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dr hab. inż. Joanna Witczak1  
 

 
„JESTEŚ KREATOREM? ZOSTAŃ EKOINNOWATOREM!“ 

– CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
 

Polska należy do krajów o niskim poziomie ekoinnowacyjności, czego 
dowodzą wyniki analiz prowadzonych przez Komisję Europejską. W ostatnim 
rankingu, ukazującym poziom ekoinnowacji państw należących do Unii Europejskiej, 
znaleźliśmy się na przedostatniej pozycji, wyprzedzając jedynie Bułgarię.  

Problemy to nie tylko niewielka ilość przedsiębiorstw zainteresowanych 
wprowadzaniem ekoinnowacyjnych rozwiązań, słaba współpraca nauki z biznesem 
czy też brak środków finansowych na realizację tego typu przedsięwzięć. Bolączką 
okazuje się też niska świadomość społeczeństwa dotycząca nowatorskich, 
przyjaznych środowisku działań. Nadzieję na poprawę tej sytuacji daje realizacja 
ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat ekoinnowacji  
pn. „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”. Jej organizatorem jest 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, który na ten cel uzyskał dofinansowanie  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Kampania ma na celu nie tylko zwiększyć świadomość społeczeństwa  
w zakresie ekoinnowacji czy pokazać korzyści, z jakimi wiąże się wprowadzenie 
takich rozwiązań, ale także zaprezentować sukcesy zarówno polskich, jak  
i zagranicznych przedsiębiorców, którzy nie bali się zaryzykować i w tej chwili mogą 
pochwalić się wdrożonymi, znanymi na całym świecie ekoinnowacjami.  

Realizacja celu, jakim jest zwiększenie ekoinnowacyjności polskiej 
gospodarki wymaga zaangażowania podmiotów z różnych dziedzin życia 
gospodarczego – naukowców, studentów, przedsiębiorców, administracji publicznej 
oraz ośrodków proinnowacyjnych (parków naukowo-technologicznych, inkubatorów 
przedsiębiorczości itp.) – i zacieśnienia współpracy między nimi. Jest to jednak 
zadanie wymagające czasu i nakładów finansowych, dlatego celem projektu jest 
wygenerowanie pewnych impulsów, które będą stymulować wzrost 
ekoinnowacyjności polskiej gospodarki w przyszłości.  
 

                                                        
1  koordynator projektu „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!,  Katedra 
Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
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Studenci na start! 
Badania przeprowadzone w 2012 r. na zlecenie Studenckiego Centrum 

Innowacji i Transferu Technologii pokazały, że co trzeci student, który ma pomysł 
na innowacyjny produkt bądź usługę, porzucił plan dotyczący jego wdrożenia. 
Okazało się też, że większość z nich nie ma pojęcia, gdzie szukać wsparcia dla 
swoich pomysłów. Zaledwie 11% badanych wie o istnieniu wyspecjalizowanych 
instytucji do rozwijania nowatorskich pomysłów i komercjalizacji wiedzy. W związku 
z tym jednym z zadań projektu jest pokazanie studentom możliwości rozwijania 
ekoinnowacyjnych projektów, które mogą się stać podwalinami ich przyszłych 
biznesów. W ramach kampanii „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” dla 
studentów przygotowano trzy konkursy. Do konkursów studenci będą mogli zgłosić 
swoje projekty dotyczące pomysłów na ekoinnowacyjne produkty/rozwiązania, 
filmy promujące ekoinnowacje, a także prace dyplomowe tematycznie powiązane 
z kampanią.  

W konkursach mogą wziąć udział studenci i absolwenci wszystkich uczelni 
wyższych w Polsce, w wieku poniżej 35 lat. Dla tych, którzy mają w głowie pomysł 
na innowacyjny i przyjazny środowisku produkt, usługę, rozwiązanie technologiczne 
lub organizacyjne przygotowano konkurs „Od kreacji do ekoinnowacji”. Jego celem 
jest zaprezentowanie innowacyjnych koncepcji oraz produktów przyjaznych 
środowisku, a także promocja młodych talentów, które chcą sprostać oczekiwaniom 
konsumentów i chronić środowisko. Przedmiotem kolejnego konkursu  
– „Ekoinnowacje w kadrze” są filmy promujące ekoinnowacje. Ma on pobudzać  
w młodych ludziach kreatywność, być zachętą do podejmowania działań twórczych, 
a także zainteresowania tematyką ekoinnowacji. W ramach ostatniego z konkursów, 
„Ekoinnowacje nie tylko na papierze” nagradzane będą  napisane w latach 2013-
2015 prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie poświęcone tematyce 
ekoinnowacji. Nagrody to tablety, czytniki e-booków oraz aparaty fotograficzne. 
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi we wrześniu 2015 r. podczas konferencji 
podsumowującej projekt „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”.  
 
Salon ekoinnowacji 

Niewątpliwie okazją do promowania ekinnowacji są Międzynarodowe Targi 
Ochrony Środowiska POLEKO, które każdego roku odbywają się w Poznaniu. 
Skupiają one nie tylko przedsiębiorców i instytucje państwowe działające  
w obszarze ochrony środowiska, ale także naukowców, studentów oraz ośrodki 
proinnowacyjne. Podczas tegorocznych targów, które odbywają się w dniach 14-17 
października,  zorganizowano „Salon ekoinnowacji”. W jego ramach odbędzie się 
dwudniowa konferencja, mająca na celu zapoznanie uczestników tej największej 
imprezy branżowej z zakresu ochrony środowiska z zagadnieniami związanymi  
z ekoinnowacjami. „Salon ekoinnowacji” utworzy też dwadzieścia stoisk 
wystawienniczych, które zostaną udostępnione nieodpłatnie przedsiębiorstwom, 
instytucjom otoczenia biznesu oraz innym podmiotom, w sposób szczególny 
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zaangażowanym w rozwój ekoinnowacji w Polsce. W ten sposób będą mieli oni 
możliwość zaprezentowania swoich dokonań i podejmowanych inicjatyw  
w zakresie ekinnowacji. „Salon ekoinnowacji” stanowi również platformę dialogu 
pomiędzy nauką a biznesem.  

 
W sieci i na papierze 

Kampania służy także przekazywaniu rzetelnej wiedzy na temat 
ekoinnowacji. Elementem projektu jest strona internetowa 
(ekoinnowator.ue.poznan.pl), na której zamieszczane są nie tylko aktualne 
informacje dotyczące kampanii, ale także publikacje z zakresu ekoinnowacji. Można 
na niej znaleźć również bazę instytucji proinnowacyjnych (parków naukowo-
technologicznych, centrów transferu technologii itp.), zajmujących się tematyką 
ekoinnowacji oraz artykuły poświęcone tym zagadnieniom (m.in. dotyczące tego, 
czym są ekoinnowacje, skąd wziąć pieniądze na realizację swoich nowatorskich 
pomysłów, na czym polega ochrona patentowa wynalazków itp.). Uruchomiono 
także profil na Facebooku. Ponadto w ramach kampanii zostanie wydanych osiem 
biuletynów, które będą dołączone do „Przeglądu Komunalnego” (7/2014, 9/2014, 
10/2014, 1/2015, 3/2015, 4/2015, 6/2015, 8/2015) oraz dystrybuowane wśród 
uczestników wydarzeń organizowanych w ramach projektu, przedsiębiorców,  
a także jednostek badawczo-rozwojowych. Każdy biuletyn poruszy tematykę 
ekoinnowacji w innej branży, w tym: gospodarce odpadami, budownictwie, ochronie 
klimatu, zarządzaniu, sektorze opakowaniowym, w rolnictwie, transporcie  
i logistyce. Wszystkie wydania będą dostępne również w formacie pdf na stronie 
internetowej projektu.  
 
Konferencja podsumowująca 

We wrześniu 2015 r. zostanie zorganizowana dwudniowa konferencja, która 
będzie stanowiła podsumowanie działań zrealizowanych w ramach kampanii 
„Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!”. Jej elementami staną się m.in. 
wystawa prac powstałych w ramach konkursów dla studentów, a także uroczystość 
wręczania nagród laureatom. Podczas spotkania podsumowującego organizator 
przewidział również wykłady w kilku blokach tematycznych. Na konferencji zostanie 
poruszony m.in. temat zazieleniania zamówień publicznych, regulacji prawnych  
i programów rządowych dotyczących ekoinnowacji. Ponadto prezentowane będą 
dobre praktyki wdrożeń ekoinnowacji w polskich i zagranicznych 
przedsiębiorstwach.  
Kampania „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” rozpoczęła się w kwietniu 
br. i będzie realizowana przez osiemnaście miesięcy. Organizatorzy założyli,  
że zaowocuje ona wzrostem zainteresowania społeczeństwa tematem 
ekoinnowacji, a tym samym niechlubna pozycja Polski w rankingu Eco-Innovation 
Scoreboard ulegnie zmianie, co miejmy adzieję będzie można zaobserwować już  
w kolejnych jego odsłonach. 
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Małgorzata Wernicka1 
 

 
ZARZĄDZANIE NARZĘDZIEM ŚLADU WĘGLOWEGO  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
– INNOWACYJNOŚĆ, CEL I KORZYŚCI  

 
 

Idea zrównoważonego rozwoju stała się nieodłącznym elementem 
współczesnego świata biznesu. Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają korzyści 
wynikające z zaangażowania w działania prośrodowiskowe, nie tylko uważając je za 
obecny trend. Wymogi rynku, oczekiwania interesariuszy, a przede wszystkim reguły 
kreowane przez konsumentów wymagają wdrożenia polityki odpowiedzialnego 
biznesu i zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach. W tej sytuacji doskonale 
sprawdza się ślad węglowy jako narzędzie do zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych, planowania jej redukcji, a także optymalizacji wzrostu i rozwoju 
firmy poprzez racjonalne wykorzystanie surowców, energii oraz odpowiedzialną 
gospodarkę odpadami.  

Obliczenie śladu węglowego nie jest „sztuką dla sztuki”. To innowacyjne  
i mierzalne narzędzie do gospodarowania kwestiami środowiskowymi oraz 
wskaźnikami CSR, w myśl zasady: „co możesz zmierzyć, możesz tym zarządzać”.  
 
Czym jest ślad węglowy? 

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to całkowita ilość wyemitowanych 
gazów cieplarnianych w cyklu życia procesów i produktów. Na jego wielkość 
składają się emisje wszystkich gazów cieplarnianych (GHG), w tym: dwutlenku 
węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), heksafluoreku siarki (SF6), ozonu 
(O3) oraz freonów (HFC, PFC, CFC) – rys. 1.   

Wyjątek stanowi para wodna, ponieważ zgodnie z obowiązującymi 
metodykami nie uwzględnia się jej w obliczeniach. Przyczyną tego jest niewielki 
wpływ antropogeniczny na wzrost jej stężenia oraz to, że przede wszystkim jest ona 
regulowana przez czynniki naturalne.  

Wielkość śladu węglowego jest wyrażona w ekwiwalentnych gramach 
dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną. Jednostka funkcjonalna ilościowo 
określa zidentyfikowane funkcje. W przypadku produktu może być to jednostka 

                                                        
1
 konsultant ds. zmian klimatu, Consus Carbon Engineering, Kraków 

 
 



Konferencja „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem” 
SALON EKOINNOWACJI, 16-17 października 2014 r., Poznań 

 
 

7 
 

                                                                                            

wagi lub objętości, a dla procesu może być np. wybrana jednostka czasu. Bardzo 
ważne jest jednoznaczne i wyraźnie zakomunikowanie obranej jednostki 
funkcjonalnej.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Ślad węglowy 
 

Wielkość emisji poszczególnych gazów cieplarnianych jest wyrażona  
w ekwiwalentnych gramach dwutlenku węgla, aby umożliwić porównanie emisji 
dwóch różnych GHG. Każdy z poszczególnych gazów ma inny potencjał tworzenia 
efektu cieplarnianego (ang. Global Warming Potential – GWP). Wskaźnik ten jest 
określony w odniesieniu do dwutlenku węgla (GWP=1) w horyzoncie czasowym 100 
lat. W tabeli 1 przedstawiono wartość wskaźnika GWP dla wybranych gazów 
cieplarnianych. 
 
Tab. 1. Wartość wskaźnika GWP dla wybranych gazów cieplarnianych 
 

GHG GWP100* 
Dwutlenek węgla (CO2) 1 
Metan (CH4) 25 
Podtlenek azotu (N2O) 298 
Heksafluorek siarki (SF6) 22 800 
* dane wg specyfikacji PAS 2050 i ISO 14067:2013 
 

Równoważnik CO2 to iloczyn wielkości emisji danego GHG wyrażonej  
w jednostce masy i wskaźnika GWP. Ślad węglowy jest częścią śladu 
środowiskowego produktu lub organizacji. Na ślad środowiskowy składają się 
również inne ślady, typu: ślad wodny czy też ślad energetyczny.   

Przy określaniu śladu węglowego pod uwagę bierze się dwie grupy emisji 
(rys. 2.):  

ŚLAD WĘGLOWY Podtlenek 
azotu (N2O) 

Ozon  
(O3) 

Heksafluorek 
siarki (SF6) 

Freony, HFC, 
PFC, CFC 

Dwutlenek 
węgla (CO2) 

Metan  
(CH4) 
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 emisje bezpośrednie, związane z czynnościami kontrolowanymi przez 
organizację (zużycie energii, procesy emisje bezpośrednie produkcji,  

 emisje pośrednie dotyczące łańcucha dostaw, wydobycia surowców, 
transportu i odpadów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Emisje brane pod uwagę w obliczaniu śladu węglowego.  
 
Cykl życia produktu 

Jak widać, na ślad węglowy dobra lub usługi składają się wszystkie emisje 
związane z poszczególnymi etapami cyklu życia. Podczas analizy bierze się pod 
uwagę zarówno gazy cieplarniane związane z danymi wejściowymi (np. surowce) 
oraz wyjściowymi (np. opary).  
Proces obliczania śladu węglowego opiera się na metodyce oceny cyklu życia 
produktu (ang. Life Cycle Assessment – LCA). W związku z tym, analizie poddaje się 
wszystkie etapy cyklu życia produktu. Jednak w zależności od specyfikacji 
produktu, do wyboru mamy dwie opcje (rys. 3): 

 cradle – to – gate, czyli „od kołyski do bramy klienta” – uwzględniająca etapy 
od wydobycia surowców po dostarczenie gotowego produktu do klienta,  

 cradle – to – grave, czyli „od kołyski do grobu” – uwzględniająca  wszystkie 
etapy od wydobycia surowców do ich utylizacji. 

 
 
 
 
 

Emisje brane pod 
uwagę w obliczaniu 

śladu węglowego 

Emisje bezpośrednie Emisje pośrednie 

Produkcja Produkcja Produkcja Produkcja Produkcja Produkcja 
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      Od kołyski do bramy klienta (ang. cradle – to – gate) 
 
                                                Od kołyski do grobu (ang. cradle – to – grave) 
 
Rys. 3.Cykl życia produktu 
 
Zbieranie danych 

Wybór odpowiedniej metodyki zależy przede wszystkim od charakterystyki 
badanego produktu czy organizacji. W miarę możliwości zaleca się zebranie jak 
największej ilości danych, należy jednak pamiętać by informacje te spełniały 
wymogi dotyczące ich jakości. Konieczne jest zastosowanie wiarygodnych danych. 
Z tego powodu w niektórych przypadkach nie ma możliwości zastosowania zakresu 
obejmującego wszystkie etapy cyklu życia „od kołyski do grobu”. Najczęściej 
sytuacja ta dotyczy oceny śladu węglowego produktów i jej przyczyną jest 
różnorodność sposobów przetwarzania, użytkowania i utylizacji. Skutkuje  
to niemożliwością zgromadzenia danych, które mogłyby być użyte do obliczeń.  

Według standardów dotyczących badania śladu węglowego, w obliczeniach 
można pominąć wspomnianą już parę wodną oraz emisje związane z czynnikami, 
których szacunkowy udział w wynikowym śladzie węglowym jest nieznaczny 
(mniejszy niż 1%). Zaleca się jednak, aby w miarę możliwości włączyć do obliczeń 
nawet te elementy, których udział jest niewielki, jeżeli dysponuje się na ich temat 
wiarygodnymi informacjami.  
 
Sformalizowane wytyczne 

Ślad węglowy stał się obecnie światowym standardem w zakresie określania 
wielkości emisji gazów cieplarnianych dóbr i usług. Jednak aby spełniał 
podstawowe wymagania (wiarygodność, mierzalność, porównywalność, 
odtwarzalność i  transparentność musi zostać określony wg ściśle określonych  
i powszechnie stosowanych standardów. Sformalizowane wytyczne, stosowane  
w praktyce obliczania śladu węglowego to: PAS 2050, ISO 14067:2013, Carbon 
Disclosure Project, materiały Europejskiego Centrum Badawczego (JRC) oraz 
materiały Greenhouse Gas Protocol. Obecnie największym uznaniem cieszy się 
specyfikacja PAS 2050 oraz norma ISO 14067:2013.  

Nie zaleca się stosowania gotowych kalkulatorów obliczania śladu 
węglowego, ponieważ konieczna jest weryfikacja zastosowanych wskaźników oraz 
baz danych. Kalkulatory takie są przygotowane, aby móc wstępnie oszacować 
wielkość emisji GHG. Stosuje się też specjalistyczne oprogramowanie 

WYDOBYCIE  
I OBRÓBKA 

SUROWCÓW 
PRODUKCJA TRANSPORT UŻYTKOWANIE UTYLIZACJA 
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przeznaczone do obliczeń związanych z LCA, czy carbon footprint, jednak ich 
wykorzystanie musi być poparte specjalistyczną wiedzą o samej metodyce, aby 
uniknąć poważnych błędów. W przypadku obliczania śladu węglowego przez zespół 
powołany w obrębie firmy, zaleca się weryfikację rezultatów przez niezależną stronę 
trzecią. Najczęściej popełnianym błędem jest podwójne uwzględnienie emisji  
na dwóch różnych etapach cyklu życia. Z tego względu tak ważna jest dokładna 
weryfikacja i analiza zgromadzonych danych.  
 
 Certyfikacja i logo  

Idea śladu węglowego w Polsce nie jest jeszcze wystarczająco 
rozpowszechniona. Sytuacja ta jest diametralnie różna od rynku globalnego, gdzie 
narzędzie to ma już ugruntowaną pozycję. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają 
innowacyjne rozwiązania jakim jest carbon footprint, mają świadomość swojej 
przewagi nad konkurencją. Jednak sytuacja na rynku krajowym obecnie ulega 
zmianie, gdyż w ślad za liderami w branży podążają inne przedsiębiorstwa, które 
chcą dorównać konkurencji.  

Systemy certyfikacji, czy oznaczenia produktów z określonym, jak również 
zredukowanym śladem węglowym są uznane wśród światowych przedsiębiorców. 
W Polsce nie istnieje żaden system certyfikacji, czy oznaczenia produktów 
związany z carbon footprint. W obliczu tej sytuacji podjęto wyzwanie i stworzono 
własne logo śladu węglowego (rys. 4). 

 

 
Rys. 4 . Logotyp śladu węglowego, wprowadzony przez firmę Consus Carbon 
Engineering 
 

Wybrane przez nas logo niesie za sobą przesłanie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych. Logo przedstawia symbol CO2, czyli jednostkę śladu węglowego, 
gdyż emisja GHG wyrażana jest w ekwiwalentach tego gazu. Dodatkowo dwójka 
rzymska jest równoznaczna z symbolem pauzy, czyli apelem o redukcję wielkości 
emisji gazów cieplarnianych.  

