2005  „NAJWY¯SZEJ JAKOŒCI W OCHRONIE ŒRODOWISKA”

60

Reklama
w

M A G A Z Y N J A K O Œ C I

Jakoœæ w Magazynie Biznes Wielkopolska

Zapraszamy mened¿erów jakoœci do wspó³pracy

Piotr Laskowski
Redaktor Naczelny
Magazynu Jakoœci

Biznes Wielkopolska
tel. kom. 606 738 762

Chcia³bym zaoferowaæ Pañstwu mo¿liwoœæ za- Magazyn, mimo ¿e dotyczy w g³ównej mierze zagadnieñ 
prezentowania swojej firmy w Magazynie Jakoœci Biznes jakoœci w biznesie, jest pismem niekomercyjnym, roz-
Wielkopolska. G³ównym celem le¿¹cym u podstaw pow- prowadzanym nieodp³atnie i finansowanym w ca³oœci dziê-
stania przed trzema laty pisma by³o propagowanie idei ki wp³ywom z reklam. Biznes Wielkopolska dociera do 
dotycz¹cych wdra¿ania programów jakoœciowych w firmach urzêdów samorz¹dowych, mediów i laureatów nagród 
i zarz¹dzania nimi oraz umo¿liwienie klientom dokonania jakoœciowych. Przedstawienie wizerunku Pañstwa firmy 
najw³aœciwszego wyboru spoœród wielu konkuruj¹cych na na ³amach pisma jest zatem œwietn¹ reklam¹ i jej wizytów-
rynku firm danej bran¿y. Poniewa¿ odbiorcami pisma s¹ k¹. Oprócz typowych prezentacji dotycz¹cych jakoœci 
przede wszystkim przedsiêbiorcy i klienci biznesowi, na produktów i us³ug oraz  zarz¹dzania firm¹, proponujemy 
³amach magazynu przedstawiane, przybli¿ane i promowane Pañstwu presti¿owe wywiady z liderami firm – ich szefami. 
s¹ te podmioty gospodarcze, które dba³oœæ o najwy¿sz¹ Wykonujemy równie¿ katalogi i foldery, a tak¿e zajmujemy
jakoœæ swoich produktów i us³ug stawiaj¹ na pierwszym siê promocj¹ biznesu w sieci i telewizji.
miejscu. 

Treœæ uzupe³niaj¹ artyku³y dotycz¹ce zagadnieñ ja-
koœciowych pisane przez pracowników naukowych 
wielkopolskich uczelni oraz dziennikarzy zajmuj¹cych siê
problematyk¹ gospodarcz¹.
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III EDYCJA 2006  „NAJWY¯SZEJ JAKOŒCI W OCHRONIE ŒRODOWISKA” – Samorz¹dy

Urz¹d Gminy Czerwonak

ul. •ródlana 39, 61-004 Czerwonak 

tel. (0-61) 654-42-01, fax (0-61) 812-02-70

info@czerwonak.ug.gov.pl, www.czerwonak.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu

ul. Poznañska 33, 64-300 Nowy Tomyœl

tel. (0-61) 442-67-00, fax (0-61) 442-35-89

nowytomysl@home.pl, nowytomysl.com.pl 

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Urz¹d Miejski w Mosinie

pl. 20 PaŸdziernika 1, 62-050 Mosina

tel. (0-61) 813-22-51, fax (0-61) 813-29-52

promocja@mosina.pl, www.mosina.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Urz¹d Gminy Mieœcisko

plac Powstañców Wlkp. 13, 62-290 Mieœcisko

tel. (0-61) 429-80-10, fax (0-61) 429-80-11

ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl,
www.miescisko.nowoczesnagmina.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Urz¹d Miejski w Chodzie¿y

ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzie¿

tel. (0-67) 282-71-71, fax (0-67) 282-72-32

urzadmiejski@chodziez.pl, www.chodziez.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Urz¹d Miejski Gminy Stêszew

ul. Poznañska 11, 62-060 Stêszew

tel. (0-61) 819-71-20, fax (0-61) 813-42-87

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:burmistrz@steszew.pl, www.steszew.pl
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Urz¹d Miasta Pi³y

pl. St. Staszica 10, 64-920 Pi³a 

tel. (0-67) 210-42-12, fax (0-67) 212-35-66 

Urz¹d Miejski w W¹growcu

ul. Koœciuszki 15A, 62-100 W¹growiec

tel. (0-67) 262-15-22, fax (0-67) 262-03-25

miasto@wagrowiec.um.gov.pl, www.wagrowiec.eu

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET: inter@um.pila.pl, www.pila.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Urz¹d Gminy Duszniki

ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki 

tel. (0-61) 291-90-75,  (0-61) 291-91-31 

urzad@duszniki.eu, www.duszniki.eu

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Starostwo Powiatowe w Œrodzie Wlkp.

ul. Daszyñskiego 5, 63-000 Œroda Wlkp.

tel. (0-61) 285-80-51, fax (0-61) 285-32-52

starostwo@srodawlkp-powiat.pl, www.srodawlkp-powiat.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Urz¹d Miejski w Jarocinie

