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Gali 17. edycji konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii tradycyjnie już towarzyszyła uroczystość wręczania Medali Polskiej Izby Ekologii za zasługi 
dla zrównoważonego rozwoju. W kategorii wyróżnień indywidualnych w 2018 roku odznaczenia te odebrali:

Bożena Kania, inżynier budownictwa. Ukoń-

czyła także studia podyplomowe: Pieniądz 

i Bankowość na Uniwersytecie Warszawskim 

oraz Rzeczoznawstwo Majątkowe na Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach. Od 1990 roku zwią-

zana z bankowością. W latach 2002-2009 pełniła 

funkcję Dyrektora Regionalnego Banku Ochrony 

Środowiska w Katowicach. W tym czasie Bank sfi-

nansował bardzo wiele projektów ekologicznych, 

współpracując z Wojewódzkim Funduszem Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Od roku 2009 związana 

z Bankiem Millennium S.A., gdzie pełni funkcję 

Dyrektora Regionalnego. Działa również społecz-

nie, jest członkiem Rady Polskiej Izby Ekologii 

IV i V kadencji. 

Medale Polskiej Izby Ekologii
za zasługi dla zrównoważonego rozwoju

dr hab. inż. Jurand Bień, profesor Politechniki 

Częstochowskiej, od początku związany z Wydzia-

łem Infrastruktury i Środowiska tej uczelni. Jego 

zainteresowania naukowe to problemy ochrony 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 

tematyki przetwarzania oraz zagospodarowania 

odpadów komunalnych i przemysłowych. Autor 

lub współautor ponad stu oryginalnych i przeglą-

dowych prac naukowych oraz trzech skryptów 

dydaktycznych, przeznaczonych dla studentów 

kierunku inżynieria środowiska i energetyka. Autor 

szeregu opinii, ekspertyz, programów oraz opra-

cowań. Członek Rady Programowej czasopisma 

„Ekologia”, ekspert ds. gospodarowania odpadami 

przy Polskiej Izbie Ekologii. Organizator wielu se-

minariów i konferencji oraz prowadzący szkolenia 

z ekologii dla samorządów i przedsiębiorców. 

dr Jerzy Kopyczok, absolwent Instytutu Chemii 

Uniwersytetu Śląskiego. Praktyczną realizację idei 

ekorozwoju rozwijał zarówno na szczeblu admi-

nistracji samorządowej, jak i administracji rządo-

wej. Przed objęciem funkcji Zastępcy Wojewódz-

kiego Inspektora Ochrony Środowiska piastował 

stanowisko prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. Obecnie zasiada między 

innymi w Radzie Programowej czasopisma „Eko-

logia” oraz w Radzie Nadzorczej Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Autor 

innowacyjnych rozwiązań oraz bardzo wielu arty-

kułów o tematyce ekologicznej. 

dr inż. Andrzej Makowski, całe swoje 44-letnie życie zawodowe 

realizuje w sektorze ochrony środowiska. Najpierw pracownik Przed-

siębiorstwa Geologicznego w Katowicach, potem nauczyciel akade-

micki Politechniki Śląskiej oraz profesor kontraktowy Uniwersytetu 

Annaba w Algierii. Piastował funkcję dyrektora Instytutu Gospodarki 

Odpadami w Katowicach, a także likwidatora Zakładów Chemicz-

nych „Tarnowskie Góry” w ramach przedsięwzięcia ekologicznego 

pn. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 Gliwice 

poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych 

wraz z rekultywacją terenów skażonych po Zakładach Chemicznych 

„Tarnowskie Góry”. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Ośrod-

ka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, a po komercjalizacji 

Ośrodka w 2007 roku – prezesa Zarządu. 

Medale Polskiej Izby Ekologii zostały także 
przyznane instytucjom i firmom. W 2018 roku 
uhonorowano nimi:
DRESS FOR SUCCESS Poland;

REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.;

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej 

DREWSMOL. DREWSMOL. 
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Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań 
S.A. została założona przez czołowe polskie 
i międzynarodowe przedsiębiorstwa w celu 
zabezpieczania i reprezentowania interesów 
producentów oraz importerów produktów 
w opakowaniach, w związku z nałożoną na 
przedsiębiorców ustawową (Ustawa z dnia 
13 czerwca 2013 roku o gospodarce opako-
waniami i odpadami opakowaniowymi) odpo-
wiedzialnością finansową za odzysk i recykling 
opakowań po produktach wprowadzanych na 
rynek.

Obecnie współpracuje z nami ponad 

2000 przedsiębiorców, którzy powierzyli nam 

swój obowiązek, tym samym wpisując się 

w strategię Rozszerzonej Odpowiedzialności 

Producenta. 

Akcjonariat Rekopolu
Rekopol, od początku swojego istnienia, budu-

je i wspiera system „u źródła”. Obecnie współ-

pracujemy ze zbierającymi odpady, działającymi na 

terenie ponad 730 gmin, zamieszkiwanych przez 

11,4 mln mieszkańców. System ten jest jedynym 

gwarantem realizacji stale rosnących poziomów 

odzysku i recyklingu. 

Prowadzimy również akcje edukacyjne do-
tyczące selektywnej zbiórki odpadów czy świa-
domych zakupów, opracowujemy i drukujemy 
materiały edukacyjne, szkolimy, organizujemy 
konkursy i happeningi. Wiele z tych działań po-

dejmujemy i organizujemy z naszymi klientami, dla 

których projekty z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu (CSR) coraz częściej stają się 

skutecznym sposobem realizacji tych obowiązków 

ciążących na przedsiębiorcach. Działania informa-

cyjno-edukacyjne z zakresu ochrony środowiska 

stają się składową projektów szkoleniowych i mo-

tywacyjnych dla pracowników, częścią programów 

realizowanych na rzecz społeczności lokalnych, 

adresowanych do konsumentów, stanowiąc coraz 

częściej element działań tworzących pozytywny 

wizerunek firmy.

Służymy jednocześnie doradztwem i konsul-
tingiem. Każdego roku organizujemy dla naszych 

klientów seminaria i spotkania służące wymianie 

doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących często 

zmieniających się regulacji prawnych i ich konse-

kwencji dla polskich przedsiębiorców.

Jesteśmy członkiem PRO EUROPE – między-
narodowej organizacji, której celem jest tworze-
nie wspólnej platformy wymiany doświadczeń 
pomiędzy krajowymi organizacjami odzysku 
w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowy-
mi, liczącej ponad 30 członków z krajów Europy.

Wyróżnikiem Rekopolu jest wyłączność na 

udzielanie w Polsce licencji na znak towarowy 

„Zielony Punkt”. Znak ten, umieszczany na coraz 

większej liczbie opakowań, oznacza, iż przedsię-

biorca wniósł wkład finansowy w budowę i dzia-

łalność systemu selektywnej zbiórki odpadów opa-

kowaniowych tworzonych w Polsce przez Rekopol. 

Medal PIE za zasługi dla zrównoważonego rozwoju

Trzeba zaczynać „u źródła”

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa
tel. 22 436 78 30-33, fax 22 436 78 34
www.rekopol.pl
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W latach 2014-2018 Urząd Miejski w Bia-
łymstoku podjął się realizacji innowacyjnej 
w swoim założeniu inwestycji polegającej na 
odbudowie zaniedbanych stawów i przekształ-
ceniu ich w zbiorniki o funkcji retencyjnej oraz 
przystosowaniu przyległego terenu do rekreacji 
i edukacji przyrodniczej.

