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AKTUALNY SKŁAD WŁADZ STOWARZYSZENIA: 

 

 

Zarząd Główny: 

• Michał Jan Cichy – Prezes 

• Anna Wójcik – Wiceprezes Zarządu, stały zastępca Prof. Nowaka w Radzie Krajowej FSN-T NOT 

• Grażyna Maciąg – Wiceprezes Zarządu 

• Krystyna Lenarczyk – Sekretarz Generalny 

• Marek Wasilewski – Skarbnik 

• Anna Jagoda-Siegmund – Członek Zarządu 

• Marian Stani – Członek Zarządu 

 

 

Komisja Rewizyjna: 

• Józef Kostka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

• Andrzej Patejczyk – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

• Mieczysław Zychora – Członek Komisji Rewizyjnej 

 

 

Sąd Koleżeński: 

• Rafał Miłaszewski 

• Barbara Dołowa 

• Małgorzata Horodyńska 

 

 

 

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 mogą one 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 otwartych oraz 4 indywidualnych 

(tj. dla małych grup – od 1 do 4 firm) wykształciliśmy 1508 Ekspertów Czystszej Produkcji oraz 

pomogliśmy wdrożyć 757 zmian środowiskowych w firmach uczestniczących w tym kursie. 

Aktualnie prowadzimy 3 kolejne edycje otwarte, 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”, 

realizowanego od sierpnia 2019 do czerwca 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 256 organizacji, w tym głównie 

przedsiębiorstw. Wyższy z ww. rejestrów – Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej 

Przedsiębiorczości, posiada wysokiej rangi Kapitułę na której czele zasiada przedstawiciel 

resortu środowiska. Obecnie Przewodniczącą Kapituły jest Pani Minister Małgorzata Golińska 

– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 

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

konsultacyjno-wdrożeniowe. Zrzeszamy ekspertów, specjalistów i pasjonatów ochrony 

środowiska, inżynierów, doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli świata nauki. 



 

Działamy na terenie całej Polski, w szczególności na Śląsku i Mazowszu. Nasza siedziba - Polskie 

Centrum Czystszej Produkcji - mieści się w Katowicach, w budynku Politechniki Śląskiej. 

Jesteśmy członkiem UN Global Compact, europejskiej sieci EREK, Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych, Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 

Agendy 2030 ONZ, Polskiego Paktu Plastikowego, Śląskiej Sieci Trzeciego Sektora oraz Rady 

Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic. Mamy podpisane stałe 

umowy o współpracy z Wydziałami Organizacji i Zarządzania, Inżynierii Materiałowej oraz 

Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, a także z Polską Izbą Ekologii. 

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, 

 

  



 

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 w zakresie ochrony środowiska. 

Pomimo pandemii i lock-down-ów, które w pewnym stopniu ograniczyły działalność 

Stowarzyszenia, kontynuowaliśmy nasze działania, w tym w znaczącym stopniu rozwinęliśmy 

spotkania i wydarzenia realizowane w formule on-line.  

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 oraz konferencji 

30-lecia Polskiego i Światowego Programu Czystszej Produkcji (na którą zaproszony został 

do wygłoszenia prelekcji przedstawiciel Global Compact Polska) oraz podczas innych eko-

wydarzeń. 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. 

 

 

Najważniejsze wydarzenia z ostatniego okresu raportowania: 

• Organizacja uroczystej, międzynarodowej konferencji „30 lat Czystszej Produkcji – na 
drodze do GOZ”, z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP światowego Programu 
Czystszej Produkcji (CP)”. Wydarzenie odbyło się w dniu 7 października 2019 r., w sali 
„A” Domu Technika NOT w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych 
gości m.in. z Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 
United Nations Global Compact, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, FSN-T NOT, Czeskiego Centrum Czystszej Produkcji. Odtworzono 
także wiadomość wideo skierowaną do Uczestników konferencji przez przedstawiciela 
Komisji Europejskiej. Podczas spotkania m.in. wręczono certyfikaty Laureatom Ruchu 
CP, puchary i dyplomy Liderów CP  (BOLIX  SA z Żywca oraz MCD Electronics Sp. z o.o. 
z Żywca), a także podpisano też kolejną ONZ-owską Międzynarodową Deklarację CP 
UNEP oraz deklarację poparcia i stosowania 10 zasad Global Compact (sygnatariusz: 
Grupa EKOPRO Zielona Góra). W konferencji wzięło udział 66 osób. 
Patronaty: 

o Global Compact Network Poland 
o Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
o Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
o Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