 Al. Niepodleg³oœci 10, 63-200 Jarocin  

tel. (0-62) 747-26-11, fax (0-62) 747-22-25 

office@jarocin.pl, www.jarocin.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:
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ORLEN GAZ Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 46a, 09-411 P³ock 

tel. (0-24) 364-75-34, fax (0-24) 364-75-01

orlengaz@orlengaz.pl, www.orlengaz.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

D³ugoszyn 80, 69-200 Sulêcin

tel. (0-95) 755-93-71, fax (0-95) 755-93-73 

czg12@kki.pl, www.czg12.profit.pl

Celowy Zwi¹zek Gmin CZG-12
Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w D³ugoszynie

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Orzechowskie Zak³ady Przemys³u Sklejek

ul. Mi³os³awska 13, 62-322 Orzechowo

tel. (0-61) 435-11-00, fax (0-61) 437-10-81

ozps@ozps.com.pl, www.ozps.com.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

NAGRODA
G£ÓWNA

NAGRODA
G£ÓWNA

NAGRODA
G£ÓWNA

Spó³ka Wodna KAPUŒCISKA

ul. Toruñska 324A, 85-880 Bydgoszcz

tel. (0-52) 362-92-89, fax (0-52) 362-93-08

 sekretariat@oskapusciska.pl , www.oskapusciska.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

NAGRODA
G£ÓWNA

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin

tel. (0-62) 747-34-87, fax (0-62) 747-34-80

prezes@pwikjarocin.pl, www.pwikjarocin.pl 

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

Zak³ady Miêsne VIOLA Marian Meyer  Sp.j.

ul. Wyzwolenia 13a, 86-141 Lniano

tel. (0-52) 332-32-00, fax (0-52) 332-31-99

viola@viola.com.pl, www.viola.com.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia
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Eco-Cars Sp. z o.o.

ul. Forteczna 14a, 61-362 Poznañ

tel. (0-61) 887-00-24, fax (0-61) 887-00-24

kamil@eco-cars.pl, www.eco-cars.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE

Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. M³awka 46B, 87-500 Rypin

tel. (0-54) 280-34-32,  fax (0-54) 280-34-32

mpecrypin@pro.onet.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE
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Firma GRZEŒKOWIAK Spó³ka Jawna

ul. Œremska 29, 62-035 Kórnik

tel. (0-61) 819-00-41, fax (0-61) 819-00-41

biuro@surowki.pl, www.surowki.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

Korporacja Budowlana KOPAHAUS SA

ul. Okrêtowa 8, 74-320 Barlinek

tel. (0-95) 746-28-10, fax (0-95) 746-28-11

biuro@kopahaus-barlinek.pl, www.kopahaus-barlinek.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

NAGRODA
G£ÓWNA

NAGRODA
G£ÓWNA

NAGRODA
G£ÓWNA

AQUABELLIS Sp. z o.o.

ul. Lipowa 55, 64-610 RogoŸno

tel. (0-67) 261-85-00, fax  (0-67) 262-89-11

info@aquabellis.pl, www.aquabellis.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

NAGRODA
G£ÓWNA

Fabryka Mebli BODZIO Bogdan Szewczyk Sp.j.

ul. Sycowska 16, Goszcz, 56-416 Twardogóra

tel. (0-71) 399-71-30, fax (0-71) 398-73-66

sekretariat@bodzio.pl, www.bodzio.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy

ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica

tel. (0-61) 814-57-43, fax (0-61) 814-58-38

info@puk.com.pl, www.puk.com.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE
I stopnia

GEOTERMIA UNIEJÓW Sp. z o.o.

ul. Koœcielnicka 44, 99-210 Uniejów

tel. (0-63) 288-82-86, fax   (0-63) 288-82-86

geotermia@op.pl, www.geotermia-uniejow.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:
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POL-AQUA SA Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych

ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno k. Warszawy

tel. (0-22) 201-73-01, fax (0-22) 201-73-01

recepcja@pol-aqua.com.pl, www.pol-aqua.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.

 ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznañ

tel. (0-61) 846-79-00,  fax (0-61) 846 79 09

poznan@kreisel.pl, www.kreisel.pl

NAZWA FIRMY:

ADRES:

KONTAKT:

INTERNET:

WYRÓ¯NIENIE
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„NAJWY¯SZA JAKOŒÆ”

ZAPRASZA
FIRMY

DO UDZIA£U
W PROGRAMIE

„NAJWY¯SZA JAKOŒÆ”
wspó³pracujemy  z:

MINISTERSTWO 
GOSPODARKI

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM  ODBYWA SIÊ

W EDYCJACH ROCZNYCH I  ZAPEWNIA:

 ƒ  WERYFIKACJÊ JAKOŒCIOW¥ FIRMY

    – PRODUKTÓW LUB US£UG

    (UZYSKANIE CERTYFIKATU)

  ƒ  PROMOCJÊ W TELEWIZJI, RADIU, 

     PRASIE ORAZ W INTERNECIE

  ƒ  SZKOLENIA DLA KADRY

     ZARZ¥DZAJ¥CEJ

ul. Klasztorna 19, 61-779 Poznañ
tel. (0-61) 856-00-66
fax (0-61) 851-00-23
e-mail: wsbj@wsbj.pl
www.wsbj.pl