W ramach projektu wybudowano dwa stawy 

o łącznej powierzchni 1,5 ha, wyspy dla ptaków 

związanych ze środowiskiem wodnym, zaś na 

dnie jednego ze stawów odtworzono naturalny 

przebieg koryta cieku zasilającego zbiornik i wy-

budowano zimowisko dla ryb. Pomiędzy stawami 

powstała szeroka grobla ze wzmocnionymi brze-

gami, a dookoła ścieżki spacerowe z elementami 

małej architektury, tablicami edukacyjnymi 

i wieżą ornitologiczną do obserwowania ptaków 

oraz dwoma żabimi oczkami przeznaczonymi do 

rozrodu lokalnej populacji płazów. Powstała też 

plaża, miejsce do grillowania z wiatą wypoczyn-

kową i zieleńcami do „kocykowania”. Stawy zo-

stały obsadzone roślinnością wodną i nadwodną, 

zarybione i udostępnione wędkarzom. Ostatnim 

etapem inwestycji była realizacja projektu zago-

spodarowania zielenią, w ramach którego po-

sadzono 129 drzew, 695 krzewów i 5475 bylin, 

a na stawach zainstalowano 9 platform lęgowych 

dla ptaków z funkcją oczyszczania wody.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji osią-
gnięto trzy podstawowe cele. Pierwszym z nich 

jest uzyskanie dwóch zbiorników wodnych 

służących do retencjonowania wód opadowych 

z terenu dużego osiedla mieszkaniowego, a tak-

że przebudowanej ulicy. Dodatkową funkcją 

zbiorników jest przyjmowanie i zatrzymywanie 

nadmiaru wód opadowych podczas gwałtow-

nych zjawisk pogodowych i ograniczanie w ten 

sposób możliwości wystąpienia podtopień 

i powodzi. Drugim celem było zlikwidowanie 

miejsca zdegradowanego i zanieczyszczonego 

odpadami komunalnymi, w tym gabarytowymi 

i niebezpiecznymi. Obszar, z uwagi na swoją nie-

dostępność, był atrakcyjnym miejscem do or-

ganizowania koczowisk przez osoby bezdomne.

Cel trzeci, jaki udało się osiągnąć, to utwo-

rzenie wokół stawów cennych przyrodniczo 

i – co najważniejsze – bezpiecznych terenów 

do wypoczynku i rekreacji. Mieszkańcy mogą 

korzystać ze ścieżek spacerowych, wzdłuż 

których umieszczone zostały tablice opisujące 

walory tego miejsca, oraz prowadzić ciekawe 

obserwacje przyrodnicze.

W wyniku realizacji inwestycji poprawiono 
zdolności gospodarowania wodami opado-
wymi i retencję wód w tym rejonie. Udało się 

połączyć funkcje hydrotechniczne urządzeń 

wodnych, związane z gospodarowaniem woda-

mi opadowymi, z funkcją socjalną polegającą 

na udostępnieniu tego obszaru do wypoczyn-

ku i rekreacji bez szkody dla prawidłowego 

funkcjonowania zbiorników. Dzięki takiemu 

działaniu powstał obszar, który może być wy-

korzystywany do edukacji przyrodniczej. Jest to 
dobry przykład, jak można, realizując zadania 
z zakresu gospodarki komunalnej, tworzyć 
miejsca służące do wypoczynku mieszkańców 
miast. Nowatorskim rozwiązaniem jest zainsta-

lowanie na terenie stawów dziewięciu platform 

pływających z funkcją oczyszczania wody. 

Część z nich została obsadzona specjalnie 

dobranymi gatunkami roślin wodnych wytwa-

rzających bardzo obfity system korzeniowy typu 

broda, mający właściwości wychwytywania 

z wody nadmiaru związków azotowych i innych 

szkodliwych substancji, a ponadto stanowiący 

bezpieczny azyl dla narybku i drobnych bezkrę-

gowców. Trzy platformy zostały pokryte drob-

nym żwirem i stanowią miejsce odpoczynku dla 

ptaków wodnych.

Cała inwestycja została bardzo pozytyw-

nie przyjęta przez białostoczan, a zwłaszcza 

mieszkańców sąsiadujących osiedli, gdyż dzięki 

niej powstał kilkuhektarowy obszar służący do 

rekreacji i wypoczynku.

za:  Tereny zielone w Białymstoku – odbudowę stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących.

Wyróżnienie w kategorii: Gospodarka wodno-ściekowa

Retencja, rekreacja, edukacja

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel. 85 879 79 79, fax 85 869 62 09
www.bialystok.pl

Stawy Marczukowskie Stawy Marczukowskie Tablica edukacyjna na Stawach Marczukowskich
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Górnictwo węgla kamiennego jest nadal 
jednym z rodzajów działalności gospodarczej 
skutkującej wytwarzaniem dużych ilości 
odpadów wydobywczych. Pomimo ciągłe-
go rozwoju sektora górniczego, wdrażania 
nowych technologii i udogodnień – w woje-
wództwie śląskim, w wyniku wydobywania 
węgla kamiennego, wytwarzanych jest ciągle 
w okresie roku ponad 20 mln ton odpadów 
wydobywczych1.

Dotychczasowa działalność przemysłu gór-

nictwa węgla kamiennego doprowadziła na Ślą-

sku przede wszystkim do trwałych przekształ-

ceń krajobrazu. Powstały hałdy (zwałowiska 

odpadów wydobywczych), zapadliska i obiekty 

specjalnie stworzone na potrzeby gromadzenia 

odpadów wydobywczych. Efektem wtórnym 

wymienionych zmian są niekorzystne oddzia-

ływania zdeponowanych odpadów wydobyw-

czych na poszczególne komponenty środowi-

ska: powietrze, wodę oraz glebę.

HALDEX Spółka Akcyjna, posiadająca 
prawie 60-letnie doświadczenie w prowadze-
niu specjalistycznej działalności w zakresie 
przetwarzania odpadów wydobywczych 
(w bieżącym roku przypada 60. rocznica po-
wstania Spółki), jako jedyne tego typu przed-
siębiorstwo w Polsce podjęło kroki mające 
na celu poprawę warunków środowiskowych 
po przemyśle górnictwa węgla kamiennego. 
Przez cały okres prowadzenia działalności statu-

towej, najpierw jako Polsko-Węgierska Górnicza 

Spółka Akcyjna, później już jako polska spółka 

prawa handlowego (od 2008 roku), zdobywała 

i zdobywa nadal doświadczenie w zagospodaro-

wywaniu odpadów wydobywczych z górnictwa 

węgla kamiennego, produkcji węgla z odpadów 

wydobywczych oraz wzbogacaniu wysokozapo-

pielonych miałów węglowych.

Do procesu przetwarzania odpadów wyko-

rzystuje odpady wydobywcze z produkcji bieżą-

cej oraz odpady zalegające na śląskich hałdach, 

z których produkuje węgiel energetyczny oraz 

pełnowartościowe kruszywa, które wykorzysty-

wane są w:

  •  pracach inżynieryjnych (między innymi 

w budownictwie drogowym);

 •  budownictwie hydrotechnicznym (między 

innymi przy budowie obwałowań przeciw-

powodziowych);

 •  robotach związanych z przywracaniem 

terenom zdegradowanym działalnością czło-

wieka funkcji użytkowych (między innymi 

podczas rekultywacji zapadlisk, nieeksplo-

atowanych odkrywkowych wyrobisk);

 •  procesie produkcji gleby antropogenicznej 

(produktu handlowego pn. BioCarbohumus).

Spółka od momentu pojawienia się na rynku kra-

jowym poddała procesowi odzysku ponad 180 mln 

ton odpadów wydobywczych pochodzących 

z górnictwa węgla kamiennego. Aktualnie Spółka 

posiada kilka zakładów przeróbczych w Bytomiu, 

Mysłowicach, Rydułtowach, Mikołowie i Zabrzu, 

których łączna wydajność przetwarzania odpadów 

wydobywczych wynosi ponad 4,3 mln ton na rok.

Najnowszym i największym zakładem prze-
twarzania odpadów wydobywczych (pod wzglę-
dem ilości zagospodarowywanych odpadów) 
jest zakład „HALDEX – Panewniki”, zlokalizo-
wany w Mikołowie, na obszarze wchodzącym 
w skład Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów 
Wydobywczych „Panewniki”. Zakład posiada 

wydajność maksymalną przetwarzania odpadów 

za:  Zrównoważone i bezpieczne dla środowiska zarządzanie Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Panewniki”.

