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Siedziba: Polskie Centrum Czystszej Produkcji, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 13. 

Tel.: +48 32 256 55 07 

Tel. kom.: +48 601 33 71 70 

Fax: +48 32 723 28 14 

E-mail: biuro@cp.org.pl 
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STRUKTURA: 

Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, z Oddziałami Terenowymi w województwach: 

• dolnośląskim, 

• łódzkim, 

• mazowieckim, 

• opolskim, 

• śląskim. 
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AKTUALNY SKŁAD WŁADZ STOWARZYSZENIA: 

 

Zarząd Główny: 

• Michał Jan Cichy – Prezes 

• Anna Wójcik – Wiceprezes 

• Krystyna Lenarczyk – Sekretarz 

• Marek Wasilewski – Skarbnik 

• Anna Jagoda-Siegmund – Członek 

• Grażyna Maciąg – Członek 

• Marian Stani – Członek 

 

Komisja Rewizyjna: 

• Józef Kostka – Przewodniczący 

• Andrzej Patejczyk – Członek 

• Zbigniew Palicki – Członek 

 

Sąd Koleżeński: 

• Barbara Dołowa 

• Kazimierz Manios 

• Grażyna Nowak 

 

Funkcję Honorowego Prezesa Stowarzyszenia pełni: 

• Prof. Zygfryd Nowak – twórca i wieloletni prezes Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, 

nagrodzony za tę działalność nagrodą „UNEP GLOBAL 500” – obecnie również delegat 

Stowarzyszenia do Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

 

Członkowie Honorowi: 

• Andrzej Jagusiewicz – były Główny Inspektor Ochrony Środowiska, obecnie dyrektor 

ds. eko-bezpieczeństwa w Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego 

RAMOWY OPIS DZIAŁALNOŚCI 

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji od 1989 r. działa na rzecz ochrony środowiska 

w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawiamy do podejmowania działań z tego 

zakresu i udowadniamy, że działania takie mogą przynieść firmom wymierne korzyści, w tym 

ekonomiczne. 

W szczególny sposób promujemy nowoczesną strategię ochrony środowiska, zalecaną przez 

ONZ - Czystszą Produkcję (ang. Cleaner Production – CP; Czystsza Produkcja zakłada 

zapobieganie zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania: 



 

 

np. zamiast oczyszczać spaliny – zmień paliwo, zamiast zajmować się odpadem – spraw, by nie 

powstał on w ogóle itp.). Zajmujemy się też szeroko pojętą ochroną środowiska oraz 

zrównoważonym rozwojem, w tym społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

Pokazujemy jakimi metodami można poprawiać wpływ firm i organizacji na środowisko. 

Wszystko po to, aby nasze otoczenie było choć trochę czystsze, a firmy przekonywały się, 

że ochrona środowiska może być dla nich opłacalna – nie tylko z powodu poprawy wizerunku, 

ale też dzięki oszczędnościom (mniej zużytej wody = mniejsze opłaty, mniej emisji do 

powietrza = mniejsze opłaty lub ich brak itd.).  

Naszym podstawowym kursem jest „Akademia Czystszej Produkcji” (dawniej: „Szkoła 

Czystszej Produkcji), adresowana głównie do przedsiębiorców. Podczas Akademii jej 

uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę na temat praktyki ochrony środowiska w firmach 

i innych organizacjach, ale też w praktyczny sposób realizują u siebie przykładową zmianę 

proekologiczną. Jak dotąd w ramach 46 zakończonych edycji wykształciliśmy 1483 Ekspertów 

Czystszej Produkcji oraz pomogliśmy wdrożyć 749 rzeczywistych zmian środowiskowych 

w firmach uczestniczących w tym kursie. Aktualnie planujemy 3 kolejne edycje w latach 2019-

2021, dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w 

ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania 

zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), z wykorzystaniem 

doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”, realizowany od sierpnia 2019 do marca 2022 r. 

Dla zapewnienia Uczestnikom motywacji do dalszych działań (aby nie zakończyło się na 

jednym projekcie) zapraszamy Ich do udziału w dwóch rejestrach dla firm odpowiedzialnych 

ekologicznie i społecznie, które prowadzimy. Jak dotąd, dobrowolne zobowiązania 

ekologiczne w ramach ww. rejestrów podjęło w Polsce 248 organizacji, w tym głównie 

przedsiębiorstw. 