 
Innowacyjność śladu węglowego  

Ślad węglowy swoje uznanie zdobył dzięki charakterystyce tego narzędzia. 
Ogromną zaletą jest jego uniwersalność – idea ta znajduje zastosowanie  
w przypadku praktycznie wszystkich dóbr i usług. Ponadto, swoim zakresem 
obejmuje on wszystkie gazy cieplarniane, co w odróżnieniu od obowiązujących 
systemów handlu emisjami (np. EU ETS), które skupiają się tylko na emisji 
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dwutlenku węgla, stanowi innowację. Ślad węglowy jest zatem kolejnym krokiem 
wprzód dla przedsiębiorstw, które są objęte systemem handlu emisjami oraz dla 
tych, które chcą być w czołówce rynku.  

Szerokie spektrum korzyści przemawia za innowacyjnością śladu 
węglowego. Proces określania carbon footprint pozwala na lokalizację punktów 
kluczowych w przypadku optymalizacji produkcji czy funkcjonowania organizacji. 
Istotny jest fakt, że ślad węglowy jest skorelowany z innymi innowacyjnymi 
metodami zarządzania przedsiębiorstwem – systemami zarządzania (przede 
wszystkim systemem zarządzania środowiskiem) oraz poprawą efektywności 
energetycznej.  

Charakterystyka śladu węglowego sprawia, że jest on wykorzystywany przez 
różne struktury organizacji – departamenty ochrony środowiska, działy społecznej 
odpowiedzialności biznesu, działy planowania, dyrektorów ds. rozwoju, najwyższe 
kierownictwo, a także osoby zajmujące się PR i marketingiem. Złożoność 
zastosowań tego narzędzia, tylko utwierdza w przekonaniu o jego progresywności.  
 
W jakim celu? 

Ślad węglowy określany jest w zależności od polityki firmy i tego, jakie efekty 
związane z jego wdrożeniem. Do najważniejszych należą te z grupy rozwoju polityki 
ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu, optymalizacji 
procesów oraz spełnienia wymogów interesariuszy i dostosowania się  
do konkurencji (patrz ramka).  
 
Cele obliczania śladu węglowego: 

 rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu, 
 raportowanie pozafinansowe i odpowiedzialne inwestowanie,  
 raportowanie do CDP (Carbon Disclosure Project),  
 wymóg ze strony kontrahenta, 
 wymóg klienta,  
 chęć zoptymalizowania procesów oraz zwiększenia efektywności 

energetycznej w firmie,  
 chęć podjęcia działań w związku ze świadomością zanieczyszczenia 

środowiska. 
 

Jak wynika z badań, zmiany klimatu są jednym kluczowych aspektów, które 
zdaniem interesariuszy powinny być uwzględnione w raportach CSR 
przedsiębiorstw. Zwiększa się świadomość środowiskowa społeczeństwa, a wraz  
z nią wzrastają wymogi dotyczące przemysłu. Obliczenie śladu węglowego pozwala 
również na podwyższenie wielu wskaźników w rankingach raportów CSR. 
Przykładem tego jest raportowanie wg wytycznych Global Reporting Initiative, gdzie 
ślad węglowy pozwala na uzupełnienie informacji o kluczowych aspektach 
środowiskowych oraz znacząco podwyższa wyniki końcowe raportów.  
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Raportowanie 
Raportowanie pozafinansowe jest nieodłączną częścią społecznej 

odpowiedzialności biznesu, jednak obecnie jest już regulowane prawnie. Rada Unii 
Europejskiej przyjęła dyrektywę nakładającą obowiązek raportowania danych 
pozafinansowych na największe przedsiębiorstwa. Jest to kolejny krok w stronę 
CSR, gdyż nie jest już to obecnie tylko dobra wola firm, ale też obowiązek. Należy 
zaznaczyć, że dyrektywa wymaga raportowania kwestii środowiskowych, w tym 
wielkości emisji gazów cieplarnianych.  

Odpowiedzialne inwestowanie jest nurtem w biznesie, gdzie inwestorzy 
sprawdzają potencjalnych kontrahentów nie tylko pod względem ich sytuacji 
finansowej, ale również ich zaangażowania w kwestie środowiskowe  
i społeczne. Przyczyną tego jest zarówno troska i zaangażowanie inwestorów  
w ideę odpowiedzialności biznesu, ale również analiza możliwości przystosowania 
się potencjalnych partnerów do zmian: środowiska, sytuacji ekonomicznej oraz 
klimatu.  
 Carbon Disclosure Project to organizacja, która zaangażowała w ideę 
raportowania danych dotyczących zmian klimatu kilka tysięcy przedsiębiorców, 
setki inwestorów, giełdy, firmy ubezpieczeniowe oraz prasę. Dodatkowo, CDP 
pozostaje w nieustannej kooperacji z największymi stowarzyszeniami świata 
biznesu: WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) oraz CDSB 
(Carbon Disclosure Standards Board). Organizacja wysyła zapytania dotyczące 
kwestii zmian klimatu do przedsiębiorstw bez uprzedniej ich zgody, co jest uważane 
za kontrowersyjne. Mimo to, raportowanie CDP cieszy się ogromną popularnością  
i jest promowane przez wielu liderów w branży. Dane pochodzące z CDP są bardzo 
chętnie wykorzystywane przez inwestorów do oceny ryzyka związanego  
ze zmianami klimatu. Korzystają z nich giełdy, banki, organizacje zrzeszające 
inwestorów, firmy ubezpieczeniowe oraz operatorzy funduszy inwestycyjnych.  
 
Dobre chęci i wymogi  
 Wielu inwestorów wymaga ujawnienia wielkości śladu węglowego swoich 
potencjalnych partnerów. Wykorzystują je oni do oceny ryzyka inwestycji oraz 
wpływu inwestycji na ich politykę środowiskową i CSR. Z tego powodu wiele firm 
dołącza do raportowania CDP, gdyż są do tego zachęcani przez swoich inwestorów.  
 Coraz większa świadomość środowiskowa, wymogi rynku i konkurencja 
sprawiają, że klienci również wymagają podania wielkości śladu węglowego  
od dostawców produktów, których używają. Należy podkreślić, że proces określania 
śladu węglowego obejmuje cały cykl życia produktów, w tym łańcuch dostaw.  
Z tego względu tak ważne jest dysponowanie wiarygodnymi danymi, najlepiej  
od dostawców wykorzystywanych surowców i produktów. 

Szczegółowe przeanalizowanie procesów oraz etapów funkcjonowania firmy 
pozwala na identyfikację punktów, gdzie zasoby, surowce i energia  
są nieracjonalnie wykorzystywane, co wiąże się jednoznacznie z oszczędnościami. 
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Wpływ poznania carbon footprint na poprawę efektywności energetycznej jest 
jednoznaczny – racjonalne wykorzystanie energii i optymalizacja procesów 
pozwala na optymalne wykorzystanie dóbr, co niesie za sobą korzyści nie tylko dla 
środowiska, ale również dla przedsiębiorstwa – oprócz czystych zysków 
finansowych poprawie ulega wizerunek firmy.  

Obecnie świadomość środowiskowa jest coraz większa, w związku z tym 
przedsiębiorcy sami chętniej podejmują działania mające na celu ograniczenie 
negatywnego wpływu ich działalności na środowisko. Ponadto, szersza 
świadomość środowiskowa konsumentów również wymaga podjęcia odpowiednich 
działań ze strony przemysłu.  

 
Suma korzyści 

Korzyści śladu węglowego jest wiele. Do kluczowych należą te związane  
z ograniczeniem ryzyka (Carbon footprint to doskonałe narzędzie do zarządzania 
ryzykiem, w tym związanym z obszarami problemowymi, czy optymalizacją 
procesów w firmie) oraz redukcją kosztów – wdrożenie śladu węglowego pozwala 
na optymalne ulokowanie potencjału ludzkiego i produkcyjnego oraz identyfikację 
obszarów generowania oszczędności o wysokim potencjale. Ponadto istotne jest 
także wspieranie wzrostu – różnorodność zastosowań śladu węglowego pozwala 
nie tylko na promocję marki i produktu, ale również na poprawę relacji z wszystkimi 
interesariuszami firmy, wypracowanie lepszych praktyk zarządczych, wzmocnienie 
relacji z inwestorami oraz uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie tytułu 
lidera w branży. Wśród potencjalnych korzyści śladu węglowego najważniejszymi 
są:  

 poznanie realnej wielkości emisji gazów cieplarnianych składających się  
na proces produkcji każdego produktu lub usługi, 

 identyfikacja punktów procesu, tzw. hotspotów, który element procesu  
ma największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska,  

 wdrożenie działań mających na celu optymalizację procesu produkcyjnego, 
m.in. zwiększenie efektywności energetycznej, korzystanie z usług lokalnych 
dostawców, wyeliminowanie pustych przebiegów w transporcie,   

 dokładne, szczegółowe i porównywalne określenie swojej pozycji na rynku 
względem konkurencyjnych firm, które również określają ślad węglowy 
swoich produktów, 

 transparentność firmy, wzrost zaufania klientów oraz konkurencyjność  
w porównaniu do firm, które nie określiły swojego śladu węglowego, 

 dane wyjściowe służące do opracowania niskoemisyjnej koncepcji 
projektowej, która pozwala na ograniczenie zużycia surowców i energii,  

 poznając swój ślad węglowy przedsiębiorcy wspierają lokalne działania  
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, wpływając tym samych na ślad węglowy 
rejonów, 
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 wdrożenie śladu węglowego do swoich raportów CDP skutkuje otrzymaniem 
dodatkowych punktów, a także znajduje uznanie wśród inwestorów  
i klientów,  

 spełnienie twardych wymogów rynku, w tym najbardziej wymagających 
klientów i konsumentów, wyjście naprzeciw zwiększającej się świadomości 
społeczeństwa,  

 uzyskanie tytułu lidera w swojej branży i wyznaczanie obowiązujących 
trendów, 

 możliwość korzystania z niezależnego oznakowania weryfikacyjnego  
w marketingu i komunikacji, 

 zintensyfikowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 
oraz uzyskanie dodatkowych punktów w rankingach raportów CSR,  

 wzrost znaczenia marki na rynku globalnym – pozycja idei carbon footrpint 
za granicą powoduje, że stał się on standardem i firmy, które chcą 
współpracować z partnerami międzynarodowymi muszą ujawniać wielkość 
swojego śladu węglowego,  

 możliwość zarządzania ryzykiem związanego ze zmianami klimatu,  
co pozwala na zaplanowanie działań i przystosowanie się do zmieniającej 
sytuacji.  
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Marek Dalka1 
 

 
WŁASNE ŹRÓDŁO ENERGII Z ODPADÓW  

– JAK BYĆ EFEKTYWNYM EKOLOGICZNIE  
I EKONOMICZNIE? 

 
Energetyka rozproszona, zwana także generacją rozproszoną, to termin coraz 

częściej goszczący na ustach osób mających do czynienia z zagadnieniami 
energetycznymi w wymiarze eksperckim, strategicznym czy też politycznym. 
Wzrost znaczenia generacji rozproszonej w skali całej Unii Europejskiej nabiera 
aktualnie szczególnego znaczenia z racji silnego stymulowania rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, które mają przyczynić się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych i ograniczenia jednostkowych emisji zanieczyszczeń. 

Generacja rozproszona wpływa na poprawę sprawności pozyskiwania 
użytecznych rodzajów energii. Jest promowana również jako sposób ochrony 
konsumentów poprzez wzrost konkurencyjności rynku wytwarzania i dystrybucji 
energii oraz stwarzanie warunków do rozwoju lokalnych rynków energii. Energetyka 
rozproszona pomaga w lepszym zbilansowaniu energetycznym regionów. Jest też 
jedną z metod zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez 
ograniczanie zasięgu oddziaływania awarii zcentralizowanego systemu 
energetycznego (tzw. blackout) czy też zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych 
źródeł energii. 
 
Od początku 

Generacja rozproszona to system elektroenergetyczny oparty o wytwarzanie 
energii elektrycznej i/lub ciepła (zimna) w instalacjach o mocy wytwórczej do 150 
MW. Zaspokaja ona potrzeby producenta, ewentualnie wiąże się z przekazywaniem 
nadwyżki do lokalnych odbiorców, bezpośrednio lub z podłączeniem do rozdzielczej 
sieci energetycznej. Energetyka rozproszona tak naprawdę jest znana od dawna, bo 
właśnie w takim systemie wytwarzano i wykorzystywano od zawsze najpierw ciepło, 
a potem energię elektryczną. Dzięki Thomasowi Edisonowi, który w 1882 r.  
w Nowym Jorku uruchomił pierwszą miejską sieć elektryczną rozwinęła  
się elektroenergetyka zcentralizowana.  

Budowanie coraz większych i sprawniejszych elektrowni, ulokowanych w 
pobliżu złóż węgla dawało efekt ekonomii skali i wpływało na obniżenie 

                                                        
1 specjalista ds. funduszy unijnych, PNO Consultants, Warszawa 
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jednostkowego kosztu energii dla odbiorców. Jednak po stuletnim panowaniu 
energetyki zcentralizowanej, aktualnie obserwujemy trend powrotu do generacji 
rozproszonej. Przykładem może być charakterystyka niemieckiego rynku 
wytwarzania energii elektrycznej, gdzie ze źródeł rozproszonych aktualnie pochodzi 
ok. 24%, a za cel na 2050 r. postawiono 80-procentowy udział źródeł rozproszonych. 
Doradcy strategiczni w zakresie energetyki krajowej i unijnej widzą w generacji 
rozproszonej redukcję przepływów w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE), co 
redukuje ograniczenia sieciowe i zwiększa możliwości przesyłowe połączeń  
transgranicznych. Energetyka rozproszona to poprawa pewności zasilania, 
uniknięcie nadmiernej mocy zainstalowanej i zmniejszenie obciążenia szczytowego. 
Pozwala ona również  uniknąć  problemów z wprowadzeniem energii elektrycznej  
do sieci operatorów przesyłowych i dystrybucyjnych, co wpływa na redukcję 
związanych z tym kosztów. Przemysłowa generacja rozproszona odciąża 
energetykę   systemową także w zakresie koniecznych inwestycji dla zapewnienia 
wymaganej podaży, inwestując w źródła energii środki własne, bądź  przez nie 
pozyskane. W efekcie następuje zwiększenie mocy wytwórczych zainstalowanych 
w KSE, nie wywołując w tym zakresie wzrostu cen energii elektrycznej. 
 
Jak efektywnie wykorzystać odpady? 

Energetyka rozproszona może wykorzystywać konwencjonalne nośniki 
energii pierwotnej jak węgiel, gaz ziemny czy też ropa, ale przede wszystkim kojarzy 
się ona z odnawialnymi źródłami energii. Coraz większej wagi dla rozwoju generacji 
rozproszonej nabierają też paliwa alternatywne, czyli uzyskane w procesie odzysku 
odpadów posiadających wartość opałową. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde przedsiębiorstwo, którego 
specyfika działania może wiązać się z powstawaniem odpadów, powinno  
w pierwszym rzędzie zapobiegać  ich wytwarzaniu. Jeśli nie jest to możliwe,  
to winno ono dążyć do zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska 
odzysku surowców z powstałych odpadów. Najczęściej jednak firmy decydują się 
na powierzanie odpowiedzialności za unieszkodliwianie odpadów 
wyspecjalizowanym, uprawnionym podmiotom.  

Droga ta jest oczywiście dopuszczalna, mimo ustawowego obowiązku 
poddawania odzyskowi lub unieszkodliwiania odpadów w pierwszej kolejności  
w miejscu ich powstawania. W związku z tymi przepisami oraz coraz bardziej 
restrykcyjnymi normami, nakazującymi konieczność ograniczania składowania 
odpadów, których unieszkodliwienie lub z których odzysk surowców nie jest 
możliwy, staje się to jednak coraz bardziej kosztowne dla wytwórcy odpadu. 

Określone dyrektywą unijną docelowe kwoty dla składowisk odpadów 
zmuszają do przechodzenia na bardziej zrównoważone metody zarządzania nimi  
– recykling i przetwarzanie odpadów na energię. W zakresie gospodarki odpadami 
prym wiodą Niemcy, Holandia, Belgia i Szwecja, które przekazują na składowiska 
tylko ok. 1% odpadów, jednocześnie poddając recyklingowi i przetwarzaniu ponad 
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połowę z nich. Ogólnie 15 krajów UE wprowadziło szczególne zakazy i sankcje 
dotyczące składowisk odpadów. Nie jest tajemnicą, że  polskie przepisy regulujące 
gospodarowanie odpadami nadal muszą zostać dopasowane do wymogów 
unijnych i jest tylko kwestią czasu, kiedy to nastąpi. 
 
Odzysk energii 

Artykuł 3 ramowej dyrektywy o odpadach definiuje odzysk jako proces, 
którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu, 
poprzez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte  
do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane  
do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce. Dyrektywa ta 
w załączniku II jednocześnie wskazuje, że odpadów należy używać głównie jako 
paliwa (lub innego środka generowania energii). Pozyskiwanie energii w drodze 
przetwarzania odpadów to jeden z kamieni węgielnych każdego efektywnego 
systemu zarządzania odpadami oraz sposób na zabezpieczenie dostaw energii  
na przyszłość. Odpady są przetwarzane w przyjazną energię z korzyścią dla ludzi  
i środowiska. 

Podjęcie decyzji o samodzielnym odzyskiwaniu energii z własnych odpadów 
nie jest oczywiście proste. W procesie decyzyjnym należy uwzględnić uzyskanie 
szeregu zezwoleń (poza standardowymi: opinią środowiskową, pozwoleniem  
na budowę i pozwoleniem na eksploatację trzeba min. uwzględnić zezwolenie  
na odzysk odpadów, koncesję po ile nadwyżka wyprodukowanej energii miałaby być 
odsprzedawana, zgłoszenie akcyzowe o ile moc zainstalowana przekroczy 1 MW). 
Ważnym aspektem jest analiza podaży odpadów pod kątem ich rodzaju, ilości  
i ciągłości. Należy poddać weryfikacji skalę ewentualnej produkcji energii i ciepła 
(zimna) w kontekście własnego zapotrzebowania, możliwości magazynowania lub 
odsprzedania w bezpośrednim sąsiedztwie bez udziału sieci dystrybucyjnych, czy 
też w końcu odsprzedawania do lokalnie działających dystrybutorów. 
 
Proces decyzyjny 

Najważniejszym czynnikiem podjęcia decyzji o zainwestowaniu we własne 
źródło energii dla każdego przedsiębiorstwa jest oczywiście rachunek ekonomiczny. 
Należy pamiętać, że sprawność produkcji energii wiąże się wprost proporcjonalnie 
ze skalą wytwarzania, co stawia generację rozproszoną na gorszej pozycji. Z drugiej 
jednak strony należy uwzględnić, że przemysłowa generacja rozproszona oparta 
jest najczęściej o technologie kogeneracyjne, co podnosi jej efektywność 
ekonomiczną. Dodatkowo umożliwia ona produkcje   energii (elektrycznej i cieplnej) 
w miejscu jej znacznego zużycia, co eliminuje kosztotwórcze straty przesyłowe  
i dystrybucyjne. Istotne dla sektora WTE (ang. waste to energy, energia z odpadów) 
są również dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, która narzuca interpretację, 
iż odpady biodegradowalne stanowią źródło energii odnawialnej, a także dyrektywa 
o kogeneracji, która promuje lokalne ogrzewanie/chłodzenie. W konsekwencji 
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zakład przetwarzający własne odpady może ubiegać się o wydanie certyfikatów 
(zielonych, żółtych, czerwonych lub fioletowych w zależności od źródła energii, skali 
wytwarzania i wykorzystywanej technologii). Ich odsprzedaż może być dodatkowym 
czynnikiem zwiększającym efektywność ekonomiczną zagospodarowania własnych 
odpadów na energię. Niestety, zmieniające się prawo i chwiejny rynek certyfikatów 
utrudnia w sposób jednoznaczny uwzględnienie tego czynnika w analizach przed 
podjęciem decyzji o inwestycji. 
 