Ekolaur PIE w kategorii: Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami

Przed nami nowe wyzwania

Haldex S.A.
pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice
tel. 32 786 95 52, fax 32 786 95 59
www.haldex.com.pl

Zakład Z-12 „HALDEX – Panewniki”
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wydobywczych na poziomie 525 ton na godzinę, 

co w roku kalendarzowym daje wartość ponad 

1,9 mln ton. Źródłem odpadów wydobywczych 

na instalacji przeróbczej są przede wszystkim 

odpady zgromadzone dotychczas w obiekcie 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Uruchomienie wspomnianego zakładu po- 

zwoliło wyeliminować negatywny wpływ na 

środowisko byłego zwałowiska odpadów wy-

dobywczych (ze zwałowiska do środowiska 

gruntowo-wodnego przedostawały się znaczne 

ilości związków siarczanów i chlorków, wy-

płukiwanych przez opady atmosferyczne) oraz 

zagospodarować – spożytkować w energetyce 

zawodowej węgiel, cenny surowiec, zgroma-

dzony w masie odpadów.

Nowym wyzwaniem stojącym przed lide-
rem w branży zagospodarowywania odpadów 
pochodzących z górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce jest dalsze zwiększanie ilości zago-
spodarowywanych odpadów wydobywczych. 
Aby ten cel osiągnąć, Spółka zamierza urucho-

mić nowoczesny zakład przeróbczy na terenie 

wchodzącym w skład największego w Polsce 

obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-

czych pochodzących z górnictwa węgla ka-

miennego – Centralnego Składowiska Odpadów 

Górniczych w Knurowie.

Budowa zakładu, oprócz wymiernych efek-
tów związanych z ograniczeniem odpadów 
wydobywczych zdeponowanych na obszarze 
obiektu, pozwoli na dodatkowe ograniczenie:
 •  emisji gazów cieplarnianych, w tym przede 

wszystkim CO2;

 •  możliwości samozapalenia się zgromadzo-

nego na obiekcie materiału;

 •  emisji związków soli do środowiska grunto-

wo-wodnego.

Budowa zakładu pozwoli również na pozy-

skanie dodatkowych, znacznych ilości węgla, 

który będzie stanowił cenny surowiec w energe-

tyce zawodowej, co jest zbieżne z konsultowaną 

aktualnie Polityką Surowcową Państwa. Uru-

chomienie zakładu na Centralnym Składowisku 

Odpadów Górniczych w Knurowie po raz kolejny 

potwierdzi, że odpady to również cenne surow-

ce, po które należy coraz częściej sięgać.

Artur Kledzik
Dział ochrony środowiska

Haldex S.A.

Przypis:
1.  Raport wojewódzki dotyczący gospodarki 

odpadami, województwo śląskie, 2017.

Zakład Z-12 „HALDEX – Panewniki”

Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie
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Termomodernizacja nie tylko zmniejsza 
straty ciepła i obniża koszty ogrzewania. 
Poprawia również warunki użytkowania 
pomieszczeń (zwłaszcza mieszkalnych) w ist-
niejących już budynkach wielorodzinnych.

Wiąże się także z odnową dotychczasowego 

stanu technicznego osiedli – często zaniedba-

nych – budowanych w technologiach, które 

nierzadko znacząco odstają od tych współ-

cześnie już wszędzie stosowanych. Przedsię-

wzięcie to przyczynia się do poprawy estetyki 

budynków, zmieniając stare „szare otoczenie” 

poprzez dodanie przyjaznych kolorów ele-

wacji domów oraz – co niezwykle istotne 

dla naszego zdrowia – pozbycia się okładzin 

azbestowych.

Kompleksowy proces termomodernizacji, 

zaplanowany na lata 2010-2020, obejmuje 

łącznie 84 wielorodzinne budynki mieszkalne. 

Do chwili obecnej zakończono prace w 13. bu-

dynkach, co oznacza zrealizowanie 18 proc. 

zadań inwestycyjnych założonego programu.

Fizyczna realizacja prac termomodernizacyj-

nych dla obiektów z płytą azbestową polega na 

bezpiecznym dla środowiska – dzięki zastoso-

waniu osłon i nawilżeniu płyt – ich zdjęciu przy 

użyciu narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, 

złożeniu ich w kontenerze transportowym, a na-

stępnie przekazaniu na składowisko posiadające 

stosowne pozwolenia co do składowania i utyli-

zacji tego typu odpadów. 

W miarę potrzeb wykonuje się także re-
nowację powierzchni przewidzianej do ocie-
plenia, a następnie zakłada nowe ocieplenie 
z materiałów ekologicznych posiadających 
atesty ITB, Higieniczny i IOŚ.

za:  Termomodernizację trzynastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Wyróżnienie w kategorii: Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

Szare na kolorowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara”
ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów
tel. 32 245 90 36
www.smbarbara.pl
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W budynkach, które nie były ocieplane 

płytami acekolowymi zawierającymi azbest, 

wystarczyło nałożenie nowego ocieplenia. 

Celem naszego zadania jest zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię cieplną w bu-
dynkach objętych termomodernizacją, co ma 
bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych tych obiektów oraz poprawę 
ich stanu technicznego. W istotnym stopniu 

wszystko to przyczynia się też do ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do 

atmosfery, zgodnie z programami Unii Europej-

skiej w zakresie łączenia polityki klimatycznej 

i energetycznej w krajach członkowskich UE.

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia okre-
ślono i oceniono na podstawie audytów 
energetycznych weryfikowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Polega on na:
  •  zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyło-

wo-gazowych do atmosfery: pył – 286 kg/a; 

SO2 – 3.500 kg/a; NOx – 1.173 kg/a; CO – 

1.608 kg/a; CO2 – 630.162 kg/a;

 •  zmniejszeniu zapotrzebowania na energię 

cieplną: 4.323 GJ/a;

 •  demontażu i utylizacji odpadów zawierają-

cych azbest (129,83 Mg).

Nowatorskie cechy tego rozwiązania polega-
ją również na kompleksowej obsłudze procesu 
termomodernizacyjnego, a także na jego inno-
wacyjności dotyczącej na przykład:
 •  opracowania audytów energetycznych;

 •  opracowania charakterystyk energetycznych;

 •  opracowania kompleksowej dokumentacji 

projektowej;

 •  opracowania i złożenia wniosku celem pozy-

skania pożyczki na preferencyjnych warun-

kach w WFOŚiGW;

 •  opracowania i złożenia wniosku celem pozy-

skania kredytu z premią z BGK;

 •  kompleksowych robót budowlano-termomo-

dernizacyjnych;

 •  prowadzenia rozliczeń związanych z realiza-

cją inwestycji zgodnie z wymogami instytucji 

finansujących;

 •  projektów regulacji c.o.;

 •  opracowania świadectw energetycznych 

budynków.

Takie długofalowe decyzje gospodarczo-
-finansowe zmierzają w swoim efekcie końco-
wym do poprawy energochłonności budynków. 
W dalszej perspektywie czasowej służą także 
– co niezwykle istotne – oszczędności dla 
członków spółdzielni w bieżącej eksploatacji ich  
lokali.

Termomodernizacja 13 budynków mieszkal-

nych wielorodzinnych, należących do zasobów 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara”, została 

już zrealizowana przy ul. Stabika 1-3; ul. Stabi-

ka 5-7; ul. Stabika 9-11; ul. Katowickiej 134 ab; 

ul. Chałupki 13; ul. Chałupki 15; ul. Chałupki 

19; ul. Węglowej 7; ul. Węglowej 9; ul. Węglo-

wej 11 ; ul. Styczyńskiego 58; ul. Styczyńskiego 

60; ul. Gagarina 19; ul. Kalidego 83-85-87; 

ul. Wiejskiej 2-2c. 
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Aplikacja infoSUEZ, dostępna na smartfo-
ny, w łatwy oraz intuicyjny sposób prezentuje 
harmonogram odbioru odpadów dla wybranych 
adresów oraz przypomina o nadchodzącym 
terminie ich wywozu.