Podejmujemy też inne działania edukacyjne, informacyjno-wydawnicze, a także 

konsultacyjno-wdrożeniowe. Zrzeszamy ekspertów, specjalistów i pasjonatów ochrony 

środowiska, inżynierów, doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli świata nauki. 

Jesteśmy członkiem: europejskiej sieci EREK – tj. European Resource Efficiency Knowledge 

Centre (inicjatywy Komisji Europejskiej); Partnerstwa na rzecz realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ w Polsce; Polish Circular Hotspot (publiczno-

prywatnej platformy współpracy wszystkich środowisk mających realny wpływ na 

transformację w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce); Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; Śląskiej Sieci Trzeciego Sektora (organizacji 

wspierającej NGO-sy działające na Śląsku). 

Inicjatywę Global Compact wpisaliśmy do naszej działalności zaraz gdy tylko pojawiła się 

w materiałach ONZ – i już w roku 2001 podjęliśmy pierwszą próbę przystąpienia do niej – 

– lecz niestety do UNGC nie przyjmowano wtedy jeszcze organizacji pozarządowych. Później 

zasady te uległy zmianie, dzięki czemu od 4 września 2015 roku należymy już formalnie do UN 

Global Compact. 

 



 

 

POTWIERDZENIE POPARCIA DLA INICJATYWY UN GLOBAL COMAPCT 

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji popiera i promuje inicjatywę United Nations 

Global Compact oraz jej zasady od początku powstania ww. inicjatywy Sekretarza 

Generalnego ONZ. Potwierdzam, iż nasze Stowarzyszenie zobowiązuje się do dalszego 

wspierania UN Global Compact i przestrzegania jego 10 zasad, które dotyczą praw człowieka, 

standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.  

 

W imieniu Zarządu, 

Michał Jan Cichy 

 

Prezes Stowarzyszenia 

Polski Ruch Czystszej Produkcji 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

Od naszego formalnego przystąpienia do UN Global Compact minęły kolejne 2 lata, dlatego 

pragniemy przedstawić działania Stowarzyszenia, które są zgodne z zasadami UN Global 

Compact, a które prowadzimy przede wszystkim (choć nie wyłącznie) w zakresie ochrony 

środowiska. 

Zaznaczamy przy tym, że nasze działania począwszy od 2001 r. związane są nierozerwalnie 

z promowaniem inicjatywy UN Global Compact oraz jej zasad, w tym m.in.  namawianiem 

firm i innych instytucji, aby te zasady realizowany i popierały. Inicjatywę UNGC m.in. 

promowaliśmy podczas opisywanej poniżej Akademii Czystszej Produkcji (na którą 

zaproszony został na wykład przedstawiciel Global Compact Polska), podczas naszych 

konferencji itp. Zachęcamy firmy do podpisywania deklaracji poparcia i stosowania zasad 

UNGC, stosowanej na potrzeby opisywanego poniżej Polskiego Rejestrze Czystszej Produkcji 

i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a każdy składany w ramach ww. Rejestru raport 

zawiera klauzulę deklaracji dalszego stosowania 10 zasad Global Compact. O naszym 

członkostwie w UNGC wspominamy również na naszych stronach internetowych, 

w większości materiałów promocyjnych oraz w prezentacjach Stowarzyszenia. 

Szczegółowo nasze działania za ostatni okres zostały zaprezentowane w poniższych punktach: 

1. System Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych. 

Cały czas prowadzimy i doskonalimy system Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych 

w Polskim Programie Czystszej Produkcji (DZE CP), umożlwiający wyróżnianie polskich 

instytucji szczególnie zaangażowanych w doskonalenie kwestii środowiskowych i/lub 

społecznych. W skład DZE CP wchodzą: 



 

 

• Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości – dla 

najlepszych firm i innych instytucji uwzględniających kwestie ekologiczne i 

społeczne w swojej działalności. Przewodniczącym Kapituły Rejestru jest 

Wiceminister Środowiska – P. Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu, 

natomiast w Kapitule zasiadają przedstawiciele ministerstw, inspekcji 

państwowych i agend rządowych, instytucji finansujących ochronę środowiska, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i gmin. Wśród kryteriów branych 

pod uwagę podczas posiedzenia Kapituły jest m.in. spełnianie wszystkich zasad 

Inicjatywy UN Global Compact. Ostatnie jak dotąd posiedzenie Kapituły miało 

miejsce w Ministerstwie Środowiska w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

• Rejestr Świadectw Czystszej Produkcji – dla organizacji podejmujących 

pierwsze zobowiązania dotyczące doskonalenia w zakresie ochrony 

środowiska, prowadzony wyłącznie przez nasze Stowarzyszenie. 