Techniczne aspekty generacji rozproszonej 

Instalacja energetycznego przetwarzania odpadów może oferować kilka 
produktów: energię elektryczną, ogrzewanie lub chłodzenie, parę technologiczną dla 
instalacji przemysłowych, a nawet odsoloną wodę morską. W ten sposób odpady, 
których nie można poddać ponownemu przetworzeniu w sposób opłacalny  
i przyjazny dla środowiska, stają się wartościowym, lokalnym źródłem energii. 

Co do zasady, odpady można odzyskiwać poprzez przekształcanie termiczne 
albo w procesach biologicznych. Metody termiczne to wszystkie procesy 
wysokotemperaturowe, np. spalanie, ale również te dużo bardziej przyjazne dla 
środowiska i bezpośredniego otoczenia: piroliza, odgazowanie, metody plazmowe.  
Z ustawowego punku widzenia mówimy wówczas najczęściej o odzysku energii 
 z odpadów. Procesy biologiczne polegają natomiast na przetwarzaniu odpadów  
z wykorzystaniem procesów biochemicznych, których celem jest produkcja tzw. 
biogazu, który zostaje wykorzystywany energetycznie. Te procesy z ustawowego 
punktu widzenia zaliczyć należy do recyklingu organicznego, obejmującego obróbkę 
tlenową, w tym kompostowanie lub obróbkę beztlenową odpadów, które ulegają 
rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu 
mikroorganizmów. W wyniku powyższego procesu powstaje materia organiczna lub 
metan, czyli biogaz. 
 
Osprzętowanie 

Przedsiębiorstwa zainteresowane utworzeniem własnej stacji odzysku 
energii z odpadów lub stacji recyklingu odpadów do energii mogą skorzystać  
z szerokiej oferty urządzeń, dostosowanych do oczekiwań z punktu widzenia 
rodzaju i ilości wsadu, mocy zainstalowanej i oczekiwanych produktów. Reaktory 
pirolityczne mogą zapewnić bezemisyjne termiczne zgazowanie odpadów. 
Kontenerowe zasobniki do generowania biogazu pozwalają na elastyczne 
operowanie biogazowni o małej skali i zmiennej podaży wsadu. Z kolei małe  
i średnie układy wytwórcze energii elektrycznej i ciepła/chłodu, mogą mieć niski 
wpływ na środowisko i wysoka   sprawność . Zaliczyć tu można mikroturbiny gazowe 
(o mocy 100-2000 kW), silniki ze spalaniem wewnętrznym (5-5000 kW), mikroturbiny 
parowe (2000-5000 kW), silniki Stirlinga (1-150 kW), siłownie z cyklem Rankine’a 
(400-2000 kW) oraz układy skojarzone, wykorzystujące turbiny gazowe, silniki 
tłokowe, silniki Stirlinga i ogniwa paliwowe. 
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Zachęty finansowe 
Poprawa efektywności energetycznej oraz troska o środowisko naturalne,  

to fundamentalny cel polskiej polityki. Został on wyrażony m.in. w  głównych celach 
polityki energetycznej Polski poprzez wskazanie jako krytyczne dążenie  
do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki 
następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną. Za szczegółowe 
cele w tym obszarze przyjęto m.in: 

 dwukrotny wzrost do 2020 r. produkcji energii elektrycznej wytwarzanej  
w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji  
w 2006 r., 

 zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, 
 wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii, 
 zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną  

do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia,  
co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię 
elektryczną. 
Cele te przekładają się na kształtowanie polityki dotacyjnej wyrażanej  

w planowanych programach operacyjnych czy też aktualnie dostępnym wsparciu 
oferowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW). Jednym z programów godnych polecenia jest „Bocian”, 
dofinansowujący realizację inwestycji w własną instalację produkcji energii  
z odpadów. Dotyczy on uruchomienia lub zwiększenia produkcji energii z instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii. Może on objąć dofinansowaniem 
budowę, rozbudowę lub przebudowę m.in. następujących instalacji odnawialnych 
źródeł energii: 

 źródła ciepła opalane biomasą do 20 MWt, 
 biogazownie, rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub 

ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego od 300 kWe do 2 MWe, 
 instalacje wytwarzania biogazu rolniczego, celem wprowadzenia go do sieci 

gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, 
 wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę do 5 MWe. 

Dofinansowanie z programu „Bocian” to preferencyjna pożyczka od 30  
do 75% wartości inwestycji (min. 2 mln, maks. 40 mln zł) przyznawana na okres nie 
dłuższy niż 15 lat. Preferencyjne oprocentowanie to WIBOR 3M – 100 pkt 
bazowych, nie mniej jednak niż 2%. Niestety, program ten nie przewiduje możliwości 
umorzenia. Z kolei preferencyjne oprocentowanie może przynieść wiele setek 
tysięcy złotych oszczędności w porównaniu z kredytem komercyjnym,  
a odpowiednie dobranie raty spłaty pożyczki mogą wpasowywać się  
w oszczędności płynące z własnego źródła energii tak, aby w czasie obsługi nie 
odczuć tych kosztów, a po spłaceniu cieszyć się oszczędnościami. Nabór wniosków 
odbywa się w trybie ciągłym. 
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Innym działaniem NFOŚiGW wspierającym efektywność energetyczną jest 
planowany na przełom 2014-2015 r. konkurs w ramach programu 5.8 Wsparcie 
przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. 
Konkurs będzie składał się z dwóch części.  
 W ramach części pierwszej: Audyt energetyczny/elektroenergetyczny 
przedsiębiorstw dofinansowanie będzie można otrzymać na audyty energetyczne  
i elektroenergetyczne: 

 audyty energetyczne procesów technologicznych, 
 audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, 
 audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu, 
 audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków. 

Dotacja obejmuje do 70% kosztów kwalifikowanych. 
 Z kolei w ramach części drugiej: Zwiększenie efektywności energetycznej 
dofinansowanie będą mogły otrzymać przedsięwzięcia służące poprawie 
efektywności energetycznej (patrz ramka). 
 
Przedsięwzięcia, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu 5.8 
Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej 
gospodarki, część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej: 
 
I. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:  
 energooszczędne systemy napędowe,  
 systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,  
 energooszczędne silniki,  
 falowniki do pomp i wentylatorów,  
 energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,  
 wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów, mocy 

biernej,  
 energooszczędne systemy oświetleniowe,  
 prostowniki napędów sieciowych,  
 niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych 

 i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych, 
 odnawialne źródła energii, w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, 

panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,  
 budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii, w tym  

z uwzględnieniem kogeneracji. 
 

II. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez: 
 izolacje i odwadnianie systemów parowych,  
 odnawialne źródła energii, w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, 

pompy ciepła,  
 termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych,  
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 rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,  
 modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych,  
 wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych, 
 budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii, w tym  

z uwzględnieniem kogeneracji.  
 

III. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.  
Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów 
zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.  
 
 
Warunki i beneficjenci 

Minimalny koszt przedsięwzięcia to 5 mln zł. Pożyczkę można zaciągnąć  
na kwotę od 0,3 mln do 90 mln zł, a jej wysokość będzie wynosiła do 75% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M – 
150 pkt. bazowych (ale nie mniej niż 2,5% w skali roku) przez okres do dziesięciu lat.  
O pieniądze może się starać przedsiębiorstwo, które w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku zużyło minimum 20 GWh energii. Wykonany audyt energetyczny 
lub elektroenergetyczny (w ramach części pierwszej programu bądź we własnym 
zakresie), wskaże możliwość uzyskania oszczędności w zużyciu energii nie mniej 
niż 7%. 
 
Racjonalna gospodarka odpadami 

Warto też wspomnieć o programie NFOŚIGW pn. „Racjonalna gospodarka 
odpadami, część 2) Instalacje gospodarowania odpadów. Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym. Dofinansowaniem z tego programu mogą zostać objęte m.in. 
projekty, w których planuje się budowę nowych regionalnych instalacji  
do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), ich modernizację lub rozbudowę, 
a także rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji przetwarzania odpadów, 
celem uzyskania statusu RIPOK. Wsparcie uzyskają również projekty budowy 
nowych instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu, w tym też 
obejmujące modernizację i rozbudowę. Jest to pożyczka do 75% kosztów 
kwalifikowanych: oprocentowanie wynosi 3,5% (w skali roku), pożyczkę zaciąga się 
na okres nie dłuższy niż 15 lat, a kwota umorzenia jest do 30%.  
 

Dla kogo ta propozycja? 
Podjęcie decyzji o zagospodarowywaniu odpadów w procesach 

energetycznych jest decyzją strategiczną. Oceniana z punktu widzenia przesłanek 
ekonomicznych może opłacać się z pewnością przedsiębiorstwom ponoszącym 
znaczne koszty na utylizację odpadów, które są nośnikiem energii. Rachunek 
ekonomiczny tym bardziej się poprawi, jeśli ta sama firma jest znacznym 
konsumentem energii nie tylko elektrycznej, ale i cieplnej. Decyzja taka może być 
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oceniana dodatkowo w świetle wizerunkowym – prośrodowiskowe 
zagospodarowanie odpadów i produkcja czystej energii to wyróżniki, które dla coraz 
większej grupy kontrahentów mogą mieć znaczenie przy wyborze dostawców.  
To także dowód społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest wizytówką 
wizjonerskich organizacji. 
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dr hab. inż. Agnieszka Generowicz1  

 
Weronika Wójcik1 

 

 
GOSPODARKA ODPADAMI ORGANICZNYMI  

W REGIONIE 
 

Gospodarka opadami to jeden z głównych priorytetów polityki ekologicznej 
Unii Europejskiej, zapisanych i realizowanych zgodnie z  programami działań. 
Według nich głównymi zadaniami mającymi na celu realizację skutecznej  
i efektywnej gospodarki odpadami są: zapobieganie powstawania odpadów, 
wykorzystanie odpadów jako zasobów surowców i energii, oddzielenie tempa 
wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od tempa wzrostu gospodarczego oraz 
ograniczenie składowania odpadów. 

 
Z mocy prawa 

Najistotniejszą regulacją prawną UE w zakresie gospodarki odpadami jest  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  z 19 listopada 2008 r.  
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy1. Ustanawia ona ramy 
prawne dotyczące postępowania z odpadami oraz określa podstawowe cele 
gospodarki odpadami (głównymi są ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego 
poprzez zapobieganie negatywnemu wpływowi gospodarowania odpadami oraz 
ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych).  

Kluczowymi zadaniami redukcji strumienia odpadów jest odzysk i recykling 
frakcji surowcowej oraz frakcji odpadów biodegradowalnych w taki sposób, aby 
ostatecznie składować jak najmniejszy strumień odpadów przetworzonych. 
Szczególne znaczenie w tym zakresie redukcji frakcji odpadów biodegradowalnych 
ma Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów2. Zobowiązała 
ona Polskę do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, w odniesieniu do ich masy wytworzonej w 1995 r. o: 25% 
do 2010 r., 50% do 2013 r. oraz 65% do 2020 r. Proces przetwarzania i stabilizacji 
frakcji biodegradowalnej odbywa się w technologiach kompostowania lub 
fermentacji metanowej. Wydzielenie frakcji biodegradowalnej może być 
dokonywane „u źródła” lub w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

                                                        
1  Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii 
Środowiska, Politechnika Krakowska 
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odpadów.  
Jest to technologia, która składa się z instalacji do mechanicznego 

sortowania frakcji surowcowych powiązana z instalacją do biologicznej stabilizacji 
strumienia odpadów ulegających biodegradacji. Proces biologicznego 
przetwarzania odpadów może zachodzić w warunkach tlenowych lub beztlenowych. 
Stabilizat powstający w wyniku przetworzenia odpadów biodegradowalnych zostaje 
przeznaczony przede wszystkim do składowania. 

 
Kompostowanie – recykling tradycyjny 

Kompostowanie jest procesem tlenowym, naturalnie występującym  
w przyrodzie. Polega on na rozkładzie substancji organicznych z udziałem 
mikroorganizmów, które w obecności cząsteczki tlenu produkują wodę, dwutlenek 
węgla, energię cieplną oraz kompost.  

Proces prowadzi do powstania produktu (kompostu), który nie będzie 
odpadem, jeżeli zostanie spełnione kryterium jakościowe dla nawozów 
organicznych, organiczno-mineralnych lub środków wspomagających uprawę 
roślin. Podatność na rozkład substancji organicznych występujących w surowcach 
jest różna i od składu substratów zależeć będzie jakość powstałego produktu. Dużą 
podatność na rozkład wykazują węglowodany, białka oraz tłuszcze. Mniej podatne 
są celuloza i hemiceluloza. Z kolei opornością charakteryzuje się lignina oraz 
niskocząsteczkowe związki alifatyczne i aromatyczne. Kompostowanie przebiega  
w czterech fazach (warunki optymalne), charakteryzujących się różną aktywnością 
mikroorganizmów: 

 faza wstępnego kompostowania, inaczej mezofilna lub wzrostu temperatury, 
trwająca do kilku dni, 

 faza intensywnego kompostowania – faza termofilna lub wysoko 
temperaturowa, trwająca od kilku dni do kilku tygodni, podczas niej 
rozkładane są łatwo rozkładalne związki organiczne, a produktami są woda, 
CO2 i NH3, 

 faza przemian, inaczej kompostowanie właściwe, zaczynające się w 3-5 
tygodniu i trwające tyle samo czasu, w fazie tej zaobserwować można 
spadek temperatury, przekształcanie przez mezofile bakterie i grzyby trudno 
rozkładających się związków (tj. lignina, woski, żywice), 

 faza dojrzewania kompostu, zwana kompostowaniem wtórnym, zachodzi  
w  niej wychładzanie materiału, tworzą się huminy, można zaobserwować 
pojawienie się mikrofauny, faza trawa do kilku miesięcy. 
Na przebieg procesu kompostowania wpływa kilka parametrów 

współzależnych od siebie, tj. stężenie tlenu, mikroorganizmy, uziarnienia, 
zawartości wody, odczynu i temperatury, pH.  W celu zapewnienia efektywności  
i wysokiej jakości produktu parametry te muszą być pod stałą kontrolą w trakcie 
trwania procesu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 września 
2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
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odpadów komunalnych3 procesy biologicznego przetwarzania odpadów  
w warunkach tlenowych prowadzi się  zgodnie z następującymi wymaganiami 
technologicznymi: 

1)  odpady są przetwarzane z przerzucaniem w procesie kompostowania 
dynamicznego przez okres od 8 do 12 tygodni łącznie;  
2)  przez co najmniej dwa pierwsze tygodnie proces odbywa się   w zamkniętym 
reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem 
uniemożliwiającym przedostawanie się   nieoczyszczonego powietrza 
procesowego do atmosfery, do czasu osiągniecia wartości AT4 (rozumianej jako 
aktywność  oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez 
próbkę   odpadów w ciągu czterech dni) poniżej 20 mg O

2
/g suchej masy;  

 Proces biologicznego przetwarzania odpadów prowadzi się w taki sposób, 
aby uzyskany stabilizat spełniał następujące wymagania w celu jego składowania  
na składowiskach:  

 straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy,  
a zawartość  węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub  

 ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej  
w odpadach, mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego 
jest większy niż 40%, lub  

 wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O2/g suchej masy. 
 

Wermikompostowanie – poprawa jakości kompostu 
Wermikompostowanie jest znanym w literaturze i w praktyce procesem 

modyfikacji procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych polegającym  
na przekształceniu materii organicznej poprzez wykorzystanie dżdżownic w nawóz 
organiczny lub środki wspomagające uprawę roślin. Najczęściej stosowanymi  
w procesie dżdżownicami są: Eisenia fetida, bardziej znana pod nazwą dżdżownica 
kompostowa, bo związana jest ze środowiskiem o dużej zawartości materii 
organicznej oraz Dendrobaena veneta. 
Proces wermikompostowania prowadzony jest w kilku etapach: 

1) Etap I: wstępne przygotowanie odpadów biodegradowalnych zebranych 
selektywnie oraz proces homogenizacji, mieszania i napowietrzania 
substratów w tradycyjnej pryzmie kompostowej. Etap ten trwa zazwyczaj  
ok. dwa tygodnie. Konieczne jest kilkukrotne przerzucanie odpadów w celu 
ich napowietrzenia, rozdrobnienia i homogenizacji. Temperatura w pryzmie 
może sięgać do  70oC, jak w procesie tradycyjnego kompostowania. 
Wilgotność zaś mieści się w granicach od 40 do 80% masy. 

2) Etap II: wermikompostowanie w łożach wermikompostowych 
zhomogenizowanych i zhigienizowanych substratów. Etap ten trwa  
do jedenastu miesięcy. Podczas procesu konieczne jest comiesięczne 
uzupełnienie każdego z łoży wermikompostowych „świeżą“ porcją mieszanki 
odpadów biodegradowalnych. Temperatura złoża w tym etapie jest 
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uzależniona od temperatury otoczenia. Konieczne jest jednak utrzymanie jej 
w zakresie od 0 do 35oC, przy czym maksymalna aktywność wermikultur 
mieści się w zakresie od 12 do 28oC. W tym celu przykrywa się 
kompostowane odpady lekkimi frakcjami biodegradowalnymi np. słomą 
zmieszaną z odpadami domowymi. Na tym etapie nie stosuje się już 
dynamicznego napowietrzania poprzez przewracanie.  

3) Etap III: opróżnianie koryt z wermikompostu i jego konfekcjonowanie, 
polegające na opróżnianiu koryt przy użyciu ładowarki, oczyszczeniu 
kompostu z grubszych, nieprzekompostowanych frakcji poprzez przesianie 
na sicie bębnowym o perforacji oka Ø 15 mm, badaniu właściwości odsianej 
(podsitowej) frakcji wermikompostu i przygotowaniu wermikompostu  
do sprzedaży. 

W wyniku tak prowadzonych procesów, otrzymuje się redukcję masy wsadu  
do wermikompostowania przy użyciu wermikultury na poziomie ok. 65% wagowo.  
Otrzymany produkt, tzw. wermikompost, kompost dżdżownicowy lub biohumus  
to nawóz organiczny, którego  właściwości zależą od wielu czynników, takich jak: 
skład substancji pokarmowych, zagęszczenie hodowlanych dżdżownic oraz czas 
ich przebywania w poszczególnych warstwach pokarmowych. 

Użycie wermikultur gwarantuje możliwość przetworzenia bioodpadów wraz  
z osadami ściekowymi, w sposób umożliwiający uzyskanie dojrzałego kompostu,  
o znanym i akceptowalnym składzie oraz właściwościach fizyczno-chemicznych, 
jak również akceptowalnym stanie sanitarno-higienicznym.  

Wytworzony biohumus posiada w swoim składzie duże ilości enzymów  
i mikroorganizmów (co związane jest z metabolizmem dżdżownic) oraz dużą ilość 
makroelementów (fosforu, potasu, wapnia, magnezu). Ma on również o wiele lepsze 
właściwości nawozowe w porównaniu z kompostem wytworzonym w tradycyjny 
sposób, ponieważ toksyczne związki metali ciężkich zmieniają się w trudno 
przyswajalne przez rośliny. Zastosowanie takiego rodzaju kompostu ma duże 
znaczenie dla gleby, gdyż pobudza jej życie biologiczne oraz przywraca zdolność 
samooczyszczania się na skutek skażeń. 
 