Pełni również istotną rolę edukacyjną w zakre-

sie prawidłowej segregacji, prezentując obszerne 

informacje na temat każdego zbieranego w danej 

gminie rodzaju odpadu. Posiada też funkcję 

wyszukiwania konkretnego odpadu po jego po-

wszechnie używanej nazwie i wskazuje sposób 

jego gromadzenia. W uporządkowany sposób 

wyświetla także aktualności, dane kontaktowe 

oraz spis miejsc selektywnej zbiórki odpadów, 

dostępnych w konkretnym rejonie.

Aplikacja z sukcesem działa już na terenie 
Brwinowa (województwo mazowieckie) oraz 
w Bielsku-Białej (województwo śląskie). Dla sa-

morządów jest formą nowoczesnego kanału ko-

munikacji z mieszkańcami, dobrze wpisującego 

się w wszechobecną ideę cyfryzacji. W gminach 

objętych jej działaniem rzadziej też występują sy-

tuacje braku odbioru odpadów, ponieważ miesz-

kańcy są na bieżąco informowani o zbliżającym 

się terminie bądź o jego przeplanowaniu.

InfoSUEZ jest częścią większego projektu, 

który dzięki zaangażowaniu nowoczesnych tech-

nologii zwiększy transparentność w branży odpa-

dów – dostarczając gminom stosowne dane oraz 

umożliwiając ich sprawną analizę. Realizacje 
takich projektów wskazują, iż digitalizacja na 
dobre wkracza dziś również do branży odpadów.

Osiągniętym istotnym efektem ekologicznym 

przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłego 

dostępu do informacji dotyczących segregacji 

odpadów w danym mieście z podziałem na 

obowiązujące frakcje. Dzięki aplikacji infoSUEZ 

można w prosty sposób poszerzać wiedzę na 
temat segregacji odpadów, co przyczynia się 
do łatwiejszego uzyskania wymaganego pozio-
mu recyklingu. W Brwinowie dostęp do aplikacji 

ma obecnie 24 tys. mieszkańców, natomiast 

w Bielsku-Białej – aż 170 tys.

Kolejną zaletą aplikacji jest jej pozytywny 
wpływ na poziom czystości w gminie. Perso-

nalizowane powiadomienia o terminach odbioru 

odpadów minimalizują bowiem występowanie 

sytuacji, w których wystawione po terminie od-

pady zalegają na ulicach.

Niewątpliwą zaletą aplikacji infoSUEZ jest 

także jej dostępność. Produkt można bezpłatnie 
pobrać ze sklepu Google Play dla systemu 
operacyjnego Android oraz z App Store dla 
systemu iOS.

Nowatorskim osiągnięciem aplikacji jest 

automatyczne powiadamianie jej użytkowników 

o zbliżającym się odbiorze odpadów, bazujące na 

zawsze aktualnym harmonogramie. Aplikacja do-

stosowuje prezentowane treści do monitorowa-

nego przez nią adresu, opierając się na ustawie-

niach dla danej gminy. Umożliwia monitorowanie 

do pięciu adresów.

Wdrożenie tego przedsięwzięcia niesie ze 
sobą także określone skutki i korzyści ekono-
miczne. Głównym celem infoSUEZ jest działanie 

na rzecz środowiska. Warto podkreślić, że mia-

sta objęte działaniem aplikacji ponoszą niewielki 

związany z nią koszt miesięczny, a kluczową 

korzyścią będzie minimalizacja wysokich kar wy-

nikających z nieosiągnięcia rosnących corocznie 

poziomów recyklingu.

Istotnym zyskiem może być również ogra-
niczenie ilości zgłoszeń i reklamacji do urzędu 
miasta/gminy oraz ograniczenie czasu na ich 
weryfikację.

Anna Woś-Franka

za:  Aplikację infoSUEZ.

Ekolaur PIE w kategorii: Zielone technologie

Digitalizacja wkracza do branży odpadów

SUEZ Polska Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
tel. 22 492 43 00, fax 22 492 43 01
www.suezpolska.com
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Białystok, będący największym miastem 
północno-wschodniej Polski oraz stolicą woje-
wództwa podlaskiego, posiada ponad 30 proc. 
terenów zielonych. W granicach miasta znajdują 
się także dwa rezerwaty przyrody, których usy-
tuowanie w granicach administracyjnych miasta 
jest unikatowe i tworzy specyficzny i zdrowy 
mikroklimat. Panują tu doskonałe warunki do 

prowadzenia edukacji przyrodniczej oraz działań 

związanych z ochroną bioróżnorodności. Potencjał 

tego miejsca od wielu lat skutecznie wykorzystuje 

Urząd Miejski w Białymstoku, który prowadzi 
szereg działań służących podniesieniu świa-
domości ekologicznej naszych mieszkańców, 
a zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Jednym z takich działań są organizowane od roku 

2015 konkursy fotograficzne o tematyce przyrodni-

czej oraz tak zwane „zielone lekcje” odbywające 

się na terenie białostockiego ogrodu zoologicznego 

Akcent ZOO. Konkursy uwrażliwiają młodzież na 

problemy bioróżnorodności terenów zurbanizowa-

nych, uczą umiejętności obserwowania przyrody 

i pozwalają zdobyć dodatkowe umiejętności zwią-

zane ze sztuką fotografowania, zaś „zielone lekcje” 

są ciekawą formą zdobywania wiedzy i alternatywą 

dla tradycyjnych metod nauczania.

Interesującą formą działań z zakresu edukacji 

przyrodniczej jest prowadzona od 2013 roku akcja 

czynnej ochrony płazów, która polega na ustawia-

niu wzdłuż dróg o wzmożonym ruchu pojazdów 

czasowych barier ochronnych uniemożliwiających 

płazom wyjście na jezdnię, chwytaniu ich w spe-

cjalne pułapki oraz ręcznym przenoszeniu w bez-

pieczne miejsce. Akcji towarzyszą, prowadzone 

przez specjalistę z dziedziny herpetologii, zajęcia 

edukacyjne w białostockich placówkach oświa-

towych. Nasz projekt znakomicie wpisuje się 

w ogólnopolskie działania zapobiegające gwał-
townemu spadkowi populacji tej grupy zwierząt, 
jaki od lat jest notowany na terenie całego kraju.

Kolejnym działaniem, realizowanym w Bia-

łymstoku od wielu lat, jest instalowanie budek 

lęgowych dla różnych gatunków ptaków oraz 

prowadzenie ich zimowego dokarmiania. Jest to 
skuteczna metoda zwiększania bioróżnorodno-
ści i liczebności awifauny na terenach parków 
miejskich. To także przykład zastosowania biolo-

gicznych metod zwalczania groźnego szkodnika 

kasztanowców – szrotówka kasztanowcowiaczka. 

Z kolei budowa oraz instalowanie domków dla 

wiewiórek i nietoperzy to nowatorskie rozwiązania 

stosowane w parkach zabytkowych, w miejscach, 

w których w wyniku na przykład gwałtownych zja-

wisk pogodowych nastąpiła redukcja starodrzewu. 

Są to skuteczne metody poprawiania bioróż-
norodności i liczebności zwierząt na terenach 
parków miejskich.