 

2. Organizujemy: 

• „Akademię Czystszej Produkcji” (dawniej: „Szkoła Czystszej Produkcji”), która 

umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego 

i społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym samodzielne wdrożenie 

ekonomicznie opłacalnej zmiany proekologicznej w swojej firmie) oraz 

uzyskanie międzynarodowego Dyplomu Eksperta Czystszej Produkcji. 

W 2019 roku zakończyliśmy już 46-tą edycję tego kursu – w Warszawie. Z kolei 

na Śląsku prowadzimy, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej 

i Metalurgii Politechniki Śląskiej, nabór na studia podyplomowe „Gospodarka 

o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce”, nad którymi 

sprawujemy nadzór merytoryczny (w program ww. studiów został włączony 

m.in. cały zakres merytoryczny „Akademii Czystszej Produkcji”. Zarówno 

Akademia jak i ww. studia podyplomowe uwzględniają kwestie środowiskowe 

oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, w tym inicjatywę UN Global 

Compact. 

• Szkolenia, na których zapoznajemy ich uczestników z obowiązkami jakie 

spoczywają na podmiotach korzystających ze środowiska. 

• Seminaria o tematyce proekologicznej i prospołecznej, podczas których 

przekazujemy wiedzę z tego zakresu, np.:  

• 8 lutego 2018 r. Katowice; 

Przygotowanie we współpracy z TÜV NORD Polska seminarium 

zatytułowanego „Czystsza Produkcja i gospodarka o obiegu 

zamkniętym - nowoczesne podejście, praktyki i narzędzia". 

• 12.06.2018 r., Warszawa; 

Współorganizacja wraz z TÜV NORD Polska seminarium „Gospodarka o 

obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce”. 

• 10 października 2018 r. Czechowice-Dziedzice; 

Czynny udział w seminarium „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i 

Czystsza Produkcja w praktyce”, zorganizowanym przez firmę 

TeamPrevent. 

• 27 lutego 2019 r., Katowice; 



 

 

Udział w V Panelu dyskusyjnym pt. „Technologie dla ochrony 

środowiska – nowe kierunki rozwoju”. Spotkanie panelowe 

zorganizowano w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów 

Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”. 

• 4 kwietnia 2019 r., Tychy; 

Organizacja seminarium „Przemysł i środowisko: od gospodarki 

linearnej do Circular Economy". 

 

 

3. Prowadzimy:  

• stronę internetową Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, dostępną 

pod adresem www.cp.org.pl, na której zamieszczane są m.in. informacje 

o organizowanych przez Stowarzyszenie seminariach, szkoleniach oraz 

wydarzeniach, w których bierzemy udział. 

• Stronę internetową Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej 

Przedsiębiorczości – www.prcpiop.pl, na której zamieszczone są m.in. 

informacje o tym rejestrze i związanych z nim wydarzeniach, regulamin 

uczestnictwa oraz aktualna lista laureatów rejestru. 

• FanPage Stowarzyszenia na Facebooku. 

• FanPage Akademii Czystszej Produkcji na Facebooku. 

• Stronę Stowarzyszenia na LinkedIn. 

Wszystkie ww. media były wykorzystywane w okresie ostatnich 2 lat. 

 

 

4. Wydajemy: 

• Ogólnopolskie czasopismo „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”, w którym 

przede wszystkim poruszane są aktualne problemy i wyzwania ekologiczno- 

-społeczne. 

• E-newsletter Stowarzyszenia, w którym informujemy naszych subskrybentów 

o aktualnościach dotyczących stowarzyszenia i ochrony środowiska. 

 

5. Prowadzimy akcje proekologiczne, w tym: 

• „Podziel się doświadczeniem – w Czystszej Produkcji” – w ramach której firmy 

organizują u siebie seminaria połączone z wizytami studialnymi, 

dla praktycznego pokazania swoich osiągnięć i efektów proekologicznych, 

jak również prowadzonej polityki prospołecznej. Od początku tej akcji, 

tj. od października 2016 r. zostały zorganizowane 2 takie seminaria, 

wymienione już powyżej – w cementowni Rudniki oraz w żywieckim Famedzie. 