Warunki procesu wermikompostowania 
Czynniki wpływające na proces wermikompostowania: 

 pH – odczyn gleby powinien mieścić się w granicach od 6 do 8. Poprzez 
zastosowanie zasadowej kredy, kamienia wapiennego, kwaśnego torfu,  
a także liści z drzew iglastych jest możliwe regulowanie odczynu, 

 stosunek C:N – optymalnie w granicach 25:1. Dodanie do podłoża tektury lub 
słomy podnosi poziom zawartości węgla, 

 rozdrobnienie masy kompostowej – korzystnie w granicach 25 mm, 
 wilgotność – udział wody w glebie powinien mieścić się w zakresie 70-80%. 

Uzależnione jest to od odżywiania się dżdżownic pokarmem, który jest  
półpłynny. Z tego względu bardzo istotna jest wilgotność substratów.  
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 temperatura – optymalna w granicach 12-28oC. 
 

Innowacyjność zaproponowanych rozwiązań 
Opisana technologia, scharakteryzowana i wdrażana w skali pilotażowej 

przez F.P.H.U. „KOMPOSAD”, stanowi proces recyklingu organicznego odpadów 
biodegradowalnych z gospodarstw domowych, odpadów zielonych, osadów 
ściekowych oraz odpadów biodegradowalnych pochodzenia rolniczego. Proces 
technologiczny został opracowany przez Jacka Jemioło, posiadającego ponad 
dziesięcioletnie doświadczenie w hodowli wermikultur Dendrobaena veneta i Eisenia 
foetida oraz Bogusława Wójcika – partnera merytorycznego, posiadającego 
doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji, projektów technicznych 
i technologicznych oraz eksploatacji instalacji do gospodarowania odpadami. 

Współpraca ze szkołami wyższymi m.in. Uniwersytetem Rzeszowskim, 
Politechniką Krakowską oraz Politechniką Śląską pozwala na opracowanie modelu 
technologii w taki sposób, by odpowiednio dobrana mieszanka różnych odpadów 
oraz kontrola reżimu technologicznego, umożliwiła otrzymanie kompostu  
o określonych parametrach, nadającego się do wykorzystania oraz rekultywacji. 
Badania są przeprowadzone w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony 
Środowiska Politechniki Krakowskiej. Analizuje się przede wszystkim zawartość 
azotu, fosforu, ilość suchej masy organicznej oraz odczyn pH badanego 
wermikompostu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy  
o nawozach i nawożeniu4 nawozy organiczne w postaci stałej powinny zawierać  
co najmniej: 0,3% (m/m) azotu całkowitego (N) oraz 0,2% (m/m) fosforu  
w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5). W badanym wermikompoście 
parametry te zostały dotrzymane. Na fotografiach 1 i 2  widać I i II etap procesu 
wermikompostowania w pilotażowej technologii. Z kolei fotografia 3 prezentuje łoże 
wermikompostowe.  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fot. 1. Osad ściekowy ze słomą w drugim tygodniu procesu – I etap procesu (faza 
mieszania i homogenizacji). (Fot. W. Wójcik) 
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Fot. 2. Pracująca wermikultura pod koniec procesu wermikompostowania (badania 
pilotażowe). (Fot. W. Wójcik) 
 

 
 
Fot. 3 Drugi etap procesu wermikompostowania – łoże wermikompostowe – 
instalacja pilotażowa, stanowisko badawcze stworzone przy współpracy 
doktorantki Weroniki Wójcik i przedsiębiorcy starającego się o zezwolenie  
na wdrożenie technologii. (Fot. W. Wójcik)  
 
Lepsza organizacja 

Wypracowana technologia może okazać się wsparciem dla realizacji zadań 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów 
redukcji odpadów biodegradowalnych. Realizacja projektu przewiduje rozwiązanie 
problemu wymaganych poziomów odzysku i recyklingu organicznego w danym 
regionie oraz podjęcia problemu racjonalnego unieszkodliwiania osadów 
ściekowych w Polsce. Do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza 
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się: papier i tekturę, odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50% frakcji 
tekstyliów), odpady z terenów zielonych, odpady kuchenne i ogrodowe oraz drewno. 
Substancje ulegające biodegradacji zawierają również odpady wielomateriałowe 
oraz frakcja drobna < 10 mm.  

Do odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne zalicza się 65 
rodzajów odpadów zakwalifikowanych ze względu na źródło pochodzenia wg 
katalogu odpadów5: 

 grupy 02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (30 rodzajów 
odpadów z podgrup: 02 01, 02 03, 02 03, 02 04, 02 05, 02 06 i 02 07),  

 grupy 03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy 
celulozowej, papieru i tektury (10 rodzajów odpadów z podgrup: 03 01 i 03 
03), 

 grupy 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu 
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do 
celów przemysłowych (13 rodzajów odpadów z podgrup: 19 06, 19 08, 19 09  
i 19 12). 

Do frakcji biodegradowalnych należą również osady ściekowe powstające  
w komunalnych oczyszczalniach ścieków.  

Zakładając, że na terenach wiejskich i w małych miastach zawartość frakcji 
biodegradowalnych w odpadach komunalnych wynosi ok. 20-40% masy, 
uwzględniając dodatkowo strumień osadów ściekowych i odpady z pielęgnacji 
terenów zielonych, proces wermikompostowania może stanowić doskonały element 
uzupełniający regionalny system gospodarki odpadami na terenach wiejskich.  
W takich miejscach jest bowiem duże zapotrzebowanie na materiał do nawożenia  
i rekultywacji terenów rolniczych, a tego rodzaju materiał może być wykorzystany 
przy utrzymaniu reżimu technologicznego instalacji i parametrów otrzymanego 
kompostu. 

Proponowana do wdrożenia technologia cieszy się uznaniem wśród gmin 
potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem instalacji, ze względu na koszt 
prowadzenia procesu, redukcję odpadów biodegradowalnych, zagospodarowanie 
osadów ściekowych oraz pozyskiwanie produktu o charakterze nawozowym, 
konkurencyjnego cenowo. Przedsiębiorca przeprowadził wstępne rozmowy  
w województwie podkarpackim, w wyniku których chęć podjęcia współpracy 
deklarują gminy z różnych regionów gospodarki odpadami komunalnymi  
w województwie podkarpackim: Błażowa (region centralny), Olszanica (region 
południowo-wschodni), Jodłowa i Ostrów (region zachodni) oraz Lubaczów (region 
wschodni). 

 
Źródła:  
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  z 19 listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (DzU UE L 08.312.3).  
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2. Dyrektywa Rady 1999/31/WE, w sprawie składowania odpadów (DzU UE L 182,  
z późn. zm.).  
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
(DzU z 2012 poz. 1052). 
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2008 r.  
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (DzU  
z 2008 nr 119, poz.765).  
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (DzU z 2001 nr 112, poz. 1206). 
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Piotr Barczak1 
  

 
EUROPEJSKIE USTAWODAWSTWO ŚRODOWISKOWE  

W ZAKRESIE EKOINNOWACJI 
 

Do tej pory w Polsce w dziedzinie gospodarki odpadami nastąpiły dość duże 
zmiany. Obecnie konieczne jest zapewnienie, aby zmierzały one w dobrym kierunku. 
Komisja Europejska uchwaliła w lipcu br. założenia, dzięki którym europejska 
gospodarka w większym stopniu ma bazować na obiegu zamkniętym. Wnioski 
zawierają takie komponenty, jak legislacyjna propozycja zmian w dotychczasowych 
celach odpadowych, możliwości efektywnej gospodarki zasobami w sektorze 
budownictwa, inicjatywa na rzecz „zielonych” miejsc pracy oraz plan 
proekologicznych działań na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). Owe wnioski ustawodawcze stanowią kluczowe elementy dla osiągnięcia 
wcześniej ustalonych celów Siódmego Planu Działań w Zakresie Środowiska.  
To także filar programu efektywnego gospodarowania zasobami, ustanowionego  
w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
 
Nowe cele 

Osiągnięcie nowych wartości docelowych dla odpadów pozwoli stworzyć 580 
tys. nowych miejsc pracy, zwiększyć konkurencyjność Europy oraz zmniejszyć 
zapotrzebowanie surowcowe i energetyczne. Propozycje Komisji Europejskiej 
oznaczają również zmniejszenie obciążeń dla środowiska oraz obniżenie emisji 
gazów cieplarnianych. Zgodnie z planami, do 2030 r. Europejczycy mają objąć 
recyklingiem 70% odpadów komunalnych oraz 80% odpadów opakowaniowych,  
a począwszy od 2025 r., zakazać składowania odpadów nadających się  
do recyklingu. Wyznaczono również cele w zakresie zmniejszenia odpadów 
morskich i ograniczenia marnotrawienia żywności. Co więcej, UE narzuca 
obowiązek oddzielnego zbierania bioodpadów. Zaproponowała także zasady, które 
wzmacniają instrumenty ekonomiczne dla gospodarki odpadami, takie jak 
„zanieczyszczający płaci” lub „wydłużona odpowiedzialność producenta”. Dla Polski 
ważne jest też zaproponowanie zaprzestania składowania odpadów do 2025 r., 
które, niestety, równocześnie „otwiera drzwi” dla spalania odpadów bez żadnych 

                                                        
1 koordynator polityki odpadowej, European Environmental Bureau, Bruksela 
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ograniczeń – tego typu działanie jest sprzeczne z koncepcją gospodarki o obiegu 
zamkniętym. 

Opublikowane założenia, mające na celu zaktualizowanie wartości 
docelowych dla odpadów, stanowią część ambitnego projektu fundamentalnej 
zmiany sposobu funkcjonowania gospodarki – z linearnego na zamknięty. Te dwa 
systemy różnią się sposobem pozyskiwania surowców. Linearny jest bardzo 
zależny od importu nowych surowców, natomiast zamknięty w znacznym stopniu 
opiera się na ponownym wykorzystaniu i odzysku. Obieg zamknięty nie może być 
jednak kojarzony tylko i wyłącznie z recyklingiem. Cykle ponownego wykorzystania 
odpadów powinny być jak najmniejsze i powolne. Zaowocuje to naciskiem  
na długotrwałość produktów i ograniczenie ilości powstawania odpadów. Istotne 
jest więc podjęcie konkretnych działań, wśród których wymienić należy prewencję, 
pojawienie się na rynku produktów o lepszych parametrach i dłuższym okresie 
użytkowania, ulepszenie i stworzenie bardziej wydajnych procesów produkcyjnych 
oraz wypracowanie nowych modeli biznesowych. Są to wzajemnie powiązane 
strategie i regulacje, które na podłożu prawnym mają zapewnić większą pewność 
inwestycyjną, uwydatnić rolę przedsiębiorstw i zwiększyć udział konsumentów. 
Zaproponowano również ważny cel wzrostu produktywności zasobów o 30%  
do 2030 r. Wskaźnik ten jest liczony na podstawie stosunku PKB do zużycia 
surowców.  
 
Przeskok technologiczny 

Koncepcję tę ujęto w komunikacie towarzyszącym nowo przedstawionym 
wnioskom Komisji Europejskiej. Zaproponowane wnioski ustawodawcze w procesie 
ko-decyzji będą negocjowane w Parlamencie Europejskim i w Radzie UE.  
Polska oraz inne kraje, których gospodarki nie są jeszcze gotowe na osiągnięcie tak 
wysokich celów odzysku surowców, znajdują się w korzystniejszym położeniu niż 
państwa, mogące szybko osiągnąć te cele. To właśnie w takich krajach jak Polska 
przeskok technologiczny zapewni gwałtowny wzrost gospodarczy i nowe miejsca 
zatrudnienia. 

Zaproponowanie omawianych regulacji to ważny i długo oczekiwany krok  
w kierunku stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Najważniejsze jest,  
że nowy wniosek zapowiada zwiększenie poziomu odzysku w Europie, jak również 
proponuje ujednolicenie definicji i metod obliczania tych poziomów. Pozwoli  
to zapewnić dokładniejszy obraz ilości odzyskiwanych surowców oraz umożliwi 
lepsze porównanie poziomów odzysku w państwach członkowskich.  
Reasumując, cele postawione w zaproponowanych zmianach w dyrektywach 
odpadowych są ambitne, a w dłuższej perspektywie przyniosą znaczne korzyści 
europejskiej gospodarce w postaci mniejszego uzależnienia od importu surowców 
naturalnych, nowych miejsc pracy i zmniejszenia emisji CO2. 
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 Martyna Czerniakowska1 
 

 
WSPARCIE DLA EKOINNOWACJI W POLSCE  
NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU GREENEVO 

  

 
Zagadnienie ekoinnowacji w Polsce nie jest nowym i nieznanym pojęciem, 

jednak wciąż zbyt rzadko stosowanym w praktyce gospodarczej. Jak wynika  
z danych Komisji Europejskiej z 2014 r. Polska znajduje się na przedostatnim 
miejscu pod względem ekoinnowacyjności wśród wszystkich krajów Unii 
Europejskiej. W rankingu Eco-Innoovation Scoreboard wyprzedziła tylko Bułgarię.  
Samo pojęcie ekoinnowacji dotyczy stworzenia i wdrożenia na rynku nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, który zmniejsza negatywne 
oddziaływanie człowieka na środowisko i poprawia efektywność wykorzystania 
zasobów naturalnych. 

Usprawnienia ekologiczne poprzez integrację procesów przyczyniają się  
do zmniejszenia nakładów, materiałochłonności i energochłonności procesów, przy 
jednoczesnej dbałości o wysoką jakość i trwałość produktu lub usługi. Co więcej, 
zastosowanie w praktyce ekoinnowacji w sposób zrównoważony i znaczący wpływa 
na podnoszenie konkurencyjności i wzrost gospodarczy danego kraju. 
 
Dlaczego innowacje ekologiczne?  

Bez wątpienia ekoinnowacje stanowią szansę na rozwój przedsiębiorstw. Jak 
wynika z badań technologii środowiskowych w Polsce, przeprowadzonych w 2013 r. 
przez ekspertów projektu GreenEvo, prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska, 
zielone innowacje przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności firm. 
Przedsiębiorstwa działające w sposób zrównoważony, odnoszą wymierne 
oszczędności, związane z mniejszym zużyciem energii, materiałów, zasobów itp., 
które mogą przekuć się na obniżenie ceny oferowanego produktu lub usługi. Aspekt 
ekologiczny rozwiązania w pewnym stopniu podnosi również jego atrakcyjność 
wśród nabywców. Ponadto stała dbałość o funkcjonalność i jakość proponowanych 
usprawnień ekologicznych, wpływa na motywację zakupową klientów, którzy będą 
bardziej skłonni do nabycia takich rozwiązań w stosunku do konkurencyjnych. 

                                                        
1 specjalista ds. technologii – GreenEvo, Departament Zrównoważonego Rozwoju, 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 
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Tworzenie i implementowanie ekologicznych innowacji w przedsiębiorstwach 
wydaje się być zatem powinnością każdej z firm, która chce znaleźć dla siebie niszę 
na współcześnie funkcjonującym rynku. Co więcej, w wielu przypadkach 
wprowadzenie ekoinnowacji może okazać się niezbędne by wciąż istnieć w tym 
turbulentnym i konkurencyjnym otoczeniu. 

Pomimo uplasowania się Polski na końcu zestawień obejmujących kraje Unii 
Europejskiej dotyczących ekoinnowacyjności, nie oznacza to, że w ogóle brakuje  
w kraju inicjatyw o charakterze wsparcia tego typu działań. Wręcz przeciwnie  
– rokrocznie powstają nowe programy, projekty, konkursy, inicjatywy, a także 
seminaria, warsztaty i inne wydarzenia, promujące zielone innowacje. Zachęcają 
one do prowadzenia biznesu w sposób proekologiczny i propagują zrównoważony 
rozwój przedsiębiorstw w oparciu ekoinnowacje procesowe, produktowe, 
organizacyjne i marketingowe. Do tych inicjatyw należy z pewnością projekt „Jesteś 
kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!” 
 
Działania priotytetowe 

Co więcej, wsparcie innowacyjności, w tym ekoinnowacyjności Polski  
w perspektywie do 2020 r. jest jednym z kluczowych priorytetów nie tylko naszego 
kraju, ale też całej Europy. Fundusze trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej mają wspierać rozwój 
trzech strategicznych, priorytetowych działań na rzecz rozwoju: inteligentnego, 
zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. W temacie ekoinnowacji 
będzie dla nas istotne położenie nacisku państwa na rozwój inteligentny 
oznaczający zwiększenie roli wiedzy, innowacji, kształcenia i technologii cyfrowych, 
a równolegle rozwój zrównoważony związany z bardziej efektywnym 
wykorzystywaniem zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności.  

Podstawą do przygotowania krajowych dokumentów strategicznych, także  
w zakresie ekoinnowacji stanowi opracowany przez Zespół Doradców 
Strategicznych Premiera raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, w którym 
wskazane zostały wyzwania rozwojowe stojące przed Polską w perspektywie  
do 2030 r. 

Warto zauważyć, że wśród wyzwań tych wymieniono: wzrost  
i konkurencyjność, bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne oraz gospodarkę 
opartą na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego. 
 
Program rozwoju przedsiębiorstw 

Na bazie tych wytycznych została m.in. przygotowana „Strategia 
innowacyjności i efektywności gospodarki”, której dokumentem wykonawczym jest 
„Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP). Na stronie Ministerstwa 
Gospodarki, odpowiedzialnego za realizację programu czytamy: PRP jest 
propozycją systemu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich innowacyjności. Obejmuje on zarówno usuwanie barier i tworzenie 



Konferencja „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem” 
SALON EKOINNOWACJI, 16-17 października 2014 r., Poznań 

 
 

35 
 

                                                                                            

przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw, jak i aktywne działania na rzecz wzrostu ich 
innowacyjności i konkurencyjności. Wskazane w Programie instrumenty koncentrują się 
na tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla biznesu, wzmacnianiu różnorodnych 
form finansowania B+R i innowacji, podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego dla 
innowacyjności, wzmacnianiu współpracy przedsiębiorców ze światem nauki oraz 
samych przedsiębiorców, e-gospodarce, a także zrównoważonym rozwoju. W centrum 
uwagi PRP znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 
Inteligentne specjalizacje 

Integralną częścią PRP jest dokument „Krajowa inteligentna specjalizacja” 
(KIS). Przedstawia on proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji  
na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich monitorowania  
i aktualizacji. 

Osiemnaście inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących 
działów: zdrowe, społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, 
zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz 
innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.  

Dla krajowego rozwoju ekoinnowacji najistotniejsze wydają się specjalizacje  
w zakresie: 
 
I. BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-
drzewnego 
 
II. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 
7.Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, 
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 
 
III. SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania 
surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów  
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz 
wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody 
odzysku) 
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz 
zmniejszające jej zużycie 
 

Oczywiście w zakresie tematu wzmacniania roli ekoinnowacji w Polsce, 
ważnym dokumentem wykonawczym jest także ustawa o odnawialnych źródłach 
energii, opracowana i konsultowana w Ministerstwie Gospodarki. 
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Pieniądze na działanie 

Istotnym zagadnieniem dotyczącym wsparcia rozwoju innowacji 
prośrodowiskowych w najbliższych latach w Polsce jest sposób finansowania,  
na jaki mogą liczyć przedsiębiorcy, zajmujący się wdrażaniem ekoinnowacji. 
Największymi beneficjentami instrumentów wsparcia publicznego w tej dziedzinie 
będą z pewnością ekoinnowacje z udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Polscy przedsiębiorcy w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 będą 
mogli skorzystać z kilkunastu krajowych programów wsparcia: KAWKA, LEMUR, 
BOCIAN, PROSUMENT, OZE I KOGENERACJA, Dopłaty do domów 
energooszczędnych, Inwestycje energooszczędne w MŚP, Dopłaty do kolektorów 
słonecznych, Biogazownie rolnicze, Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę, 
SOWA, GAZELA, Zarządzanie energią w budynkach sektora FP, SYSTEM – wsparcie 
działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, 
Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej 
gospodarki oraz GEKON. Przedmiot finansowania objęty każdym z programów 
wspierających rozwiązania OZE prezentuje tabela. 
 