W celu zwrócenia uwagi mieszkańców na 

problem drastycznego spadku populacji cennych 

gatunków owadów oraz zanikania ich naturalnych 

siedlisk na terenach zurbanizowanych instalowane 

są domki dla owadów zapylających oraz realizo-

wane nasadzenia specjalnie dobranych roślin, tak 

zwane „motylarnie” na świeżym powietrzu, które 

popularyzują rośliny miododajne, np. budleję Da-

wida, jeżówkę purpurową, macierzankę piaskową 

czy lawendę. W ten sposób informujemy o wa-

lorach roślin miododajnych i zachęcamy do ich 

uprawy. Propagujemy zakładanie rabat kwiatowych 

skomponowanych z kilkunastu gatunków roślin 

stanowiących żerowisko dla owadów zapylających 

i żywiących się nektarem. Tego typu założenia wy-

stępują w trzech parkach na terenie Białegostoku.

W planach na lata 2019-2021 jest zakładanie 
łąk kwiatowych w pasach drogowych i na dział-
kach gminnych, z kompozycją roślin jednorocz-
nych, charakterystycznych dla naszego klimatu. 
Łąki tego rodzaju mają znaczenie nie tylko este-

tyczne, ale też przyczyniają się do ograniczania 

skutków zanieczyszczenia powietrza, pomagają 

w gromadzeniu i zatrzymywaniu wilgoci, stwarzają 

naturalne żerowiska dla owadów oraz przyczyniają 

się do zwiększenia bioróżnorodności.

Stosowane przez nas rozwiązania nie wyma-
gają wielkich nakładów finansowych i są inte-
resujące dla mieszkańców, którzy chętnie biorą 
w nich udział.

za:  Ochronę bioróżnorodności i edukację przyrodniczą na obszarze Miasta Białegostoku.

Ekolaur PIE w kategorii: Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody

Zielone lekcje

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel. 85 879 79 79, fax 85 869 62 09
www.bialystok.pl

Akcja czynnej ochrony płazów Domek dla owadów z tzw. motylarnią
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Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
to prężnie działający podmiot gospodarczy 
zarządzający zasobami mieszkaniowymi 
zlokalizowanymi na znacznej części obszaru 
Katowic.

Od lat wielkość zarządzanych zasobów 

przesądza o tym, iż Katowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jest największą spółdzielnią 

w województwie śląskim. Zalicza się też do 

grona największych spółdzielni mieszkaniowych 

w kraju. Aktualnie w swej administracji posiada 

349 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 

obejmujących prawie 20 tysięcy mieszkań 

o łącznej powierzchni ponad 1 mln metrów kwa-

dratowych, a ponadto lokale użytkowe, obiekty 

infrastruktury technicznej i społecznej, które 

powstawały sukcesywnie przez ponad 60 lat jej 

funkcjonowania.

Znajdujące się obecnie w zarządzie KSM 
budynki są zróżnicowane zarówno pod wzglę-
dem wieku, wielkości, technologii budowy 
oraz wyposażenia. Najstarsze zostały oddane 

do eksploatacji już w 1958 roku, zaś większość 

powstawała w latach 70. i 80. XX wieku, czyli 

w okresie intensywnego rozwoju budownictwa 

wielkopłytowego. 

Budynki zarządzane przez KSM są – co oczy-

wiste – zróżnicowane także pod względem ich 

wysokości. Aktualnie Spółdzielnia dysponuje:

  •  96 budynkami niskimi (do 4 kondygnacji);

 •  163 budynkami średniowysokimi (4-9 kon-

dygnacji);

 •  85 budynkami wysokimi (9-18 kondygnacji);

 •  5 budynkami wysokościowymi (powyżej 

55 metrów wysokości).

Spółdzielnia zrealizowała też w formie spół-

dzielczej budownictwo jednorodzinne. Wszyst-

kie domki (na przestrzeni tych lat było ich 

prawie 500) były sukcesywnie przewłaszczane 

na rzecz ich użytkowników.

Technologie, w jakich wznoszone zostały 

budynki, były zróżnicowane – od tradycyjnej 

(murowane z cegły), poprzez systemy „wielkie-

go bloku” – na przykład Domino, Fadom, „ślizg”, 

„szkieletowa” (czyli konstrukcja stalowa z wy-

pełnieniem), „wielka płyta”, po powrót do metod 

murowanych – toteż ich eksploatacja wymagała 

sporych profesjonalnych umiejętności i specja-

listycznej wiedzy technicznej.

Zróżnicowanie budynków KSM – pod wzglę-
dem wysokości, a także ich niejednorodność 
w zastosowanych technologiach wykonaw-
czych, wyposażeniu, okresie użytkowania 
– implikowało racjonalizację gospodarki re-
montowej i modernizacyjnej oraz konieczność 
opracowania dla całości zasobów długofalowej 
polityki remontowej.

Działania polegające na kompleksowym ocie-

pleniu ścian, dachów, stropów piwnic, cokołów 

i ścian piwnic do fundamentów oraz wymianie 

stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspól-

nych budynków – sukcesywnie prowadziły do 

zmniejszania zarówno zapotrzebowania, jak i zuży-

cia ciepła. Miało to znaczący wpływ na wysokość 

opłat wnoszonych przez użytkowników lokali.

Niebagatelnym problemem, z jakim KSM 
musiała się uporać, była potrzeba likwidacji 
okładzin ścian elewacji wykonanych z płyt 
azbestowo-cementowych. Dodatkowymi dzia-

łaniami mającymi na celu poprawę efektywno-

ści energetycznej są przedsięwzięcia w zakresie 

oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, 

osiągane poprzez kompleksową wymianę 

oświetlenia budynków. Dokonano również wy-

miany starych napędów dźwigów osobowych. 

W roku 2014 KSM przystąpiła do wymiany 

źródeł światła oraz opraw oświetleniowych 

w budynkach. Zastosowano technologie ener-

gooszczędne. W miarę możliwości finansowych 

poczyniono też starania w celu przystosowania 

budynków i terenów zewnętrznych dla potrzeb 

osób starszych i niepełnosprawnych. Podjęcie 
takich kroków niewątpliwie poprawi komfort 
zamieszkiwania wszystkich lokatorów, a także 
będzie sprzyjać tworzeniu więzi społecznych 
i sąsiedzkich.

Potencjał gospodarczy i ludzki Spółdzielni, 

doświadczenie oraz umiejętne zarządzanie 

stanowią czynniki sprzyjające permanentnemu 

rozwojowi organizacji. Jako jedna z nielicznych 
konsekwentnie buduje nowe mieszkania. 
W 2017 roku Katowicka Spółdzielnia Mieszka-

niowa zakończyła budowę czterokondygnacyj-

nego budynku przy ul. Domeyki, z 20 miesz-

kaniami o powierzchni lokali od ok. 40 m2 do 

114 m2. Inwestycję wykonano w technologii 

tradycyjnej, wyposażono w windy, centralne 

ogrzewanie i ciepłą wodę z własną kotłownią 

gazową. Mieszkania, zrealizowane w bardzo 

dobrym standardzie, są już udostępnione w tzw. 

stanie deweloperskim (na życzenie klienta mogą 

być wykończone „pod klucz”).

Obecnie w ofercie Spółdzielni są jeszcze 

do nabycia nowe lokale w eleganckim, pięk-

nie położonym zespole mieszkalnym przy 

ul. Pułaskiego, nieopodal 400-hektarowego 

Katowickiego Parku Leśnego, w sąsiedztwie 

Doliny Trzech Stawów. Osiedle trzypiętrowych 

budynków z windami i podziemnymi garażami to 

najatrakcyjniejsze miejsce w centrum Katowic, 

a zarazem w środku 4-milionowej aglomeracji.

za:  Modernizację istniejącego ocieplenia elewacji budynków mieszkalnych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wyróżnienie w kategorii: Energooszczędność, efektywność energetyczna

Racjonalnie i długofalowo

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Klonowa 35c, 40-168 Katowice
tel. 32 208 47 00, fax 32 208 48 05
www.ksm.katowice.pl
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Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-
-Ściekowej S.A. jest spółką komunalną ze 
100 proc. udziałem kapitału gminy Tychy. 
Zajmuje się kompleksowym odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta Tychy.