• CP-info” – mailingowa akcja wymiany informacji na tematy proekologiczne dla 

uczestników i sympatyków Ruchu CP, 

• „CP – Ciągle Pomagamy” (tzw. „CP2”) –  „drobne porady” z zakresu ochrony 

środowiska i kwestii społecznych, telefoniczne i e-mailowe, dla Członków 

Wspierających Stowarzyszenia, 

• „Czystsze Inspiracje” – opisy ciekawych pomysłów i projektów 

środowiskowych, 

http://www.cp.org.pl/
http://www.prcpiop.pl/


 

 

Szczegółowe opisy naszych akcji są dostępne stronie www.cp.org.pl. 

 

 

6. Podpisaliśmy: 

• Akt przystąpienia do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego 

rozwoju Agendy 2030 ONZ w Polsce (Ministerstwo Przedsiębiorczości i 

Technologii, Warszawa, 31.05.2019 r.), 

• Akt przystąpienia do sieci EREK – European Resource Efficiency Knowlegde 

Centre (inicjatywy Komisji Europejskiej;  kwiecień 2019 r.), 

• Porozumienie w sprawie przystąpienia do Polish Circular Hotspot – publiczno-

prywatnej platformy współpracy wszystkich środowisk mających realny wpływ 

na transformację w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce 

(styczeń 2019 r.) 

a wcześniej m.in.: 

• Umowę o współpracy ze Śląską Siecią 3 Sektora, Polską Izbą Ekologii, Gliwickim 

Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Organizacji Pozarządowych 

Katowicach. 

• List intencyjny w sprawie współpracy ze stowarzyszeniem Śląskie Centrum Etyki 

Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. 

• Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Budowlano-Ceramicznych 

w Gliwicach obejmującej działania w ramach projektu „Szkoła - Pracodawcy -  

- Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”. 

 
Posiadamy również tytuł Honorowego Członka Fundacji oraz Członka Rady Fundacji Ochrony 
Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic. 
 

7. Patronowaliśmy, współorganizowaliśmy lub braliśmy udział m.in. w następujących 

wydarzeniach: 

• 30 września 2017 r., Żyrardów; 

Organizacja VIII Pikniku Energetycznego Powiatu Żyrardowskiego, 

zorganizowanego pod hasłem „Czystsza Energia - Czystsze Powietrze”. 

•  9 października 2017 r., Katowice; 

Patronat medialny nad konferencją „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na 

zdrowie” zorganizowaną przez Polską Izbę Ekologii.   

• 16-17 października 2017 r., Poznań; 

Udział w kolejnym międzynarodowym kongresie ochrony środowiska 

„ENVICON Environment”. W ramach sesji „GOZ - jak przekonać 

konsumentów?” głos w dyskusji zabrał m.in. Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch 

CP. W czasie panelu przedstawił także 2 prezentacje, dotyczące podejścia do 

tematyki GOZ w Polskim Ruchu CP oraz przykładowe propozycje dotyczące 

przekonywania konsumentów do idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. 

• 18-20 października 2017 r., Katowice; 

Wspieranie VII Europejskiego Kongresu MŚP, który odbył się w Katowicach. Do 

grona organizacji wspierających dołączyliśmy podpisując stosowne 

porozumienie o współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. 

http://www.cp.org.pl/


 

 

• 9 listopada 2017 r., Bonn; 

Udział w Szczycie Klimatycznym ONZ - COP23. 

Organizacja wspólnie z Ministerstwem Środowiska Wydarzenia 

Towarzyszącego (tzw. Side Event) poświęconego Programowi Czystszej 

Produkcji w Polsce. 

• 17 listopada 2017 r., Wadowice; 

Udział w I Międzynarodowej Konferencji „Circular Economy - Gospodarka 

Przyszłości”, zorganizowanej przez Fundację EKON i jej partnerów w 

Wadowicach (prezentacja).  

• 23 listopada 2017 r.; 

Objęcie patronatem międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez 

Koalicję Reconomy, zatytułowaną „Gospodarka Obiegu Zamkniętego - biznes 

i konsument na ścieżce zmiany”. Stowarzyszenie uczestniczyło w debacie 

oksfordzkiej oraz prowadziło dyskusję przy jednym ze stolików eksperckich. 