Dlaczego GreenEvo? 

Inną istotną inicjatywą krajową wspierającą w najbliższych latach 
ekoinnowacyjność polskich przedsiębiorstw jest program GreenEvo – Akcelerator 
Zielonych Technologii. Dlaczego powstało GreenEvo? Ministerstwo Środowiska 
kilka lat temu dostrzegło lukę rynkową w zakresie wspierania ekoinnowacjności 
polskich przedsiębiorców. Po konferencji klimatycznej COP14 w 2008 r. pojawił się 
pomysł stworzenia mechanizmu, który będzie łączył polski ekobiznes z faktycznymi 
potrzebami rynku w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Założono zwiększanie 
efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów 
rozwijających się w tym zakresie, zgodnie z ideą Poznańskiej strategii transferu 
technologii, przyjętą do realizacji w 2009 r. 

Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny 
program Ministerstwa Środowiska, którego zadaniem jest transfer zielonych 
technologii i wspieranie rozwoju tego sektora w kraju i zagranicą. Dzięki niemu 
możliwe jest budowanie międzynarodowych, stabilnych relacji biznesowych, 
zawiązywanie partnerstw oraz nawiązywanie stosunków bilateralnych. Działania 
podejmowane w jego ramach w sposób kompleksowy stymulują rozwój oraz 
wzmacniają pozycję zaawansowanych zielonych technologii, w tym ekoinnowacji,  
w procesie kierowania światowej gospodarki w stronę zrównoważonego rozwoju  
i tworzeniu gospodarki zamkniętego obiegu (gospodarki cyrkulacyjnej, ang. circular 
economy). 
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Zielona marka dla najlepszych 
Przedsiębiorstwa wyselekcjonowane w programie GreenEvo dostarczają 

sprawdzone, wysoce efektywne i wyróżniające się wysoką jakością rozwiązania.  
Z pewnością można stwierdzić, iż laureaci programu to wiarygodni partnerzy 
biznesowi, którzy są gotowi na to, by dzielić się swoimi technologiami, 
doświadczeniami i wiedzą z krajami, które zmagają się z problemami, w takich 
obszarach jak: oczyszczanie ścieków oraz uzdatnianie wody, gospodarowanie 
odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi), przetwarzanie biomasy, odnawialne 
źródła energii, technologie energooszczędne oraz niskoemisyjne, ochrona 
bioróżnorodności oraz budownictwo pasywne. Marka GreenEvo to bagaż 
doświadczeń i chęć dzielenia się nim z innymi krajami, które znajdują się w tym 
samym miejscu, w jakim była Polska w czasach transformacji.  

W 2010 r. miała miejsce pierwsza edycja GreenEvo, a dzisiaj jest już piąta! 62 
laureatów programu stanowi grupę najlepszych producentów zielonych technologii, 
rozwijanych w Polsce. Program nie tylko wspiera rozwój zielonych technologii, ale 
także firm, wzmacniając ich aktywność biznesową na platformie międzynarodowej. 
Zmienia sposób patrzenia na firmę i zarządzania nią – z tradycyjnego  
na nowoczesny, efektywny i ukierunkowany na działania z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Ponadto wzmacnia rolę zaawansowanych  
i innowacyjnych technologii ochrony środowiska w podnoszeniu konkurencyjności  
i procesie wzrostu gospodarczego. Co ważne, program wspiera technologicznie 
kraje rozwijające się w poprawie środowiska naturalnego. 

Pięcioletnie doświadczenie konkursowe pokazuje, że w krajach azjatyckich, 
latynoamerykańskich oraz Afryce, do inicjacji współpracy gospodarczej absolutnie 
niezbędne jest wsparcie na szczeblu administracji publicznej. Delegacje pod 
przewodnictwem ministra, czy wysokiego szczebla urzędników państwowych  
są mile widziane i przyjmowane z szacunkiem. Nadaje to wyższą rangę 
reprezentantom biznesu i niejako daje gwarancję wiarygodności firm oraz 
oferowanych przez nie rozwiązań. Rozwój programu GreenEvo związany jest 
również z rozwojem międzynarodowego rynku zielonych technologii. Według teorii 
gospodarki zamkniętego obiegu, wytwórcy nie tyle winni koncentrować się  
na ograniczeniu produkcji przyczyniającej się do emisji CO2, ale raczej powinni 
skupić się na zaplanowaniu i wykorzystaniu każdej fazy procesu wytwórczego, by 
stał się on jak najbardziej efektywny i wykorzystywał materiały pozostałe  
z produkcji do kolejnego przetworzenia. 
 
Czas na design 

Odpowiedzią na ten nowy trend jest pomysł stworzenia konkursu DesignEvo, 
który włączy do programu GreenEvo projektantów przemysłowych i skutecznie 
połączy inżynierską myśl techniczną z wiedzą na temat efektywności energetycznej 
projektów, jak również estetyki powstających rozwiązań. Przykładem mogą być 
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kolektory słoneczne, niechętnie montowane na dachach domów z uwagi na ich 
niską estetykę i „zaburzenie” spójności wyglądu wymarzonego obiektu. 

Program GreenEvo okazał się niezwykle efektywny biorąc pod uwagę rozwój 
firm i ich rozwiązań prośrodowiskowych. Wyniki corocznej ewaluacji laureatów 
ukazują ogromny potencjał rozwoju polskich dostawców zielonych technologii.  
W 2013 r. zarówno eksport, jak i sprzedaż zagraniczna spółek znajdujących się pod 
parasolem GreenEvo wzrosły o ponad 50%. Miało to również wpływ na wzrost ich 
obrotów – średnio o 36% oraz wzrost zatrudnienia – niemal 40% laureatów 
utworzyło nowe, zielone miejsca pracy. Od początku istnienia programu GreenEvo, 
jego przedstawiciele wraz z reprezentantami firm wzięli udział w misjach do ok. 40 
państw na całym świecie, uczestnicząc w profilowanych targach, seminariach, 
konferencjach lub spotkaniach branżowych. Laureaci GreenEvo również 
samodzielnie organizowali wyjazdy, służące nawiązaniu lub wzmocnieniu 
kontaktów handlowych czy też wdrożeniu konkretnych instalacji. Poza programem, 
firmy uczestniczyły łącznie w 79 polskich imprezach targowych i 54 zagranicznych. 
W tym roku do grona laureatów dołącza czternastu przedsiębiorców, których 
technologie stanowią odpowiedź na globalne potrzeby w zakresie ochrony 
środowiska. 

 
Ukoronowanie działań 

Ostatnie lata przyniosły dalszy wzrost międzynarodowej rozpoznawalności 
marki GreenEvo i były potwierdzeniem wyjątkowości działania tego mechanizmu. 
Po pierwsze, program zaznaczył swoją obecność podczas szczytu Konferencji 
Klimatycznej ONZ – COP 19 w Warszawie. Po drugie, uzyskał nominację  
do Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego i znalazł się wśród pięciu najlepszych 
projektów, działających na szczeblu narodowym w Europie, za co otrzymał 
Certyfikat Najlepszych Praktyk Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej 
2013. Ponadto, jako jedna z kilku inicjatyw w Polsce, wziął udział w fazie testowej 
Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego OECD. Ukoronowaniem działań 
GreenEvo, była nagroda przyznawana przez Europejskie Towarzystwo Badań nad 
Jakością (ang. European Society for Quality Research, ESQR), wręczana najlepszym, 
najskuteczniej działającym organizacjom, przedsiębiorstwom i urzędom  
na wszystkich kontynentach.  

Rosnące międzynarodowe uznanie utwierdza nas w przekonaniu, że polska 
administracja coraz lepiej odpowiada na potrzeby rynku zielonych technologii,  
w tym ekoinnowacji i skutecznie je wspiera. To jednocześnie ogromna zachęta, by 
wciąż wspierać walkę ze skutkami zmian klimatu najlepszymi dostępnymi, polskimi 
technologiami.
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Przedmiot finansowania objęty każdym z programów wspierających rozwiązania OZE 
 

 
PROGRAM 

 
OBSZAR PRZEDMIOT FINANSOWANIA 

KAWKA – 
 Likwidacja niskiej 
emisji wspierająca 
wzrost efektywności 

energetycznej  
i rozwój 

rozproszonych 
odnawialnych źródeł 

energii 

efektywność 
energetyczna, OZE 

• przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz 
wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności: 
– likwidacja lokalnych źródeł ciepła, tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka 
budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez 
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy 
organ. W przypadku likwidacji palenisk  indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie 
wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej, 
– rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy 
wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci, 
– zastosowanie kolektorów słonecznych, celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, 
– termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, 
wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, 
• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności:  
– wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach, 
–budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego, 
– wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu, powodowanych przez komunikację  
w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla 
ruchu samochodowego i szynowego), 
• kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z  eliminacji niskiej emisji, 
oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań 
systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych. 
• utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających 
na inwentaryzacje źródeł emisji. 
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LEMUR–
Energooszczędne 

budynki użyteczności 
publicznej 

ekobudownictwo 

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych, energooszczędnych budynków 
użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Rodzaje przedsięwzięć: 
• inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych budynków użyteczności publicznej 
 i zamieszkania zbiorowego. 
UWAGA: beneficjentami mogą być tylko podmioty sektora finansów publicznych, samorządowe osoby prawne, NGO  
i kościoły. 

Dopłaty  
do kredytów  

na budowę domów 
energooszczędnych 

ekobudownictwo 

Celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających 
efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. 
Rodzaje przedsięwzięć: 
• budowa domu jednorodzinnego, 
• zakup nowego domu jednorodzinnego, 
• zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Inwestycje 
energooszczędne  

w MSP 

efektywność 
energetyczna, OZE 

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i 
zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu 
nastąpi zmniejszenie emisji CO2. 
Rodzaje przedsięwzięć: 
• przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej polegające na zakupie urządzeń 
wymienionych na Liście kwalifikowalnych maszyn i urządzeń (ang.List of Eligible Materials and Equipment, LEME) – lista 
urządzeń jest publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z 
dotacją nie przekracza 250 000 euro, stanowiących równowartość polskich złotych wg średniego kursu NBP z dnia 
podpisania umowy kredytowej. 
• przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych  
i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie 
może przekroczyć 1 000 000 euro. 
• przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta,  
w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego 
rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro. 
• inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m.in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach 
wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie 
może przekroczyć 1 000 000 euro. 
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BOCIAN – wspieranie  
rozproszonych, 

odnawialnych źródeł 
energii 

OZE 

Rodzaje przedsięwzięć: 
• elektrownie wiatrowe o mocy do 3 MWe, 
• systemy fotowoltaiczne o mocy od 200 kWp do 1 MWp, 
• pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, moc od 5 MWt do 20 MWt, 
• małe elektrownie wodne o mocy do 5 MW, 
• źródła ciepła opalane biomasą o mocy do 20 MWt, 
• biogazownie, rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego o 
mocy od 300 kWe do 2 MWe, 
• instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, 
• wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy do 5 MWe. 
UWAGA: tylko dla przedsiębiorców (art. 43(I) KC) 

Dopłaty  
do kolektorów 
słonecznych 

OZE 

Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej lub do ogrzewania wody 
użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach, przeznaczonych lub 
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 
Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. 

Program dla 
przedsięwzięć  

w zakresie 
odnawialnych źródeł 
energii i obiektów 
wysokosprawnej 

kogeneracji 

OZE, kogeneracja 

• wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20 MWt) , 
• wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 3 MWe), 
•  wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub 
oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych, 
• budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej 
dystrybucyjnej i bezpośredniej, 
• ektrownie wiatrowe o mocy nie wyższej niż 10 MWe,  
• pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, 
• elektrownie wodne o mocy nie wyższej niż 5 MWe, 
• wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. 
UWAGA: beneficjenci to "Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii 
i wysokosprawnej kogeneracji." 
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PROSUMENT – linia 
dofinansowania  

z przeznaczeniem  
na zakup i montaż 

mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł 

energii 

OZE 

• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy 
elektrycznej do 40 kWe. 
Wymagana: wysoka jakość instalowanych urządzeń, instalacja liczników energii cieplej lub elektrycznej, gwarancja 
producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 5 lat, projektowanie i montaż przez osoby posiadające 
uprawnienia.  

GIS – biogazownie 
rolnicze 

Biogazownie 

• budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu 
rolniczego, 
• budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego, celem wprowadzenia go do sieci gazowej 
dystrybucyjnej i bezpośredniej. 
UWAGA: beneficjenci: podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu biomasy pochodzenia rolniczego oraz 
wytwarzania biogazu rolniczego, celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. 

GIS – 
elektrociepłownie 

 i ciepłownie 
 na biomasę 

kogeneracja 

 
• budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej (kogeneracja)  
z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20 MWt). 

GIS – zarządzanie 
energią w budynkach 
wybranych podmiotów 

sektora finansów 
publicznych 

ekoudownictwo, 
termomoderni-

zacja 

Termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych 
ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją 
obiektów w szczególności: 
• ocieplenie obiektu, 
• wymiana okien, 
• wymiana drzwi zewnętrznych, 
• przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), 
• wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, 
• zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, 
• wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, 
• wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle  
z termomodernizacją obiektów) 
UWAGA: beneficjenci to: Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe,  państwowe instytucje kultury, 
instytucje gospodarki budżetowej,  komendy powiatowe i miejskie państwowej straży pożarnej,  państwowe jednostki 
budżetowe (PJB) 
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SOWA – 
energooszczędne 
oświetlenie uliczne 

OZE • modernizacja, montaż urządzeń i sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zewnętrznego 
UWAGA: tylko jednostki samorządu terytorialnego 

GAZELA –
niskoemisyjny 

transport miejski 

niskoemisyjny 
transport 

Program obejmuje następujące działania dotyczące taboru polegające na: 
• zakupie nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, 
• szkoleniu kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru, 
oraz dotyczące infrastruktury i zarządzania polegające na: 
• modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania  
do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, 
• modernizacji lub budowie tras rowerowych, 
• modernizacji lub budowie bus pasów, 
• modernizacji lub budowie parkingów „Parkuj i jedź”, 
• wdrażaniu systemów zarządzania transportem miejskim, 
• wdrożeniu systemu roweru miejskiego. 
Bneficjenci – gminy miejskie, spółki komunalne, spółki świadczące usługi transportu miejskiego zgodnie z umową z gminą 

SYSTEM –wsparcie 
działań ochrony 
środowiska  

i gospodarki wodnej 
realizowanych przez 

WFOŚiGW 

Programy 
międzydziedzinow

e 

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 
Część 2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami 
kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

Wsparcie 
przedsiębiorców  

w zakresie 
niskoemisyjnej  

i zasobooszczędnej 
gospodarki  

Programy 
międzydziedzi-

nowe 

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa. 
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej. 
Część 3) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu. 
UWAGA: beneficjenci: tylko przedsiębiorcy bez względu na formę prawną (w tym: działalność na własny rachunek i firmy 
rodzinne) 
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GEKON – Generator 
Koncepcji 

Ekologicznych 

Programy 
międzydziedzi-

nowe 

Program wspiera projekty z sektora prywatnego nakierowane na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,  
a następnie na wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych.  
Obszary tematyczne: 
• środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, 
• efektywność energetyczna i magazynowanie energii, 
• ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, 
• pozyskiwanie energii z czystych źródeł,  
• nowatorskie metody otrzymywania paliw. 
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Jarosław Stankiewicz1 
 
Elżbieta Uzunow1 

 

 
KIERUNKI ROZWOJU APLIKACJI KRUSZYW LEKKICH  

W WYROBY 
 

Kruszywo, sypki materiał pochodzenia organicznego lub mineralnego  
to jeden z podstawowych surowców stosowanych w budownictwie. W gospodarce 
wykorzystuje się głównie kruszywa naturalne, natomiast szersze zastosowania  
w budownictwie i drogownictwie coraz powszechniej znajdują kruszywa sztuczne. 
Są to surowce pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu termicznej 
bądź innej modyfikacji oraz kruszywa z recyklingu – pochodzenia mineralnego, 
uzyskiwane w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów, uprzednio 
stosowanych w budownictwie. Pierwsza grupa kruszyw z zasady zalicza się  
do kruszyw lekkich (gęstość poniżej 2 g/cm3). Kruszywa sztuczne produkowane  
są z różnego rodzaju surowców odpadowych, powstających głownie w przemyśle 
hutniczym, energetycznym i górniczym. Rodzaj surowca ma duży wpływ  
na właściwości kruszyw. Głównymi przyczynami rozwoju nowych technologii 
produkcji kruszyw sztucznych są duża podaż na rynku odpadów (najczęściej 
dotychczas składowanych, a obecnie głównie z powodów legislacyjnych 
przeznaczonych do recyklingu) oraz nowe możliwości technologiczne przeróbki 
grup odpadów trudnych do zagospodarowania tradycyjnymi metodami (np. 
zastosowanie w budowach dróg).  

W ramach działalności badawczej w Instytutu Mechanizacji Budownictwa  
i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w latach 2006-2010 zostały opracowane założenia  
i wstępne prace badawcze dotyczące zagospodarowania odpadów w kruszywa 
lekkie. Obecnie prowadzone są prace dotyczące przemysłowego wdrożenia linii 
technologicznej oraz wdrożenia kruszyw lekkich do różnych wyrobów.  
 
Kruszywa lekkie – cechy  

W Polsce w ostatnich latach wzrasta ilość produkowanych kruszyw 
sztucznych. Głównie są to kruszywa z żużli hutniczych. Wśród kruszyw sztucznych 

                                                        
1
 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 
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niewielką część stanowią kruszywa lekkie. Są to głównie kruszywa otrzymywane  
z kopalin ilastych na drodze ich przeróbki termicznej (keramzyt), a także z odpadów 
przemysłowych po obróbce termicznej (łupkoporyt, popiołoporyt).  

Produkcja kruszyw lekkich w Polsce nie wykazuje tendencji rozwojowych, ich 
niedobór na rynku jest uzupełniany importem. Poziom produkcji zdeterminowany 
jest głównie zapotrzebowaniem przemysłu betonów lekkich. Sztuczne kruszywa 
lekkie wykorzystywane są do produkcji termoizolacyjnych wyrobów budowlanych  
o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła oraz w geotechnice (drenaże, 
wymiana gruntów ciężkich). Na zakres ich stosowania wpływa stosunkowo duży 
koszt ich wytworzenia, wynikający z konieczności zastosowania obróbki cieplnej. 
Najbardziej znane na rynku kruszywa lekkie to:  

 keramzyt – powstaje z wypalania surowców ilastych w temp. ~1200°C,  
 pollytag – kruszywo produkowane z popiołów lotnych w procesie spiekania,  
 perlit – powstaje w wyniku procesu termicznego rudy perlitu. Po wypaleniu 

powstaje produkt o bardzo niskiej masie własnej (60-110 kg/m3),  
 kruszywo z żużla paleniskowego – pozyskiwane jest podczas mechanicznej 

obróbki żużla paleniskowego. Do jego zalet należą duża łatwość 
zagęszczania i wysoka wytrzymałość. Kolejnym atutem jest jego ciężar  
– 1 m3 waży niespełna 1100 kg. 