Od 2006 roku jest producentem energii 
elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych 
– ekologicznego paliwa, jakim jest biogaz. Bio-

gaz powstający na oczyszczalni ścieków (OŚ) 

jest produktem procesu kofermentacji metano-

wej osadów ściekowych oraz przemysłowych 

odpadów biodegradowalnych, zachodzącego 

w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych 

(2x5500 m3).

To właśnie synergia działania między 
branżami wodno-kanalizacyjną, odpadową 
i energetyczną jest kluczem do sukcesu Spółki 
na polu samowystarczalności energetycznej. 
Nadprodukcja biogazu w stosunku do istnieją-

cych potrzeb oczyszczalni była podstawową 

przesłanką do inwestycji w Wodny Park Tychy 

(WPT), którego Spółka jest inwestorem, a od 

2018 roku także eksploatatorem. Wysoka efek-

tywność energetyczna i niska energochłonność 

obiektu to kluczowe założenia, które zostały 

uwzględnione już na etapie jego projektowania. 

Zastosowano w nim szereg nowoczesnych roz-

wiązań, mających wykorzystywać między inny-

mi energię słoneczną oraz odzyskiwać energię 

uznawaną za stratę. Dodatkowo obiekt posiada 

własną bioelektrociepłownię, w której spalany 

jest biogaz dostarczany dedykowanym gazocią-

giem łączącym go z oczyszczalnią w Tychach-

-Urbanowicach. Biogaz jest podstawowym 

źródłem energii elektrycznej i cieplnej dla WPT.

Aby możliwe było osiągnięcie celu, jakim 
jest samowystarczalność energetyczna obu 
obiektów oraz zmniejszenie ich energo-
chłonności, konieczne było przeprowadzenie 
modernizacji infrastruktury zlokalizowanej na 

OŚ oraz inwestycje w nowe instalacje tech-
nologiczne, a także inwestycje w innowacyjne 
rozwiązania oraz materiały konstrukcyjne 
w Wodnym Parku Tychy. Ponadto stale opty-

malizowane są procesy produkcji biopaliwa, 

a także doboru substratów do kofermentacji 

metanowej.

Na oczyszczalni wybudowano również Sta-

cję Oczyszczania Biogazu (SOB), której rolą 

jest zwiększanie zawartości metanu w paliwie 

poprzez usuwanie CO2, a tym samym poprawa 

kaloryczności paliwa. Wybudowano także nowy 

zbiornik magazynowy biogazu, zbiorniki maga-

zynujące na odpady przemysłowe biodegrado-

walne (dostarczane z zewnątrz) oraz gazociąg 

transportowy biogazu łączący OŚ i WPT. Gazo-

ciąg ma długość 6,2 kilometra i dzięki zastoso-

waniu nowoczesnej, zerodyfuzyjnej technologii, 

polegającej na zabudowie rurociągu w otulinie 

z folii aluminiowej, możliwy jest stały monito-

za:  Energetyczną synergię funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz Wodnego Parku Tychy jako przykład innowacyjnego rozwiązania 
zwiększającego efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej.

Ekolaur PIE w kategorii: Energooszczędność, efektywność energetyczna

Synergia kluczem do sukcesu

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A
al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
tel. 32 325 72 35, fax 32 325 72 85
www.rcgw.pl

Fot. 1. Wodny Park Tychy
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ring i wczesne wykrywanie awarii lub wycieku 

gazu. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie 
w Polsce.

Ekoinnowacje wdrożone w WPT to przede 
wszystkim własna bioelektrociepłownia (dwa 
agregaty kogeneracyjne zasilane biogazem 
z OŚ o mocy elektrycznej/cieplnej odpowied-
nio 400/433 kW), wykorzystywanie energii 
promieniowania słonecznego do dodatkowego 
doświetlenia i dogrzania obiektu poprzez 
zamontowanie specjalistycznej membrany da-
chowej – folii ETFE, a także rozwiązania pozwa-
lające na odzysk ciepła uznawanego za stratę 
(poprzez pompy ciepła). Odzysk ten prowadzony 

jest zarówno z powietrza pochodzącego z central 

wentylacyjnych, jak i z wody – ścieków szarych 

oraz wód popłucznych, pochodzących z instalacji 

filtracji i uzdatniania wody w obiegach baseno-

wych. Odzysk ciepła z wód popłucznych wynosi 

około 2908 kWh dziennie (przy przepływie rzędu 

125 m3/dobę), natomiast ze ścieków szarych 

pochodzących z natrysków – około 790 kWh 

dziennie (przy przepływie rzędu 34 m3/dobę ).

Podstawowym efektem ekologicznym, który 
osiągnięto poprzez zastosowanie paliwa alter-
natywnego i wprowadzenie symbiozy w funk-
cjonowaniu oczyszczalni ścieków Tychy-Urba-
nowice oraz Wodnego Parku Tychy, jest brak 
konieczności pobierania energii elektrycznej 
i cieplnej na potrzeby obu obiektów z zewnętrz-
nej sieci energetycznej. Wykorzystanie energii 

odnawialnej pochodzącej z własnego źródła 

przyczynia się jednocześnie do zmniejszenia 

ilości emisji CO2 do środowiska w porównaniu 

do konwencjonalnej elektrowni węglowej. Przez 

pierwsze siedem miesięcy funkcjonowania WPT, 

w okresie od maja do grudnia 2018 roku, agre-

gaty kogeneracyjne na oczyszczalni i w wodnym 

parku wyprodukowały 9324 MWh energii elek-

trycznej. Wyprodukowanie takiej ilości energii 
w elektrowni konwencjonalnej wymagałoby 
zużycia 3633 ton węgla kamiennego o wartości 
opałowej 28 MJ/kg, a biorąc pod uwagę rów-
nież ciepło produkowane w kogeneracji – do-

datkowych 1782 ton (przy założeniu produkcji 
ciepła w ciepłowni węglowej o sprawności 
82 proc.).

Uniknięta emisja CO2 w tym czasie, wynika-
jąca z zastosowania OZE jako źródła energii, 
wyniosła blisko 8355 ton. Wysokowydajna 

produkcja biogazu, prowadzona na tyskiej 

oczyszczalni ścieków, pozwoliła uzyskać bardzo 

dobre wskaźniki efektywności energetycznej. 

Tyska instalacja produkuje biopaliwo, którego 

ilość pozwala na pokrycie zarówno całego wła-

snego zapotrzebowania na energię, jak i pokrycie 

zapotrzebowania drugiego obiektu użyteczności 

publicznej o bardzo dużej energochłonności 

– również w 100 proc. Samowystarczalność 

energetyczna tyskiej biogazowni wynosi aktualnie 

196 proc.

Zbigniew Gieleciak
prezes Zarządu

Regionalne Centrum Gospodarki
Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

Fot. 2. Instalacja technologiczna płuczki wodnej w SOB (a) oraz gazociąg łączący OŚ i WPT (b)

Fot. 3. Membrana dachowa (folia ETFE) zamontowana na dachu Wodnego Parku Tychy

a)             b) 
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 • okres kredytowania do 120 miesięcy
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Z Promocji mogą skorzystać konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do 
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Finał 17. edycji konkursu Ekolaury Polskiej 
Izby Ekologii okazał się szczęśliwy dla BOŚ, 
który doceniony został za „Całokształt działal-
ności na rzecz ochrony środowiska”. Statuetka 
jest potwierdzeniem, że zaangażowanie BOŚ 
Banku w ten obszar jest skuteczne i przynosi 
środowisku wymierne korzyści.

W listopadzie 2018 roku BOŚ zaktuali-

zował swoją strategię na lata 2018-2021. 