• 23-24 listopada 2017 r., Ustroń; 

Objęcie patronatem warsztatów studenckich „Smart Production” 

organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe „Smart Production” 

działające przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki 

Śląskiej. 

• 28  listopada 2017 r., Katowice; 

Objęcie patronatem medialnym konferencji „Perspektywy i wyzwania 

gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego”. 

• 23 lutego 2018 r., Katowice; 

Udział w spotkaniu studenckich kół naukowych działających przy Politechnice 

Śląskiej – SKN Smart Production (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii) i 

SKN Gospodarki Odpadami (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki). 

• 21 marca 2018 r., Warszawa; 

Udział w inauguracji raportu Koalicji Reconomy, zatytułowanego „W kierunku 

gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji 

praktycznych rozwiązań dla biznesu” (publikacja stanowi podsumowanie cyklu 

debat, w których uczestniczyli m.in. eksperci naszego Stowarzyszenia). 

• 22 marca 2018 r., Warszawa; 

Czynny udziału w wystąpieniach towarzyszących wręczeniu nagród w I edycji 

konkursu „Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu 

Zamkniętego”. 

• 23 marca 2018, Gliwice;  

Czynny udział w spotkaniu zorganizowanym w ramach współpracy z kołami 

naukowymi z Politechniki Śląskiej: SKN Smart Production (z Wydziału Inżynierii 

Materiałowej i Metalurgii) oraz SKN Gospodarki Odpadami (z Wydziału 

Inżynierii Środowiska i Energetyki) na Wydziale Inżynierii Środowiska 

i Energetyki. 

• 21 kwietnia 2018 r., Katowice; 

Czynny udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Wolnej 

Herbaty „Dzień Ziemi bez odpadów” (3 prezentacje). 

• 8 maja 2018 r., Katowice; 



 

 

Patronat medialny nad konferencją „Racjonalizacja gospodarki odpadami w 

kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym". 

• 18 maja 2018 r., Katowice; 

Udział w obchodach „Dnia Hutnika”, w ramach święta Politechniki Śląskiej. 

• 8 września 2018 r., Przejma; 

Udział w III Festiwalu Olenderfest w Przejmie k/Iłowa – Międzynarodowa 

Deklaracja Czystszej Produkcji (MDCP) została podpisana przez miejscową 

firmę „Gyllow Tradycyjnie”. 

• 15 września 2018 r., Żyrardów; 

Współorganizacja IX Pikniku Ekologicznego w Żyrardowie, odbywającego się 
pod hasłem „Ekotradycja”. 

• 19 września 2018 r., Warszawa; 
Czynny udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację WWF oraz SGH 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa utopia czy droga konieczna?" 
(2 prezentacje).   

• 15 października 2018 r., Warszawa; 

Udział w konferencji prasowej inaugurującej Polish Circular Week – Koalicja 

Reconomy. 

• 23 października 2018 r., Zabrze; 

Organizacja wydarzenia „Jednorazówki poza obiegiem!” w ramach pierwszego 

polskiego Tygodnia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - Polish Circular Week. 

W ramach wydarzenia Uczestnicy uszyli ponad 150 woreczków wielorazowego 

użytku, ze starych firanek - stanowiących zamiennik dla jednorazowych 

foliowych zrywek. Uszyte „firankówki” zostały rozdane bezpłatnie Uczestnikom 

wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie w kolejnych miesiącach. 

• 25 października 2018 r., Warszawa; 

Objęcie patronatem międzynarodowej konferencji Warsaw Circular Economy 

Summit, zorganizowanej w ramach Polskiego Tygodnia Gospodarki o Obiegu 

Zamkniętym - pod hasłem „Gospodarka Obiegu Zamkniętego - od teorii do 

praktyki”, na konferencji obecna była też Wiceprezes Stwoarzyszenia. 

• 28-30 listopada 2018 r., Warszawa; 

Czynny udział w „X konferencji dla budownictwa”. Przygotowanie sesji 

zatytułowanej  „Ekologia to ekonomia” (2 prezentacje + dodatkowe materiały 

dla Uczestników). 

• 30 listopada 2018 r., Warszawa; 

Patronat nad ogólnopolską konferencję naukową „Społeczność 

międzynarodowa w obliczu zmian klimatu – wokół COP24”, organizowanej 

przez Koło Euroatlantyckie Uniwersytetu Warszawskiego. 