 
Technologia produkcji 

Podstawowym założeniem technologii produkcji kruszyw lekkich jest 
wytwarzanie nowego rodzaju kompozytowych materiałów budowlanych z odpadów 
bezpiecznych ekologicznie, o wysokiej jakości i powtarzalność właściwości produktu 
tak by mógł być on używany w skali masowej. W produkcji zastosowane są osady 
ściekowe, dotychczas nie zagospodarowane odpady mineralne i komunalne. Koszt 
przeróbki odpadów na kruszywo będzie w znacznej części skompensowany poprzez 
opłatę za utylizację odpadów.  

Wstępne badania przeprowadzone w latach 2006-2008 w IMBiGS dowiodły,  
że opisany wyżej sposób zagospodarowania osadów ściekowych, bez wstępnego 
osuszania, podczas ujednorodnienia z odpadami mineralnymi w postaci pyłów 
krzemionki o ziarnie <0,063 mm i o dużej nasiąkliwości tworzy plastyczną mieszaninę, 
którą można granulować, oszczędzając znaczną ilość energii dotychczas zużywaną  
na odparowanie wody. Dodatkowym czynnikiem, zastosowanym dla zmniejszenia 
energochłonności procesu jest użycie topnika, obniżającego temperaturę niezbędną  
do zajścia reakcji syntezy termicznej w fazie stałej.  

Technologia umożliwia zastosowanie lokalnych surowców odpadowych,  
co również decyduje o jej dużej uniwersalności. Innowacyjnością nowej technologii jest 
również to, że zastosowane komponenty można mieszać w różnych proporcjach,  
co umożliwia uzyskanie produktu o zróżnicowanych właściwościach dostosowanych 
do przewidywanych końcowych zastosowań.  
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Istotną cechą wytwarzanego kruszywa jest fakt, że utworzony spiek jest stabilny 
w całej masie, a metale ciężkie są stabilizowane poprzez wbudowanie w strukturę 
krystaliczną krzemianu (a nie otoczkowane), dlatego rozkruszanie spieku nie zmienia 
jego bezpieczeństwa ekologicznego.  

Zastosowanie jako topnika pyłu szklanego, oprócz zmniejszenia temperatury 
reakcji syntezy termicznej, gwarantuje przy ponad 30-procentowej nasiąkliwości 
wyrobu jego pełną mrozoodporność  (nawet kilka razy większą od stosowanych 
kruszyw lekkich).  
Podstawowe surowce przeznaczone do produkcji kruszyw sztucznych to:  

 krzemionki (udział masowy w mieszaninie 40%), 
 sady ściekowe uwodnione o zawartości suchej masy 20-40% (50%),  
 dpady szklane (odpady opakowań, żarówki, kineskopy) (10%).  
 

Schemat technologiczny produkcji kruszyw sztucznych został przedstawiony  
na rysunku.  
 

 
 
Schemat technologiczny linii do produkcji kruszyw sztucznych.  
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Oś – zbiornik osadów ściekowych; Msz – zbiornik mączki szklanej ; Mk – zbiornik mączki 
krzemionkowej ; Ow – odpady pozyskiwane z innych źródeł (np. powęglowe); DM 1, DM 2 – 
mieszalniki; GB – granulator bębnowy; SO – suszarnia obrotowa; GG – generator gazów 
suszących; PR – piec rurowy; CHR – chłodnik rurowy; PW – przesiewacz wibracyjny; KR – 
kruszarka; F1 – filtr mechaniczny tkaninowy; F2 – filtr chemiczny. 
Przykładowy produkt uzyskany na linii produkcji kruszyw został przedstawiony  
na fotografii 1. 
 

 
 
Fot. 1. Widok kruszywa sztucznego produkowanego wg technologii IMBiGS 
 
Kierunki zastosowań  

Kruszywa lekkie znajdują zastosowanie dzięki swoim charakterystycznym 
właściwościom, do których należy zaliczyć niską gęstość, izolacyjność cieplną, 
odporność chemiczną oraz wysoką nasiąkliwość. Główne kierunki zastosowania:  

 budownictwo ogólne – podłoża podsadzkowe, składnik betonów lekkich 
izolacyjnych, drenowanie fundamentów, izolacja termiczna i akustyczna, 
produkcja bloczków betonowych (ściany fundamentowe, ściany działowe, 
piony wentylacyjne i kominowe, stropy), zaprawy ciepłochłonne.  

 geotechnika – izolacja instalacji podziemnych, odciążenie słabego podłoża 
pod nasypami drogowymi, redukcja parcia na konstrukcje inżynierskie 
(wypełniania tzw. klinów odłamu), odciążanie najazdów i przepustów, 
drenaże podziemne, wypełnienia na słabonośnych podłożach,  

 pokrywy pływające – pływające pokrywy na zbiornikach (np. płynnymi 
odchodami zwierzęcymi lub wodne), aby ograniczyć emisję amoniaku 
(redukcja odorów) lub parowanie wody.  
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 filtry – jako wypełnienie filtra biologicznego. Dzięki dużej nasiąkliwości 
zwiększa się powierzchnia czynna złoża.  

 zielone dachy (konstrukcje, na których zostały utworzone warunki gruntowe  
i możliwa jest uprawa roślin). Kruszywa lekkie są stosowane głównie  
w warstwie drenażowej, a dzięki niskiej gęstości i wysokiej nasiąkliwości nie 
stanowią dużego obciążenia,  a jednocześnie magazynują wilgoć niezbędną 
do wegetacji roślin. Drenaż jest podstawowym elementem dachu zielonego, 
który służy do odtworzenia warstwy wodonośnej. Rolę magazynowania  
i odprowadzania wody opadowej spełniają zarówno lekkie maty drenażowe  
z tworzyw sztucznych, jak i drenaże mineralne z kruszyw nasiąkliwych.  

 Materiał dekoracyjny – kruszywa lekkie są stosowane w aranżacjach 
ogrodowych czy warstwach stosowanych w doniczkach. Przykład kruszywa 
wg katalogu jednej z firm krajowych przedstawiono na fot. 2 

 

. 
Fot. 2. Widok kruszywa sztucznego produkowanego wg technologii IMBiGS 
 
Kruszywa lekkie IMBiGS 

Podobnie jak większość kruszyw lekkich kruszywo produkowane wg 
technologii IMBiGS może być stosowane w aplikacjach wyszczególnionych 
wcześniej. Dodatkowo, z uwagi na możliwość zmian właściwości kruszyw (dotyczy 
to głównie gęstości i wytrzymałości), co uzyskujemy poprzez zmiany proporcji 
pomiędzy głównymi składnikami przeznaczonymi do produkcji kruszyw, przewiduje 
się ich wykorzystanie w nowych dotychczas nie stosowanych wyrobach. Wstępnie 
wykonane prace badawcze potwierdziły możliwość wyprodukowania kruszyw  
na bazie podstawowych składników kruszyw. Wyniki badań laboratoryjnych 
właściwości kruszyw o różnych recepturach przedstawiono w tabeli.  
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Tab. 1. Podstawowe właściwości kruszyw lekkich 
 
Próbka Gęstość 

(Mg/m3) 
Gęstość 

nasypowa 
(Mg/m3) 

Nasiąkliwość 
(%) 

Mrozoodporność 
(%) 

Odpornośćna 
miażdżenie 

(MPa) 

Uwagi 

1 1,35 0,66 28,6 <0,3 3,2  
2 1,54 0,81 5,33 <0,1 3,5 Dodatek 

popiołu 
lotnego 

3 1,82 0,85 5,78 <0,1 6,2 

4 1,94 0,91 20,55 <0,4 12,6  
5 1,60 0,7 7,25 <0,3 10,3 jw 

 
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 13055. Wszystkie próbki spełniają 

wymagania w zakresie oddziaływania na środowisko. Próbki różnią się zawartością 
składem mieszaniny do formowania kruszyw: 

 próbka 1 – receptura pierwotna, udział podstawowych składników jak  
w założeniach technologicznych, 

 próbka 2 – receptura  zmieniona, dodatek popiołów lotnych w ilości ~5% 
zamiast odpadu mineralnego, 

 próbka 3  – receptura zmieniona, a dodatkowo zwiększenie zawartości szkła 
o 5% zamiast osadów ściekowych, 

 próbka 4 – receptura zmieniona, zmniejszona zawartość osadów 
ściekowych o 10%, dodatek 10% szkła, 

 próbka 5 – receptura zmieniona, dodatek popiołów lotnych w ilości ~10% 
zamiast odpadu mineralnego, a dodatkowo zwiększenie zawartości szkła  
o 5% zamiast osadów ściekowych. 

 
Należy zaznaczyć, iż sterowanie ilością poszczególnych składników  

w mieszaninie przeznaczonej do wypalania, nie wyczerpuje możliwości modyfikacji 
właściwości kruszyw. Dodatkowo zmiana parametrów procesu termicznego (czas, 
temperatura) oraz zastosowanie różnych rodzajów odpadów mineralnych  
i dodatków wpływa na zmianę właściwości gotowego wyrobu. 
 
Kruszywo do nawierzchni dróg 

Ocena przydatności do warstw wierzchnich jest prowadzona na podstawie 
odporności na rozdrabnianie (wskaźnik LA), mrozoodporności, nasiąkliwości oraz 
odporności na polerowanie – wskaźnik PSV. Ten wskaźnik dla większości kruszyw, 
w tym również wykorzystywanych na wierzchnie warstwy dróg wynosi najczęściej 
poniżej 60. Wiele spośród kruszyw produkowanych w Polsce nie uzyskuje nawet 
wartości 50, która jest wymagana dla kruszyw do warstw ścieralnych kategorii KR3 
– KR6 wg wytycznych zawartych w WT-1. Wstępne prace badawcze prowadzone  
w IMBiGS potwierdziły, że kruszywo lekkie wg założeń technologicznych IMBiGS 



Konferencja „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem” 
SALON EKOINNOWACJI, 16-17 października 2014 r., Poznań 

 
 

 
 
 
 

                                                                                            

jest potencjalnie dobrym materiałem jako alternatywa kruszyw naturalnych (próbka 
4). Dodatkowo dla wskazanego materiału wykonano badania odporności  
na polerowanie – PSV (próbka do badań przedstawiono na fot. 3). 

Uzyskany wynik wskaźnika PSV równy 67 wskazuje na właściwy kierunek 
prac, a przy udoskonaleniu technologii pod kątem uzyskania kruszywa  
o odpowiednim kształcie i właściwościach wytrzymałościowych, możliwe będzie 
wdrożenie produkcji kruszyw dla drogownictwa. 

Oczywiście parametry wytrzymałościowe kruszyw naturalnych są znacznie 
wyższe, dlatego przewiduje się stosowanie kruszyw lekkich jako składnik 
mieszanek o proporcjach pozwalających na uzyskanie końcowego wyrobu  
o optymalnych parametrach. 
 

 
 
Fot. 3. Próbka kruszywa przygotowana do badania PSV 
 

Istotnym wskaźnikiem przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wdrażaniu 
technologii produkcji kruszyw sztucznych dla potrzeb drogownictwa jest koszt 
pozyskania kruszywa w miejscu wbudowania w obiekt budowlany. Aktualnie koszt 
tony kruszywa naturalnego w miejscu zastosowania może wynieść od 80  
do ok.  150 zł (wraz z transportem).  

Najczęściej stosowane naturalne kruszywa to granit, bazalt, amfibolit, gnejs 
diabaz oraz dioryt. Do warstw ścieralnych na drogi używane są wąskie frakcje (takie 
jak: 5,6/8; 8/11,2; 4/8). Ich produkcja powoduje powstawanie odpadów. 

Proponowany produkt (kruszywo sztuczne) może być produkowany  
w wąskich frakcjach w technologii bezodpadowej, co stanowi dodatkowy atut dla 
produkcji kruszyw lekkich dla drogownictwa.  
 
Jasne asfalty 

Nowym kierunkiem przy projektowaniu nawierzchni dróg jest zastosowanie  
w warstwie wierzchniej kruszyw o barwie zbliżonej do białej, dzięki czemu 
uzyskujemy tzw. jasne asfalty. Podstawowe korzyści stosowania jasnych kruszyw 
w warstwie ścieralnej to:  
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 wyższa odporność na odkształcenia powierzchni drogi z uwagi na niższą 
temperaturę wierzchniej warstwy,  

 oszczędności, początkowo w inwestycjach w oświetleniu dróg i ulic oraz 
konserwacji, następnie w zmniejszonym zużyciu energii.  

 wysoka odporność na odkształcenia w gorących, słonecznych warunkach,  
 możliwość zastosowania miękkich asfaltów, co zwiększa odporność  

na spękania w warunkach zimowych,  
 zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (lepsza widoczność  

po zmroku, zmniejszenie efektu oślepiania, zwiększenie kontrastu obiektów 
w ruchu ulicznym).  

 
Przeprowadzone badania wykazały, że dzięki rozjaśnieniu warstwy ścieralnej 

możliwe jest obniżenie temperatury lepiszcza asfaltowego i zmniejszenie ryzyka 
koleinowania. Rozjaśnienie powierzchni drogi powoduje obniżenie najwyższych 
wartości temperatury od 5 do 10°C w stosunku do nawierzchni ciemnych.  

Stosowanie kruszywa jasnego w wierzchnich warstwach znacznie zwiększa 
odbicie światła, co w istotny sposób zwiększa widoczność w nocy, zarówno  
w warunkach suchych, jak i mokrych.  

Dotychczasowe doświadczenia (prace są prowadzone m.in. w Niemczech) 
wskazują, iż kruszywo stanowi najważniejszy czynnik do rozjaśniania nawierzchni. 
Z dostępnych surowców kruszywa sztuczne (głównie dotyczy to spiekanego 
krzemienia) charakteryzują się bardzo jasną, praktycznie białą barwą, niewielkim 
spadkiem luminancji w stanie wilgotnym (20%) i wysokim wskaźnik PSV. Wadą jest 
przede wszystkim wysoka cena i słaba odporność na ścieranie. Kruszywa naturalne 
nie posiadają natomiast tak dobrych parametrów optycznych.  

Wobec powyższego przeprowadzenie prac nad opracowaniem technologii 
produkcji kruszyw sztucznych, charakteryzujących się wysoką odpornością  
na polerowanie, jasną barwą oraz wysoką wytrzymałością na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń jest działaniem wskazanym. 

 
Lekkie kruszywo konstrukcyjne 

Kruszywo lekkie w zależności od właściwości (gęstość, wytrzymałość) może 
być stosowane w betonach konstrukcyjnych lub izolacyjnych. Podstawowym 
kryterium przydatności kruszywa do betonu jest odporność na miażdżenie,  
a w przypadku kruszyw lekkich nie powinien ten parametr być niższy niż 5 MPa. 
Obecnie produkowane kruszywa wraz ze wzrostem wytrzymałości mają większą 
gęstość, przez co tracą częściowo swoje właściwości izolacyjne. W wielu 
przypadkach (np. ściany elewacyjne pokryte płytami kamiennymi) połączenie 
funkcji konstrukcyjnej i izolacyjnej betonu jest rozwiązaniem pożądanym. Ten 
kierunek prac zostanie również wkrótce podjęty w ramach prac badawczych 
Instytutu.  
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Kruszywo sztuczne wg technologii IMBiGS jest nowym wyrobem wśród 
kruszyw lekkich istniejących na rynku krajowym. Duże możliwości sterowania 
procesem produkcyjnym pozwalają na uzyskanie wyrobów o bardzo 
zróżnicowanych właściwościach. Należy podkreślić, iż otrzymany materiał 
budowlany na bazie osadów ściekowych i odpadów (m.in. wydobywczych) jest 
produktem przyjaznym środowisku. Struktura kruszyw, wytworzona na bazie 
związków krzemianowych, jest analogiczna z występującą w minerałach 
naturalnych. Ponadto kruszywo nie posiada substancji reagujących w środowisku 
naturalnym, nawet po rozdrobnieniu, a podczas eksploatacji nie są uwalniane żadne 
środki chemiczne (jak ma to miejsce przy stosowaniu cementyzacji odpadów).  

Technologia produkcji kruszyw na bazie osadów ściekowych jest aktualnie 
na etapie wdrożenia przemysłowego i trwają aktualnie dodatkowe prace nad 
poszerzeniem możliwości aplikowania kruszyw z materiałów odpadowych. 
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Plan prezentacji 

 Pro-ekologiczna polityka Unii Europejskiej, 

 Efektywność środowiskowa produktów, 

 Narzędzia do oceny wpływu na środowisko, 

 Problematyka analizy cyklu życia (LCA), 

 Projekt europejski „LCA to go”. 

 Uproszczona analiza LCA z wykorzystaniem narzędzia internetowego „LCA to 

go”. 

 Przykłady wykorzystania narzędzia „LCA to go”. 



Polityka i prawodawstwo proekologiczne UE 

dotyczące branży elektronicznej 

 Dyrekt. dot. ochrony  
powietrza 

 Roz. UE 1005/2009  
w sprawie substancji 

    zubożających warstwę 
   ozonową 
 Dyrekt. dot. VOC  
 ISO 14001... 

 dot: produkcji  dot.: produktów 

RoHS 
WEEE 
EuP 
 Dyrektywa 2010/30/UE 
    Etykiety energetyczne  
 ... 

 dot.: firmy 

EMAS** 

„tradycyjne“  

podejście end-of-pipe* 

podejście zintegrowane 

Zintegrowane zapobieganie 
i kontrola zanieczyszczeń 
(Dyrektywa IPPC – 2008/1/EC) 
 

*end-of-pipe – tradycyjne oczyszczanie ścieków i strumieni 

zanieczyszczeń na końcu procesów. 

**EMAS - System Eko-zarządzania i Audytu - unijny instrument, 

zachęcający przedsiębiorstwa, zakłady do ciągłego doskonalenia 

efektów swojej działalności środowiskowej. 



Polityka pro-ekologiczna 

 Protokół z Kioto 1997 r - Unia Europejska i również Polska zobowiązała się do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dwutlenek węgla (CO2), Metan (CH4), Podtlenek azotu (N2O), Fluorowęglowodory 

(HFC), Perfluorowęglowodory (PFC), Sześciofluorek siarki (SF6) i innych działań proekologicznych. 

Protokół wszedł w życie w 2005 roku po ratyfikacji w poszczególnych krajach (w PL Dz.U. 2005 nr 203 

poz. 1684).  

 UE w 2005 roku przyjęła Dyrektywę 2005/32/WE, tzw. EuP (Energy Using Products-Directive – 

dyrektywa dot. produktów wykorzystujących energię). Jest ona jednym z aktów wykonawczych do 

osiągnięcia celów założonych wraz z przyjęciem Protokołu z Kioto.  

 Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią zwana Dyrektywą ErP 

(Energy Related Products) – zastąpiła EuP z 2005 r. Dokument ten jest głównym elementem polityki 

UE w zakresie poprawy wydajności energetycznej i ekologiczności produktów na rynku wewnętrznym. 

 Rozporządzenia wykonawcze do dyrektyw EuP i ErP: 

– 1275/2008 – dot. wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne 

urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia, 

– 643/2009,  dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych, 

– Itd. (wymogi dla pralek, zmywarek, suszarek, silników, wentylatorów itp.). 

 Dyrektywa ErP jest realizowana w 2 etapach i jej przepisy stają się obowiązkowe we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej od 01.01.2013 (I etap) i od 01.01.2015 (II etap).  

 



Efektywność środowiskowa produktów 

 Istotnym problemem przy ocenie i 

prezentacji efektywności 

środowiskowej produktów jest wybór 

metod jej oceny, wskaźników ją 

opisujących oraz sposobu 

prezentacji ekologiczności produktu. 

 Maj 2013 - Zalecenia KE w sprawie 

stosowania wspólnych metod 

pomiaru efektywności 

środowiskowej w cyklu życia 

produktów i organizacji oraz 

informowania o niej. 