Przykładowe założenia, które Bank będzie realizo-

wał w celu swojego dalszego rozwoju, to między 

innymi:

  •  umacnianie swojej specjalizacji – jako Eko-

banku – w zakresie finansowania inwestycji 

proekologicznych;

 •  sprawna dystrybucja środków przeznaczo-

nych na inwestycje w ochronę środowiska 

i zrównoważony rozwój ze środków własnych 

oraz krajowych i zagranicznych;

 •  koncentracja na sektorze MSP i Klientach 

instytucjonalnych oraz selektywna oferta dla 

Klientów indywidualnych;

 •  aktywne partnerstwo finansowe dla podmio-

tów z udziałem Skarbu Państwa;

 •  kształtowanie kultury organizacyjnej opartej 

na wartościach i eksperckiej wiedzy ekolo-

gicznej pracowników Banku.

Celem Banku Ochrony Środowiska jest to, 
aby na koniec 2021 roku był on wiodącym 
uczestnikiem polskiego systemu finansowa-
nia ochrony środowiska. Wszystkie aktyw-

ności prowadzone są w oparciu o społeczną 

odpowiedzialność biznesu. Powodzenie tego 

planu gwarantuje bliska współpraca z głów-

nymi akcjonariuszami, w tym NFOŚiGW 

i WFOŚiGW, a także wszystkimi członkami 

Grupy BOŚ S.A.

Aktualizacja strategii to jednocześnie zakoń-

czenie etapu z początku realizacji Programu 

Postępowania Naprawczego, związanego z re-

strukturyzacją Banku oraz prowadzeniem działań 

stabilizacyjnych i naprawczych w latach 2016-

2018. BOŚ przeszedł do etapu rozwoju swojego 
biznesu, co związane jest między innymi z im-
plementacją nowego modelu biznesowego oraz 
nowej roli Banku w rządowych działaniach na 
rzecz ochrony środowiska.

Pod koniec 2018 roku Bank Ochrony Środowi-

ska ponownie znalazł się w elitarnej grupie spółek 

notowanych w ramach RESPECT Index na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyna-
leżność BOŚ do grupy wybranych spółek, które 
tworzą Index RESPECT, jest potwierdzeniem naj-
wyższych standardów społecznej odpowiedzial-
ności, stosowanych na co dzień w działaniach 
Banku. Dołączenie do elitarnego grona spółek 

wchodzących w skład indeksu nie jest rzeczą pro-

stą, mimo że nie ma w nim limitu miejsc. Aby zna-

leźć się w RESPECT Index, spółki muszą przejść 

szczegółową selekcję, podzieloną na kilka etapów. 

W XII edycji RESPECT Index znalazło się aż 31 firm. 

Nowy skład obowiązuje od 27 grudnia 2018 roku.

Na targach POL-ECO System, które w paź-
dzierniku 2018 roku odbywały się w Poznaniu, 
BOŚ zainaugurował Raport Ekologiczny na 
lata 2017/2018. Publikacja ta wydawana jest od 

20 lat. Jak co roku Bank zaprezentował tu swoje 

działania na rzecz ochrony środowiska. Ponieważ 

w 2018 roku duży nacisk w przestrzeni publicznej 

położony został na troskę o dobrą jakość powietrza, 

a Bank Ochrony Środowiska jest dodatkowo part-

nerem rządowego programu „Czyste Powietrze” 

– motyw przewodni tej edycji Raportu Ekologicz-

nego BOŚ skupia się również wokół tych zagad-

nień. Wydanie promuje także aktywności klientów 

Banku, którzy w swoich inwestycjach – podobnie 

jak BOŚ – wdrażają ideę zrównoważonego 

rozwoju.

Doświadczenia Banku potwierdzają liczby: 
wartość proekologicznych inwestycji zrealizo-
wanych z udziałem BOŚ to prawie 51 mld zł, 
z czego ponad 37 mld zł to całkowita wartość 
zadań z dziedziny ochrony atmosfery. Duża część 

tych projektów była finansowana we współpracy 

z założycielem i głównym akcjonariuszem Banku – 

NFOŚiGW oraz z wojewódzkimi funduszami.

Banku Ochrony Środowiska nie mogło więc 
zabraknąć na COP24. 6 grudnia 2018 roku 

w pawilonie „Dobry Klimat” na katowickim rynku, 

w którym odbywały się wydarzenia towarzyszące 

COP24, BOŚ wraz z Partnerami: Polską Izbą 
Ekologii, McDonald’s Polska i Suez zorganizowali 

„Klimatyczne Mikołajki” dla dzieci z wybranych 

szkół podstawowych – warsztaty upcyklingowe 

i edukacyjne. Dzieci wykonały między innymi eko-

ozdoby choinkowe, wzięły również udział w quizach 

dotyczących tego, w jaki sposób swoimi codzien-

nymi nawykami i postawami mogą troszczyć się 

o środowisko. 10 grudnia natomiast, podczas De-

bat oksfordzkich „Dobry Klimat – młodzi debatują”, 

o smogu, wyborach konsumenckich i segregacji 

odpadów dyskutowała młodzież gimnazjalna pod 

okiem ekspertów-moderatorów z partnerskich firm.

Dzieci i młodzież to przyszli dorośli. Im wcze-

śniej nauczą się dobrych nawyków i zyskają 

świadomość swojego wpływu na środowisko, 

tym bardziej skorzystają na tym w przyszłości 

– oni i kolejne pokolenia. Organizatorom zależało 

również na tym, aby pokazać im dobre praktyki 

i przykłady, które mogą być dla nich ekoinspiracją 

w codziennym życiu.

za:  Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ekolaur PIE w kategorii: Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Bank Ochrony Środowiska – Polski Ekobank 
dla ludzi, biznesu i środowiska

Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
tel. 22 543 34 34
www.bosbank.pl
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„Zapakować śmieci w powietrze” – taka 
idea przyświecała Sławomirowi Starościa-
kowi, założycielowi firmy Starpack, kiedy to 
24 lata temu rozpoczął swój życiowy projekt. 
We współpracy ze Spółką Beskid w Żywcu 
tworzone były wtedy podstawy systemu, któ-
ry dziś funkcjonuje już w całej Polsce.

Projekt przewidywał selektywną zbiórkę 

surowców wtórnych z odpadów komunalnych 

w miejscu ich powstawania, czyli w gospodar-

stwach domowych. Do tego celu miały służyć 

worki foliowe z nadrukiem informującym o ich 

przeznaczeniu, instrukcją, co należy, a czego 

nie wolno tam wrzucać. Początkowo miesz-

kańcy otrzymywali zestaw aż siedmiu kolo-

rowych worków z przeznaczeniem na różne 

odpady: żółty – plastik, niebieski – papier, bez-

barwny – tekstylia, czerwony – metal, zielony 

– szkło kolorowe, biały – szkło bezbarwne, 

czarny – pozostałe odpady.

Kolejne lata upływały na edukowaniu 
gmin, zakładów komunalnych i firm wywo-
zowych, a przede wszystkim mieszkańców. 
Firma Starpack niezwykle aktywnie uczest-
niczyła w edukacji ekologicznej oraz w ak-
cjach mających na celu rozpowszechnianie 
workowego systemu segregacji odpadów. 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

„u źródła” w systemie workowym, zdobywa-

jąc popularność i akceptację kolejnych gmin 

i zakładów komunalnych, przechodziła jednak 

szereg zmian. Ewoluowała, stając się coraz 

bardziej przyjazna mieszkańcom. Była też eko-

logiczna, ergonomiczna i praktyczna.

Firma Starpack przyczyniła się więc do 
ukształtowania standardów w segregacji 

odpadów komunalnych i wypracowaniu kolo-
rystyki definiującej rodzaj selekcjonowanego 
odpadu. Selektywna zbiórka odpadów komu-

nalnych w systemie workowym funkcjonuje 

już obecnie na poziomie krajowym.