• 12 grudnia 2018 r., Katowice; 

Objęcie patronatem konferencji Polskiej Izby Ekologii nt. „Ochrona powietrza 

w kontekście zmian klimatycznych”. 

• Grudzień 2018 r. , Katowice; 

Udział w Szczycie Klimatycznym ONZ: 5 grudnia 2018 r. uczestnictwo w „Dniu 

Innowacji” - którego głównym organizatorem było Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii (udział w panelu dyskusyjnym) oraz 12 grudnia 

2018 r. udział w gali „EMAS w praktyce", organizowanej przez Ministerstwo 

Środowiska (prezentacja). 



 

 

• 28 lutego 2019 r., Warszawa; 

Udział w kolejnej edycji „Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami 

SOS EXPO” w Warszawie (prezentacja). 

• Kwiecień 2019 r.; 

 Zarejestrowanie jako członka europejskiej sieci EREK (European Resource 

Efficiency Konwledge Centre). 

• 31 maja 2019 r.; 

Podpisanie podczas „Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030” 

partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce o 

kolejnych 25-ciu Sygnatariuszy. 

• 24 lipca 2019 r., Warszawa; 

Podpisanie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy na realizację projektu pod nazwą 

„Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz 

Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej 

Produkcji i EMAS". 

• Dołączenie do grona Członków Honorowych Fundacji Ochrony Środowiska 

Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic oraz Rady Fundacji. 

• Otrzymanie nagrody Polskiej Izby Ekologii w 16 edycji konkursu „Ekolaury” - 

- w kategorii „całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska” (wręczenie: 

24.10.2017 r., Katowice). 

• Dołączenie  do grona członków nowo utworzonego Polish Circular Hotspot. 

• Objęcie patronatem kolejnych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o 

Energetyce Odnawialnej, adresowanego do uczniów szkół technicznych. 

• Objęcie patronatem medialnym kolejnych edycji konkursu „Ekolaury” Polskiej 

Izby Ekologii. 

• Objęcie patronatem pierwszego Polish Circular Week (PCW) – 22-28 

października 2018 r. 

• Udział (prezentacja) w webinaium sieci EREK (European Resource Efficiency 

Knowledge Centre): “EREK Network members in action: supporting SMEs 

towards resource efficiency. Insights from Italy and Poland (11.06.2019 r.). 

• 24 lipca 2019 roku Stowarzyszenie podpisało umowę z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska na realizację projektu pod nazwą „Kampania 

edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki 

o Obiegu Zamkniętym (GOZ), z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej 

Produkcji i EMAS”. Projekt, zaplanowany do realizacji od sierpnia 2019 do 

marca 2022 roku, obejmuje m.in. następujące działania: 
o konferencja otwierająca projekt: „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do 

GOZ", która odbędzie się 9 października br. w Warszawie, w ramach drugiego 
polskiego "Tygodnia w Obiegu Zamkniętym", 

o 3 edycje programu szkoleniowego pn. „Akademia Czystszej Produkcji”, 
w województwach: 

▪ śląskim (rozpoczęcie: IV kwartał 2019 r.), 
▪ mazowieckim (rozpoczęcie: I kwartał 2020 r.), 
▪ dolnośląskim (rozpoczęcie: I kwartał 2021 r.), 

o warsztaty „Ocena cyklu życia (LCA), ślad węglowy i ekoprojektowanie - nowe 
narzędzia, metody i zastosowania analiz środowiskowych w GOZ” 
(realizowane w 8 województwach), 

http://www.circularhotspot.pl/


 

 

o cykl webinariów, zwiększających świadomość w zakresie tematów objętych 
tematyką projektu, 

o wykonanie cyklu krótkich filmów promocyjno-edukacyjnych, w formie 
animacji komputerowych, poruszających tematykę związaną z projektem , 

o opracowanie opisów 100 przykładów dobrych praktyk i inwestycji zgodnych 
z zasadami CP, zrealizowanych przez uczestników Ruchu CP (na www oraz 
w formie broszury), 

o opracowanie dwóch broszur informacyjnych, poświęconych kolejno tematyce 
GOZ oraz CP i EMAS, a także inne formy promocji projektu i jego efektów, 

o konferencja podsumowująca projekt: „W kierunku Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”. 

 

 