 

Przykłady oznaczeń środowiskowych produktów 



Narzędzia do oceny wpływu na środowisko 

Spotykane narzędzia i metody oceny wpływu na środowisko: 

 ocena oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assessment), 

Ecological Footprint (ślad ekologiczny) – oceny oddziaływania inwestycji 

na środowisko, 

 rachunek przepływów materiałowych (Material Flow Accounting – MFA), 

ekologiczna analiza wejść i wyjść (Environmental Input-Output Analysis), 

analiza śladów energii (Energy Footprint) – zapotrzebowanie 

materiałowe, bilans materiałowy i energetyczny, 

 ślad węglowy (Carbon Footprint) – jako miernik ekologiczności, 

 ekologiczna ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment) - oddziaływania 

produktu/technologii/procesu na środowisko. 



LCA – wprowadzenie 

Na każdym etapie cyklu życia produktu elementami wyjściowymi są emisje do środowiska. Są to emisje 

do powietrza, wody i gleby itp. Analiza LCA analizuje te wejścia i wyjścia w celu określenia ich znaczenia. 



LCA – zastosowanie 

 różne cele analizy 

 Możliwość zapobiegania problemom 

środowiskowym na etapie projektowania, 

planowania i rozwoju wyrobów.  

 Doskonalenie wyrobów (np. ocena i 

porównanie rozwiązań technologicznych).  

 Planowanie strategiczne (np. identyfikacja 

środowiskowo słabych punktów w 

procesach produkcyjnych i cyklach życia 

wyrobów).  

 Określenie celów środowiskowych firmy.  

 Wdrażanie systemu zarządzania 

środowiskowego ISO 14001 i znakowania 

środowiskowego. 



LCA – korzyści 

 Osiąganie rozwiązań przyjaznych środowisku.  

 Możliwość wyboru wyrobów proekologicznych, zarówno przez 

konsumentów jak i producentów, w tym dostawców i 

podwykonawców.  

 Identyfikacja procesów stwarzających największe zagrożenia 

środowiskowe.  

 Prowadzenie działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego 

rozwoju.  

 Możliwość zaprezentowania wyniku końcowego LCA w punktach 

(im większy potencjalny wpływ na środowisko danego procesu, 

tym większa wartość).  

 Kreowanie wizerunku firmy, produktu, marketing. 



Wyzwania analizy LCA 

jaki zakres i granice wybrać, jakie 

dane należy zbierać, jakie 

kategorie wpływu oceniać i jak 

wykorzystać wyniki do poprawy 

wydajności środowiska lub jak 

komunikować korzyści 

środowiskowe uzyskane w wyniku 

korzystania z LCA 

Schemat analizy LCA dla PCB  



Zastosowanie LCA a poziom szczegółowości 



Narzędzia do oceny CF - LCA 

Oprogramowanie / narzędzia do obliczania 

śladu węglowego produktów 

Wrażenie dotyczące oprogramowania do 

obliczania śladu węglowego w produktach 

Brak taniego i przyjezdnego narzędzia => LCA to go  



Projekt LCA to go 

 Tytuł EN: Boosting Life Cycle Assessment Use in European Small and Medium-sized 

Enterprises: Serving Needs of Innovative Key Sectors with Smart Methods and Tools 

 Tytuł PL: Promowanie stosowania oceny cyklu życia w europejskich małych i średnich 

przedsiębiorstwach: służących potrzebom innowacyjnych kluczowych sektorów w zakresie 

inteligentnych metod i narzędzi 

 Akronim projektu: LCA to go 

 Czas trwania: 1.01.2011 – 31.12.2014 

 



Uczestnicy projekt LCA to go 



Cel Projektu LCA to go 

1. Zwiększenie wykorzystania LCA w MŚP, 

2. Opracowanie uproszczonych metod i narzędzi do LCA, 

3. Opracowanie zasad eko-projektowania i LCA dostosowanych do potrzeb 

wybranych sektorów, 

4. Opracowanie bezpłatnego narzędzia do uproszczonej LCA dostępnego 

poprzez Internet. 

 



Projekt LCA to go - sektory 

 Opracowane metody i narzędzia służące do 

uproszczonej oceny cyklu życia produktów (LCA) 

mają służyć sektorom: 

– bio-tworzywa, 

– maszyn przemysłowych, 

– elektroniki, 

– płytek drukowanych 

– urządzeń pracujących w sektorze 

odnawialnej energii, 

– czujników pomiarowych 

– i inteligentnych tkanin. 

Wysokie zainteresowanie samych producentów, którym zależy aby ich wyroby były postrzegane przez 

konsumentów jako pro-środowiskowe, a ich firmy zyskały miano „zielonych zakładów”.  



Projekt LCA to go – http://www.lca2go.eu  



Narzędzie „LCA to go” 

http://tool.lca2go.eu/users/sign_in 



Projekt LCA to go – sektory 

Płytki drukowane - PCB 



Narzędzie „LCA to go” 

http://tool.lca2go.eu/users/sign_in 



Wprowadzanie danych 

Enter the product name, select PCB sector and 
language, press the button „Proceed”. 



Generowanie wyników 



Generowanie wyników 



Wykorzystanie wyników 

Generowanie porównań i raportów 



Wykorzystanie wyników 

  

Płytka drukowana analizowana 

podczas studium przypadku 

Raport z analizy do przekazania do klienta 



Projekt LCA to go – sektory 

Elektronika – urządzenia komputerowe 



Narzędzie dla sektora elektroniki 

http://www.lca2go.eu/sectors,electronic.en.html – e-learning dla sektora elektroniki 

http://www.lca2go.eu/sectors,electronic.en.html
http://www.lca2go.eu/sectors,electronic.en.html


Przykład wyników 

http://www.lca2go.eu/sectors,electronic.en.html 



LCA to go – wykorzystanie wyników 



LCA to go – wykorzystanie wyników 



LCA to go – wykorzystanie wyników 



Projekt LCA to go – brama do oceny 

środowiskowej produktów 

Zapraszamy do testów narzędzia „LCA to go”: http://tool.lca2go.eu/users/sign_in  



Konferencja „Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem” 
SALON EKOINNOWACJI, 16-17 października 2014 r., Poznań 
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KLASTER GOSPODARKI ODPADAMI I RECYKLINGU  
PROMOTOREM EKOINNOWACYJNOŚCI 

 
 
 

 

                                                      
1
 Prezes Zarządu/dyrektor operacyjny, Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system 

 



Klaster  

Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  

 

PROMOTOREM  

EKOINNOWACYJNOŚCI 

www.klasterodpadowy.com 



 Recykling  
 

 

 

 

• Według Ustawy o odpadach recykling to odzysk, w ramach 

którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, 

materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym 
celu lub innych celach. 

• Recykling to odzyskiwanie i przetwarzanie surowców 
wtórnych. 

• Recykling jest również systemem organizacji obiegu 

materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.  

• Wzrost poziomu recyklingu wymaga wprowadzenia 

odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających 

produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz 

tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr. 

 



Ekoinnowacje  
 

 

 

• Ekoinnowacje to wszystkie rozwiązania (produkty, procesy, 

technologie, metody marketingu i zarządzania), które służą 

ochronie środowiska i zdrowiu człowieka. 

• Ekoinnowacje oznaczają zmniejszenie lub wyeliminowanie 

obciążeń środowiskowych, w tym także ograniczenie zużycia 

zasobów, jakimi są zasoby wody i surowce energetyczne. 

• Ekoinnowacje to połączenie nowych rozwiązań dotyczących 

efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych                      

i ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

• Ekoinnowacje to rozwiązania, które pozwalają na pełny recykling, 

bez szkody dla środowiska na etapie produkcji, przetwarzania, jak 

i wtórnego wykorzystania produktu.  To także takie produkty, które 

ulegają pełnej biodegradacji w procesach nie stanowiących 

jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka. 

• .Ekoinnowacje oznaczają również wypracowanie dobrych 

nawyków, budowanie świadomości i proekologicznych postaw 

konsumenckich dla ekologicznych produktów i usług. 

 

 



Definicja Klastra 

Klaster według M. Portera to „geograficzne 

skupisko wzajemnie powiązanych firm, 

wyspecjalizowanych dostawców, jednostek 

świadczących usługi, firm działających w 

pokrewnych sektorach i związanych z nimi 

instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek 

normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w 

poszczególnych dziedzinach, konkurujących 

między sobą, ale również współpracujących”. 

. 

 



EKOINNOWACYJNOŚĆ w klastrze 
 

 Partnerzy klastra prowadzą działalność w zakresie 

zagospodarowania i przetworzenia odpadów  

 

Ekoinnowacyjność przyczynia się do zwiększenia 

konkurencyjności firm poprzez: 

 wygenerowanie oszczędności – mniejsze zużycie 

energii i innych zasobów, 

 redukcję kosztów zewnętrznych, 

 wprowadzenie innowacyjnych technologii, 

 pozytywny wizerunek firmy w jej otoczeniu,            

w klastrze poprzez wymianę wiedzy i dobrych 

praktyk takie działania prowadzone są przez 

wielu partnerów 



 Łańcuch EKO wartości  

 

 



Cele Klastra 
 

 

Stworzenie sieci 

współpracy  

w obszarze 

zagospodarowania 

odpadów i ich 

przetwarzania  

 

  

Zwiększenie 
efektywności 
wykorzystania 

posiadanych zasobów 
oraz wymianę wiedzy 
pomiędzy Partnerami  

Klastra 

  

 

 

Stworzenie  

możliwości  

wprowadzania 

innowacyjnych 

produktów na rynek 

przez firmy należące do 

klastra 

Wzrost konkurencyjności firm i instytucji w klastrze  



Zadania Klastra 

stworzenie sieci 
współpracy w 

obszarze 
zagospodarowania 

odpadów i ich 
recyklingu  

łączenie i rozwijanie 
zasobów oraz 
kompetencji z 

obszaru 
funkcjonowania 

klastra 

rozwijanie współpracy 
z jednostkami 
badawczo-

rozwojowymi 
i uczelniami wyższymi 

rozwój współpracy 
międzynarodowej                   

w tym z innymi 
klastrami 

promocja działalności 
klastra oraz jego 

członków 

doradztwo prawne, 
marketingowe, 

techniczne                                                    
i technologiczne 

wsparcie w zakresie 
pozyskania funduszy 

pochodzących ze 
środków UE i innych 

źródeł 

organizowanie 

szkoleń, seminariów                         

i konferencji 

branżowych 

udział w innowacyjnych 
projektach 

badawczych                     
z zakresu gospodarki 

odpadowej i recyklingu  

wspieranie firm 
należących do klastra  
w zakresie innowacji: 

produktowej, 
procesowej, czy 
technologicznej  

reprezentowanie 
Partnerów klastra                                     

na zewnątrz, w tym 
działalność 
lobbingowa  

   

udział w targach, 

misjach oraz 

spotkaniach i forach, 

krajowych                                       

i międzynarodowych 
 



 

Tworzenie  

EKOINNOWACYJNOŚCI w Klastrze  
 

- dostęp do najnowszych osiągnięć nauki, technologii, informacji 

rynkowej  w zakresie ekoinnowacyjności 

- wymiana doświadczeń pomiędzy firmami i instytutami należącymi 

do klastra 

- uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych, rozwojowych   

i wdrożeniowych oraz w projektach międzynarodowych  

- wsparcie firm przez ekspertów klastra posiadających wieloletnie 

doświadczenie w celu identyfikacji indywidualnych szans 

rozwojowych w tym rozwoju ich ekoinnowacyjności (nowe 

rozwiązania technologiczne, nowe produkty, systemy zarzadzania 

środowiskowego) 

- organizacja szkoleń i konferencji podnoszących poziom wiedzy           

i kompetencji  Partnerów Klastra w zakresie ekoinnowacyjności 

 

 

 

 

 

 

 



 

- współpraca MŚP z jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami 

wyższymi,  instytucjami otoczenia biznesu nowych w celu ulepszania 

istniejących usług, produktów, technologii, procesów, 

innowacyjnych metod marketingu i zarządzania, służących ochronie 

środowiska i zdrowiu człowieka 

- wsparcie firm i instytucji w doborze najkorzystniejszych źródeł 

finansowania działalności ekoinnowacyjnej z dotacji lub pożyczek 

niskooprocentowanych 

- promocja działalności ekoinnowacyjnej klastra i każdego partnera  

w kraju i zagranicą 

- budowanie świadomości i proekologicznych postaw konsumenckich 

dla ekologicznych produktów i usług 

 

 

 

 

 

 
Tworzenie  

EKOINNOWACYJNOŚCI w klastrze 



 
EKOINNOWACYJNOŚĆ  
w obszarze organizacji zbierania odpadów 

 
• innowacyjność w zakresie selektywnej zbiórki odpadów np. 

poprzez budowę zintegrowanych systemów zbiórki odpadów, 

• optymalizacja procesów w zakresie transportu i logistyki 

mających na celu redukcję kosztów oraz negatywnego 

oddziaływania na środowisko (CO2) 

 

Przykłady: 

- System zbiórki  odpadów firmy DEREWENDA Henryk 

Derewenda - (Piotrków Trybunalski) – pierwszy innowacyjny 

system zbiórki w Polsce,  

- Systemy zbiórki odpadów: www.elektrozbiorka.pl (firma 

Wastes Service, Kiełczów k. Wrocławia),  

- System zbiórki odpadów www.elektrycznesmieci.pl (firma MB 

Recycling, Kielce). 
 



 
EKOINNOWACYJNOŚĆ  
w obszarze organizacji zbierania odpadów 

 



 
EKOINNOWACYJNOŚĆ  
w obszarze organizacji zbierania odpadów 

 



 
EKOINNOWACYJNOŚĆ  
w obszarze przetwarzania odpadów 

 • optymalizacja procesów i technologii przetwarzania odpadów 

(transport, sortowanie, demontaż, segregacja)  

• optymalizacja i poszukiwanie innowacyjnych procesów i technologii 

przetwarzania odpadów mających na celu redukcję kosztów oraz 

negatywnego oddziaływania na środowisko 

 

Przykłady: 

- Projekt firmy MB Recycling (Kielce) - wprowadzenie nowoczesnych procesów 

technologicznych na przetwarzanie ZSEE poprzez pozyskanie zużytych baterii 

z akumulatorów przenośnych (dotacja z RPO WS 2007-2013) 

- Projekty firm: ALPINUS CHEMIA (Solec Kujawski), Polska Korporacja 

Recyklingu (Lublin), Polblume Zbigniew Miazga (Piaseczno), Wastech 

Recycling (Warszawa) polegające na wdrożeniu CSR  (współfinansowane ze 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) 

- Projekty firm: ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki (Nowy Tomyśl), Polblume 

Zbigniew Miazga (Piaseczno), O-PAL (Skierniewic) na opracowanie audytów 

technologicznych (dotacja z POIG 2007-2013) 

Polblume Zbigniew 

Miazga  



 
EKOINNOWACYJNOŚĆ  
w obszarze recyklingu i odzysku 

 • poszukiwanie innowacyjnych technologii służących przetwarzaniu 
odpadów, których dotychczas nie można było poddać procesowi 
recyklingu czy odzysku, 

• ulepszanie lub poszukiwanie nowych możliwości i technologii 
wykorzystania surowców wtórnych do produkcji wyrobów gotowych 
lub odzysku (np. surowców strategicznych, w tym pierwiastków ziem 
rzadkich).  
 

 
Przykłady: 
• Projekt firmy Polblume Zbigniew Miazga (Piaseczno)                             

na wprowadzenie innowacyjnej technologii recyklingu kineskopów    
z monitorów i telewizorów, która umożliwia odzysk związków itru                        
i europu z utylizowanych kineskopów (dotacja z RPO WM 2007-2013)  

• Projekt firmy Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas 
Investment (Falenty) na opracowanie projektu instalacji 
technologicznej do wytwarzania innowacyjnego roztworu niklu(II) 
azotanu(V) z odpadowych roztworów zawierających siarczany i/lub 
chlorki (dotacja z  POIG 2007-2013) 
 

 

 



EKOINNOWACYJNOŚĆ  
poprzez certyfikację i podnoszenie 

standardów jakości  

• ISO 14001 – norma, która jest zbiorem przepisów dotyczących 

organizacji Systemu Zarządzania Środowiskowego                                 

w przedsiębiorstwach oraz instytucjach z uwzględnieniem ochrony 

środowiska. Istotnym zadaniem normy jest wspomagać działania 

przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska (MB Recykling - 

Kielce, Protechnika Grzegorz Kowalczyk – Łuków, EKO-Harpoon 

Recykling - Cząstków Mazowiecki , W trakcie wdrażania Wastech 

Recycling – Warszawa) 

 

•  EMAS (System Ekozarządzania i Audytu) - głównym założeniem 

systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza 

zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty 

swojej działalności środowiskowej. (w trakcie wdrażania: Polska 

Korporacja Recyklignu - Lublin, Polblume Zbigiew Miazga – 

Piaseczno),  

 

http://mfiles.pl/pl/index.php?title=System_Zarz%C4%85dzania_%C5%9Arodowiskowego&action=edit&redlink=1
http://mfiles.pl/pl/index.php?title=System_Zarz%C4%85dzania_%C5%9Arodowiskowego&action=edit&redlink=1
http://mfiles.pl/pl/index.php?title=System_Zarz%C4%85dzania_%C5%9Arodowiskowego&action=edit&redlink=1
http://mfiles.pl/pl/index.php?title=System_Zarz%C4%85dzania_%C5%9Arodowiskowego&action=edit&redlink=1
http://mfiles.pl/pl/index.php?title=System_Zarz%C4%85dzania_%C5%9Arodowiskowego&action=edit&redlink=1
http://mfiles.pl/pl/index.php/Ochrona_%C5%9Brodowiska
http://mfiles.pl/pl/index.php/Ochrona_%C5%9Brodowiska
http://mfiles.pl/pl/index.php/Ochrona_%C5%9Brodowiska
http://mfiles.pl/pl/index.php/Norma
http://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorstwo


EKOINNOWACYJNOŚĆ  

a badania i rozwój 

  

• tworzenie warunków infrastrukturalnych dla 

prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwach 

(Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas 

Investment – Falenty; Tacon – Kraków, Alpinus 

Chemia – Solec Kujawski, Polblume Zbigiew Miazga 

– Piaseczno),  

• współpraca B+R z uczelniami i jednostkami 

badawczo-rozwojowymi (wszystkie firmy należące 

do klastra) 
 

 

 

 

 

 



EKOINNOWACYJNOŚĆ  

poprzez zaangażowanie społeczne 

• zaangażowanie prospołeczne - współpraca ze  szkołami, 

fundacjami ekologicznymi, 

• zaangażowanie w ramach stowarzyszeń branżowych, klastrów, izb 

gospodarczych,  

• realizacja  projektów na wdrożenie  CSR współfinansowanych ze 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (ALPINUS CHEMIA - 

Solec Kujawski, Polska Korporacja Recyklingu -  Lublin, Polblume 

Zbigniew Miazga – Piaseczno, Wastech Recycling – Warszawa, 

Centrum Kooperacji recyklingu not for profit system sp. z o.o.- 

koordynator Klastra) 

• realizacja innowacyjnych projektów z zakresu edukacji ekologicznej 

służących podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa 

oraz zwiększeniu poziomu selektywnej zbiórki odpadów (Polska 

Korporacja Recyklingu (Lublin), Polblume Zbigniew Miazga 

(Piasczno), Wastech Recycling (Warszawa) , MB Recycling- Kielce, 

ELEKTRORECYKLING - Nowy Tomyśl ,EKO-Harpoon Recykling- 

Cząstków Mazowiecki, KARAT ELEKTRO RECYKLING – Toruń). 
 