Rewolucja nadeszła wraz z Ustawą z dnia 

25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach. Obowiązek selektywnej zbiórki stał się 

powszechny. Kolejnym ważnym elementem 

ewolucji systemu było Rozporządzenie Mini-

stra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu selektyw-

nego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Dokument ten ostatecznie znormalizował 
sposób selektywnej zbiórki, rodzajów zbiera-
nych frakcji i kolorystyki worków.

Działalność Sławomira Starościaka na 

rzecz polskiego systemu gospodarki od-

padami komunalnymi oraz wprowadzanie 

nowatorskich rozwiązań zostały wielokrotnie 

wyróżnione na przestrzeni ostatnich lat:

  •  rok 2005 – nagroda w kategorii Ekoprodukt 

za „Optymalizację systemu do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych u źródła”, 
przyznana w konkursie Ekolaury PIE;

 •  rok 2008 – Honorowy Dyplom Heraklesa 

otrzymany od KFDZOM za szczególną 

wieloletnią działalność firmy na rzecz 

tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami 

w Polsce;

 •  rok 2012 i 2017 – Złoty List Gratulacyjny 
za wieloletnie zaangażowanie i aktywność 

w działalności stowarzyszenia KFDZOM na 

rzecz budowy i rozwoju polskiego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi;

 •  rok 2018 – Odznaka Honorowa za zasługi 
dla ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, nadana przez Ministra Środowi-

ska, oraz Ekolaur za „Całokształt dzia-
łalności na rzecz ochrony środowiska”, 
przyznany w konkursie Ekolaury PIE.

Firma Starpack jest członkiem założycie-
lem izb gospodarczych: OIGR (Ogólnopolskiej 

Izby Gospodarki Odpadami), PIGO (Polskiej 

Izby Gospodarki Odpadami), KIGO (Krajowej 

Izby Gospodarki Odpadami) oraz członkiem 

PIE (Polskiej Izby Ekologii) i KFDZOM (Krajo-

wego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszcza-

nia Miast), w którym od dwóch kadencji pełni 

rolę członka Kapituły Honoru.

za:  Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” na poziomie krajowym.

Ekolaur PIE w kategorii: Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Standardy już na poziomie krajowym

Starpack Sławomir Starościak
ul. Lindego 22/2, 51-138 Wrocław
tel. 71 315 35 90, fax 71 315 50 82
www.starpack.pl
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Troszcząc się o środowisko naturalne, wy-
znajemy zasadę racjonalnego korzystania z jego 
zasobów, dążąc do jak najwyższego poziomu 
odzysku i ponownego wykorzystania odpadów.

Wierzymy we współzależność wszystkich ludzi 

na całym świecie. Profesjonalnie zarządzamy 

gospodarką komunalną, sprawiając, że żyje się im 

lepiej. 

Jako wiodące przedsiębiorstwo w branży do-

kładamy wszelkich starań, by nieustannie ulepszać 

proces oczyszczania i powtórnego wykorzysty-

wania odpadów generowanych przez przemysł 

i gospodarstwa domowe. Społeczna odpowie-

dzialność biznesu to coś, co jest wpisane w misję 
naszej firmy niemal od początku jej istnienia.

Od 1989 roku świadczymy kompleksowe usługi 

związane z wywozem i utylizacją odpadów komu-

nalnych, przemysłowych, budowlanych, a także 

tych, powstających w wyniku procesów produk-

cyjnych i prac remontowo-budowlanych. Dzięki 

temu jesteśmy przedsiębiorstwem, które posiada 

stabilną pozycję na rynku.

Poprzez prowadzone przez naszą firmę sortowa-

nie odpadów budowlanych następuje przyjazne dla 

środowiska gospodarowanie odpadami, zmniejsza-

jące zapotrzebowanie na surowce naturalne.

Wieloletnie doświadczenie w branży, szeroki 
park profesjonalnych i nowoczesnych maszyn 
oraz innowacyjne podejście do gospodarki od-
padami czyni naszą firmę Liderem na lokalnym 
rynku.

W swojej ofercie mamy również usługi wyburze-

niowo-rozbiórkowe, wynajem kontenerów, usługi 

koparkami i ładowarkami oraz obsługę oczyszczalni 

w zakresie odbioru odpadów z grupy 19.

Prowadzimy też kompleksową obsługę firm 

w zakresie dokumentacji związanej z gospodarką 

odpadami.

Marek Pierzchała

za:  Całokształt działalności firmy na rzecz ochrony środowiska.

Ekolaur PIE w kategorii: Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Mustang – usługi wielobranżowe Marek Pierzchała
ul. Towarowa 20, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 94 64, fax 32 231 98 87
www.mustang-gliwice.pl
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NAJWAŻNIEJSZE
FAKTY

 

wysokiej klasy specjaliści z zakresu 
badań i wydawania opinii w dziedzinie 
ochrony środowiska

nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy

ponad 1000 akredytowanych parametrów

akredytowane pobieranie próbek  
na terenie całego kraju 

LABORATORIUM BADAWCZE
Nasza firma posiada własne Laboratorium Badawcze, co umożliwia całościową obsługę przedsiębiorstw 
w zakresie zobowiązań środowiskowych. 

USŁUGI  
SPECJALISTYCZNE

GOSPODARKA 
ODPADAMI

DOKUMENTACJE 
I OUTSOURCING 
ŚRODOWISKOWY

POMIARY EMISJI  
DO POWIETRZA, 
HAŁASU I IMISJI

BADANIE OSADÓW 
ŚCIEKOWYCH I GLEB

BADANIE WÓD 
I ŚCIEKÓW, 
POBIERANIE PRÓBEK

Laboratorium OBiKŚ Sp. z o. o. jest akredytowane przez  
Polskie Centrum Akredytacji od roku 1998. Certyfikat Akre-
dytacji Nr AB 213 potwierdza kompetencje techniczne i speł-
nienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Od 2005 roku 
na mocy umowy sublicencyjnej jest uznanym laboratorium 
międzynarodowym posiadającym prawo do posługiwania 
się połączonym znakiem ILAC-MRA/PCA. 

Laboratorium posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje  
do prowadzenia badań jakości, gleb, odpadów, wód i ścieków 
zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. Pomagamy Klien-
tom w ustaleniu rodzaju niezbędnych oznaczeń, dokonujemy 
profesjonalnego pobierania i przygotowania próbek.

www.obiks.pl
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60 lat doświadczenia - rok założenia: 1958

Nasza fi rma posiada własne Laboratorium Badawcze, 
co umożliwia całościową obsługę przedsiębiorstw 
w zakresie zobowiązań środowiskowych.

Laboratorium OBiKŚ Sp. z o. o. jest akredytowane przez Polskie 
Centrum Akredytacji od roku 1998. Certyfikat Akredytacji Nr AB 213 
potwierdza kompetencje techniczne i spełnienie wymagań normy 
PN-EN ISO/IEC 17025. Od 2005 roku na mocy umowy sublicencyjnej 
jest uznanym laboratorium międzynarodowym posiadającym prawo 
do posługiwania się połączonym znakiem ILAC-MRA/PCA.

Laboratorium posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do prowadze-
nia badań jakości, gleb, odpadów, wód i ścieków zgodnie z wyma-
ganiami przepisów prawa. Pomagamy Klientom w ustaleniu rodzaju 
niezbędnych oznaczeń, dokonujemy profesjonalnego pobierania 
i przygotowania próbek.
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Polskie Centrum Akredytacji od roku 1998. Certyfikat Akre-
dytacji Nr AB 213 potwierdza kompetencje techniczne i speł-
nienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Od 2005 roku 
na mocy umowy sublicencyjnej jest uznanym laboratorium 
międzynarodowym posiadającym prawo do posługiwania 
się połączonym znakiem ILAC-MRA/PCA. 

Laboratorium posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje  
do prowadzenia badań jakości, gleb, odpadów, wód i ścieków 
zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. Pomagamy Klien-
tom w ustaleniu rodzaju niezbędnych oznaczeń, dokonujemy 
profesjonalnego pobierania i przygotowania próbek.
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