Partnerzy Klastra 
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• Alpinus Chemia Sp. z o.o. - Solec Kujawski 

• ARGO Recykling Skrzypek Wcisło Spółka 
Jawna -Tarnów 

• BATEKO Sp.  z o.o. - Wrocław 

• Centrum Metal. Odczynniki Chemiczne „ 
MIDAS” INVESTMENT sp. z o.o. Sp. 
komandytowa - Falenty 

• EKO-MEG Grzegorz Iwaniuk - Suwałki 

• EKO HARPOON , ECYKLING Sp. z o.o. - 
Cząstków Mazowiecki  

• ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o. – Nowy Tomyśl 

• Euro-Group S.C. Zbigniew Wilk, Bożena 
Hebda, Robert Wilk –Głogoczów k. Krakowa 

• Firma Handlowo Usługowa DEREWANDA 
Henryk Derewenda -  Piotrków Trybunalski 

 

 



Partnerzy Klastra 
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• KARAT Elektro Recykling S.A. - Toruń 

• NEPTUN Recykling  Sp. z o.o. -  Kwidzyn 

• O-PAL Spółka z o.o. - Skierniewice  

• POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU Sp.  z o.o. 
- Lublin  

• PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI 
MB Recycling Sp. z o.o. - Kielce 

• PPHU "POLBLUME"  Zbigniew Miazga – 
Piaseczno 

• PROTECHNIKA Grzegorz Kowalczyk - Łuków 

• SOL-HURT  Bogdan Hybner - Solec Kujawski 

• Spółdzielnia Pracy "ARGO-FILM„ - Wrocław 

• TACON Sp. z o.o. - Kraków 

• WASTECH Recycling Sp. z o.o. –Warszawa 

• SPÓŁDZIELNIA PRACY ARGO FILM –Wrocław 

• Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy 
Sp. k.  - Kiełczów k. Wrocławia 

 

 

 



Partnerzy Klastra 
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•INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI I ENERGIĄ POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK – Kraków 

•INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH - Gliwice  

•INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA 

SKALNEGO – Warszawa 

•INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I 

BARWNIKÓW – Toruń 

•POLITECHNIKA KRAKOWSKA (Wydziału Inżynierii i 

Technologii Chemicznej) - Kraków 

•AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica   

w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych – Kraków 



Partnerzy Klastra 
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•Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system 

Sp. z o. o.– Lublin  (koordynator Klastra) 

• AUDYTEL S.A. - Warszawa 

•PNO Consultants Sp. z o.o. - Warszawa 

•Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. - Poznań  

•WASTECH Recycling Sp. z o.o. - Warszawa 

•KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Warszawa 

•SKIERNIEWICKA IZBA GOSPODARCZA -Skierniewice  

•TARGI KIELCE  S.A. 

 



Partnerzy Klastra 
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•FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO - Kielce  

• CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH  - 

Tarnów 

•EUROPEJSKIE CENTRUM OCHRONY ŚRODOWISKA – Ostrów 

Wielkopolski 



Zasięg Klastra  
 

  

Klaster ma charakter ponadregionalny 
 

Siedziby firm i instytucji należących  

do klastra zlokalizowane są na terenie  15-stu  województw:  
 

• dolnośląskiego 
• kujawsko-pomorskiego 

• lubelskiego 
• lubuskiego 
• łódzkiego 
• mazowieckiego  
• małopolskiego 
• podkarpackiego 

• podlaskiego 
• pomorskiego 
• śląskiego 
• świętokrzyskiego  
• warmińsko-mazurskiego 
• wielkopolskiego                         

• zachodniopomorskiego  
 

Firmy zrzeszone w klastrze prowadzą działalność gospodarczą zarówno w kraju 

jak i zagranicą. 

 

 



Klaster otwarty na współpracę 
 

  

Klaster jest platformą otwartą na współpracę z: 

 

• firmami z branży odpadowej i recyklingu oraz z branż pokrewnych  

• jednostkami naukowo-badawczymi                                                                         

i uczelniami wyższymi 

• instytucjami otoczenia biznesu 

• klastrami i innymi platformami                                                               

współpracy 

• jednostkami administracji                                                                  

państwowej 

• jednostkami samorządu  

    terytorialnego  

• organizacjami pozarządowymi 

 

 



Zapraszamy do współpracy  

Jolanta Okońska-Kubica 

 

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. 

Koordynator klastra 
 

tel. 533 649 605  

biuro@klasterodpadowy.com 

www.klasterodpadowy.com 
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NON PAKCAGING SOLUTIONS I WYDŁUŻONA  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA EPR  

 

 
 
 

 

                                                      
1
 koordynator polityki odpadowej, European Environmental Bureau, Bruksela 

 



Piotr Barczak 
Koordynator polityki 

odpadowej 



 

 
 

Europejskie Biuro Środowiskowe 
EEB: the environmental voice of 

European citizens 

 
We stand for environmental 
justice, sustainable 
development and participatory 
democracy.  
 
Our aim is to ensure the EU 
secures a healthy environment 
and rich biodiversity for all. 

EEB –  Packaging Waste and Sustainability Forum - 05/03/2014       



• EPR  
(Rozszerzona odpowiedzialność producenta) 

& 

• Ecodesign (dla opakowan) 



EPR 

• OECD 2001 

• Przeniesienie odpowiedzialności z  

 - gmin, powiatow, miast (konsumenci, 
spoleczeństwo) 

 - na producentów 

 

- w celu celu obniżenia kosztów, których można 
uniknąć przez lepszy design 



Source: European Commission 

• Standard waste hierarchy 

Acting upper step 

• Acting upper step 



 



EPR w surowcach naturalnych 

• Producent bierze odpowiedzialność za 
pochodzenie surowców 

 - podatek na surowce (szczególnie te 
sprowadzone) 

 - bonus, uga podatkowa za recycling 

 



EPR w produkcji i konsumpji 

• Po to aby podciągnąć dobre ekoinnowacje  

• Uwaga na opakowanie produktu 

 

 

• „?” – EPR odzwierciedlający konsumpję (utatę 
materiału) 

• Zaadresowanie problemu planowanego  starzenia 
produktu przez ciąglą relację z konsumentem  

 

 



EPR w odpadach 

• Gwarantuje ESM (pro-środowiskowe 
zarządznie odpadami) 

• Finansuje specjalistyczne organizacje 
zajmujace sie zarządzaniem odpadami 



 



Examples of possible « mutual 
reinforcement » btw Ecodesign and EPR 

Ecodesign/Ess Req EPR 

3

2

[cm³]goodspackedofvolume

[cm²]packagingofsurface
3,2 > 

Max ratio btw  
pack surface & product volume 

Differentiation  
according to 

recyclability of plastic 
E.g: uniform plastic type/ 

Hazardous contents 

Differentiation  
according to  

hazardous contents/  
Br Flame retardants 

Min. Energy efficiency 
Max dissassembly time for material 

Min. recyclability of plastics 

EEB – European Strategy on Plastic Waste - EESC  - 15/07/2013      



Opakowania 

 



 



Enough is enough! 

 

EEB –  Packaging Waste and Sustainability Forum - 05/03/2014       



Ekodesign – niewykorzystany potencjal 
dla ekoinnowacji 

80% wpływu na 
środowisko może być 
przewidzianych już w 
procesie projektowania 

KREATYWNOŚĆ 

Opakowania, które są 
użyteczne ale i 
atrakcyjne 



 



      

Examples of Ecodesign for packaging 



Sklepy „bezopakowaniowe” 

• Kupujesz tyle ile 
chcesz 

• Realny koszt 
produktu 

• Za te same 
pieniadze mozesz 
kupić więcej 
produktów 



 



Opakawonia wielorazowe 

• Promowanie szklanych butelek (zwrotnych) 

• Wielorazowe torby na zakupy 

• Wielorazowe kubki 

• Kartony 

• Dystrybutory 

• Zoptymalizowane opakowania dystybucujne 



 
piotr.barczak@eeb.org 
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PILOTAŻOWY PROGRAM WERYFIKACJI TECHNOLOGII  
ŚRODOWISKOWYCH ETV JAKO WSPARCIE  

DLA WDRAŻANIA EKOINNOWACJI 
 
 
 

 
 

 

                                                      
1 kierownik Zakładu Weryfikacji Technologii Środowiskowych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 
Warszawa 

 



Pilotażowy program 
weryfikacji 
technologii 
środowiskowych 
ETV jako wsparcie 
dla wdrażania 
ekoinnowacji 
Bartosz Malowaniec, Kierownik Zakładu Weryfikacji 
Technologii Środowiskowych, Instytutu Ochrony 
Środowiska -  Państwowego Instytutu Badawczego 



Czym jest, a czym nie jest ETV? 
 

• ETV (Environmental Technology Verification) to dobrowolny system, który 
może znacznie ułatwić i wspomóc skomercjalizowanie i upowszechnianie 
innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku na rynku europejskim.  

• Jest niezależnym, wiarygodnym i opartym na podstawach naukowych 
potwierdzeniem, że technologia rzeczywiście działa tak, jak deklaruje 
dostawca/twórca.  

• ETV nie jest ani certyfikacją ani etykietowaniem , gdyż ocena nie jest  
dokonywana w odniesieniu do wstępnie zdefiniowanych specyfikacji 
technicznych lub norm. 



Jakie są cele ETV? 
 

• Pomoc twórcom (producentom) technologii w komercjalizacji nowych 
ekoinnowacyjnych rozwiązań, poprzez potwierdzenie innowacyjnych cech i 
wyjątkowych parametrów sprawności technologii. 

• Ułatwienie inwestorom (nabywcom) i użytkownikom w dokonywaniu 
świadomego wyboru technologii, poprzez  zmniejszenie ryzyka 
inwestycyjnego, zidentyfikowanie nowych rozwiązań z wymaganiami, brak 
konieczności analizowania parametrów (badań). 

• Promocja innowacyjnych technologii pro-środowiskowych, które przyczynią 
się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz wysokiego 
poziomu ochrony środowiska.  

• Wspomaganie wdrażania polityk i regulacji środowiskowych. 



Jakie są podstawowe cechy pilotażowego programu EU ETV? 
 

• Elastyczność – wnioskodawca sam wybiera i deklaruje parametry 
sprawności podlegające weryfikacji i świadczące o innowacyjności 
technologii, przez co można dostosować się do różnego rodzaju ekoinnowacji 
oraz potrzeb inwestorów czy użytkowników. 

• Wiarygodność –  przez zapewnienie, że dane do weryfikacji pochodzą z 
rzetelnych i niezależnych badań, procedury weryfikacji są ujednolicone i 
przejrzyste a jednostki weryfikacyjne są niezależne co jest potwierdzone 
akredytacją na zgodność z normą ISO17020.  

• Uznawalność – świadectwo weryfikacji uznawane na rynku europejskim, 
przez co nie ma potrzeby powtarzania badań. 



Dla kogo jest EU ETV? 
 

• Dostawców i twórców ekoinnowacyjnych technologii; 

• Nabywców (inwestorów) i użytkowników technologii; 

• Zamawiających z sektora publicznego; 

• Instytucji finansowych i firm ubezpieczeniowych; 

• Organów administracji rządowej i organów kontroli. 

 



Jakie korzyści z ETV mają twórcy technologii? 

• ETV potwierdza innowacyjne cechy zweryfikowanej technologii; 

• Zwiększa konkurencyjność na rynku, w szczególności jeżeli sprawność 

rozwiązania oraz uzyskiwany efekt ekologiczny jest wyższy niż obowiązujące 

normy lub regulacje; 

• ETV eliminuje potrzebę powtarzania badań dla zademonstrowania 

innowacyjnych cech technologii; 

• Program ETV zapewnia, że technologia jest widoczna na rynku i jest wiarygodna; 

• � Program ETV zwiększa wiarygodność małych i średnich firm opracowujących 

nowatorskie technologie środowiskowe. 

 



Jakie korzyści z ETV mają nabywcy technologii? 
 

• ETV dostarcza rzetelnych i użytecznych rynkowo informacji dotyczących 

innowacyjnych cech technologii; 

• Informacje z weryfikacji ETV umożliwiają porównywanie technologii, 

identyfikowanie nowych rozwiązań zgodnie z wymaganiami i potrzebami 

użytkowników; 

• Wiarygodne infromacje o technologii pozwalają ograniczyć ryzyko 

inwestycyjne. 



Na czym polega weryfikacja? 
 

Weryfikacja polega na dostarczeniu obiektywnych (niezależnych) dowodów na 

to,  że projekt techniczny danej technologii środowiskowej gwarantuje 

spełnienie deklarowanej sprawności i wynikającego z niej efektu 

środowiskowego dla: 

• konkretnego zastosowania technologii; 

• z dokładnie określonych warunkach; 

• z uwzględnieniem wszelkich niepewności pomiarów oraz przyjętych założeń. 

 
 

W/w definicja zaczerpnięta z prezentacji ETV Pilot Programme  Warszwa CIP Ecoinnovation 5.06.2013 Izabela Ratman -Kłosińska 



Jakie technologie mogą być weryfikowane? 
 

Obszary technologiczne pilotażowego programu weryfikacji 
technologii środowiskowych (ETV) 

 Oczyszczanie i monitoring wody 

Materiały, odpady i zasoby 

Technologie energetyczne 



Kiedy technologia może być zgłoszona do 
weryfikacji? 

• Jest gotowa do wprowadzenia na rynek lub już jest dostępna na rynku; 

• Posiada wystarczający poziom innowacyjności (parametry sprawności oraz 
wartość środowiskowa dodana) w odniesieniu do technologii konwencjonalnych 
dostępnych na rynku; 

• Zaspokaja potrzeby użytkowników; 

• Działa zgodnie z wymaganiami prawnymi; 

• Należy do jednego z obszarów technologicznych pilotażowego programu EU 

ETV. 



Jak wygląda proces weryfikacji? 

NAWIĄZANIE 
KONTAKTU  

Quick Scan 

OPRACOWANIE 
WNIOSKU 

Dostarczenie informacji 
o technologii 

OPRACOWANIE 
SZCZEGÓŁOWEGO 

PROTOKOŁU 

DODATKOWE 
BADANIA 

OCENA DANYCH I 
WERYFIKACJA 

PUBLIKACJA 
ŚWIADECTWA 
WERYFIKACJI 



Co może zaoferować IOŚ-PIB twórcom 
ekoinnowacyjnych technologii? 

• Wykonanie weryfikacji technologii ETV należacej do obszaru „technologie 
energetyczne” lub „ materiały, odpady, zasoby” w zakresach ustalonych w 
czasie akredytacji. 

• Dzięki grantowi , który Instytut otrzymał pierwsze 12 prowadzonych przez 
nas weryfikacji zostanie dofinansowanych przez Komisję Europejską w 
wysokości 45%, a sprawdzenie kwalifikowalności technologii „QUICK 
SCAN”  w 100%! 

• Chętnie udzielamy fachowych porad związanych z przystąpieniem do 
programu ETV, przeprowadzeniem badań na potrzeby ETV, czy wypełnieniem 
formularzy zgłoszeniowych. 



Dziękuję za uwagę 
Bartosz Malowaniec       tel.: (22) 37 50 557 
Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych    fax: (22) 37 50 501 
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy  e-mail:  
        b.malowaniec@ios.gov.pl   
ul. Krucza 5/11 D, 00-548 Warszawa    etv@ios.edu.pl 
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ZIELONE BUDOWANIE.  
SZKOLENIA Z PROEKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWNICTWIE 

ENERGOOSZCZĘDNYM W WIELKOPOLSCE 
 

 

                                                      
1 kierownik projektu „Zielone Budowanie”, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, Poznań  
 



 
 

Zielone budowanie. Szkolenia z 
proekologicznych rozwiązań w budownictwie 

energooszczędnym w Wielkopolsce. 
 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
Działanie 8.1 Rozwój pracowników 

Poddziałanie  Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
Okres realizacji projektu  04.2013 – 06.2015 



Lider Projektu 

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. 
Poznań 60-837 , ul. Mickiewicza 33  



Partner Projektu 

Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak 

Poznań ul. Wierzbięcice 44a/22b , 61-568 Poznań 

 

 



Zespół projektowy 

• Justyna Turek -Plewa – specjalistka ds. rekrutacji/WAZE/ 

• Joanna Sokolnicka – specjalistka ds. szkoleń/A. Słońca/ 

• Monika Szlachta –  specjalistka ds. rozliczeń/A. Słońca/ 

• Maciej Kołowski – kierownik projeku/WAZE/ 



Dla kogo? 

 Szkolenia kierujemy do 3 grup zawodowych : 

 

instalatorów     budowlańców       architektów 

 

 

firmy z sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw, 
prowadzące działalność gospodarczą z wpisem  
PKD:      sekcja F, dział 41-43;           sekcja M, dział 71. 

 



Program 

W projekcie realizowane będą szkolenia mające na celu 
podniesienie wiedzy i umiejętności branżowych 
uczestnika z zakresu zastosowania proekologicznych 
rozwiązań w budownictwie. 

 



Program 

Indywidualne ścieżki szkolenia 
budowlańców/instalatorów oraz architektów 

INSTALATORSKIE - dla budowlańców i instalatorów (budowa powłoki termicznej 

budynku, wentylacja i instalacje grzewcze w budynkach pasywnych, energia solarna, 
wiatrowa i inne OZE – instalacje, czytanie i rozumienie rysunków technicznych budynków 
pasywnych), 

ZIELONE ZAWODY  - budowlańcy, instalatorzy, architekci (OZE – pozyskiwanie 

energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, geotermalnej w budownictwie; aspekty prawne OZE w 
Polsce - elementy audytu energetycznego; energooszczędność w budownictwie - systemy 
dociepleń i wentylacji; clastering zielonych zawodów w branży budowlanej), 

PROJEKTOWANIE PHPP  - architekci (nauka obsługi pakietu do projektowania 

budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego, projektowanie pasywne i niskoenergetyczne 
przy pomocy pakietu do projektowania pasywnego), 

 



Program 

 

Zakończeniem szkoleń jest wyjazd studyjny  

WARSZTATY STUDYJNE - budowlańcy, instalatorzy, architekci w formie 

wyjazdowej, prezentacja obiektów pasywnych i niskoenergetycznych na terenie Polski, 
bezpośrednie spotkania z architektami, wykonawcami i użytkownikami ww. obiektów. 

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY 
 

 



Wykładowcy 

• Krzysztof Jaźwicki - wykładowca szkoleń 
instalatorskich 

 

• Agnieszka Figielek - wykładowca szkoleń z 
budownictwa pasywnego/ szkolenia z PHPP 

 

• Krzysztof Frąszczak -  wykładowca szkoleń zielone 
zawody  



Miejsce szkoleń 

HOT_elarnia**** Hotel & SPA 
ul. Morenowa 33 
62 - 040 Puszczykowo 

 



Co wyróżnia nasz projekt szkoleniowy? 



Zajęcia z kamerą termowizyjną 



Co wyróżnia nasz projekt szkoleniowy? 

• Podejście personelu do uczestników 

• Atmosfera podczas szkoleń 

• Miejsce szkoleń 

• Wykwalifikowani trenerzy 

 

 



Co otrzymują Państwa po zakończeniu szkolenia 

• Zaświadczenie o pomocy de minimis z wpisaną 
wartością pomocy 

• Certyfikat ukończenia  

 







Terminarz szkoleń  

OZE INSTALATORSKIE PHPP WARSZTATY 
WYJAZDOWE 

PAŹDZIERNIK 
 

17 21 ; 22 23 ; 24  29 

LISTOPAD 
 

14 18 ; 19 20 ; 21 26 



CZY MAJĄ PAŃSTWO 
PYTANIA? 



 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE PAŃSTWA DO 
UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 

 

Maciej Kołowski 

Kierownik Projektu 



Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 