Partnerzy wspierający: 
o Polish Circular Hotspot 
o Polska Izba Ekologii 



 

Patroni medialni: 
o „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie” 
o „Ekologia” 
o „Przegląd Techniczny” 
o Portal „Teraz-Środowisko” 

Wydarzenie zorganizowano z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opisanego w punkcie poniżej. 
Szczegółowa relacja z tego wydarzenia: 
https://www.cp.org.pl/2019/10/cp30relacja.html 

• Realizacja projektu #KampaniaGOZ, czyli: „Kampania edukacyjna na temat 
zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z 
wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”, dofinansowanego ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (strona 
projektu: www.cp.org.pl/goz). W roku 2021 (do sierpnia), w ramach ww. projektu 
zrealizowano następujące działania: 
o Rozpoczęcie 47., 48. oraz 49. Akademii Czystszej Produkcji (edycje: śląska, 

mazowiecka oraz dolnośląska). 
o Warsztaty  „Ocena cyklu życia wyrobu (LCA), ślad węglowy, ekoprojektowanie – 

– nowe narzędzia, metody i zastosowania analiz środowiskowych w GOZ” – jak 
dotąd zrealizowano jedną edycję stacjonarną oraz 5 edycji on-line. 

o Przeprowadzenie 5 webinariów, poświęconych: Gospodarce o Obiegu 
Zamkniętym, Czystszej Produkcji, Ocenie Cyklu Życia (LCA), systemowi EMAS oraz 
idei Zero Waste (szczegóły w dalszej części niniejszego raportu) 

o Opracowanie animacji komputerowej „Podstawy Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym” (www.cp.org.pl/animacja-goz) 

o Opracowanie i opublikowanie pierwszych 15 opisów dobrych praktyk i inwestycji 
zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji (www.cp.org.pl/dobre-praktyki). 
Nagrania z webinariów, animacja komputerowa oraz inne informacje na temat 

projektu #KapaniaGOZ dostępne są na stronie projektu: www.cp.org.pl/goz oraz 

na kanale YouTube Stowarzyszenia Polski Ruch CP. 

• Inauguracja i przeprowadzenie pierwszej „indywidualnej” edycji Akademii Czystszej 
Produkcji (1indACP), w której pilotażowo wzięła udział firma ROLDROB S.A. 
z Tomaszowa Mazowieckiego. W dniach 16 listopada  – 22 grudnia udało się 
przeprowadzić komplet wykładów i konsultacji (głównie on-line), wdrożyć pilotażowy 
Projekt Czystszej Produkcji „Zamknięcie obiegu wody w celu jej odzysku z etapu 
płukania piór”, wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego wg CP – zakończony 
weryfikacją i nadaniem Świadectwa Czystszej Produkcji ww. firmie. Odbyło się także 
pierwsze wręczenie Świadectwa CP na wydarzeniu on-line. 
Obecnie zakończone zostały już 4 edycje „indywidualne”, które ukończyły 24 osoby 
z 8 firm. 

• Czynny udział (prelekcja, a także udział w Walnym Zebraniu sieci EREK) 
w międzynarodowej konferencji EREK (European Resource Efficiency Knowledge 
Centre) – ”Make it happen with Resource Efficiency!” – Bruksela, 25-26 września 
2019 r. 

• Przystąpienie w charakterze Członka Wspierającego do „Polskiego Paktu Plastikowego”. 
Jest to międzysektorowa inicjatywa powołana w ramach „Kampanii 17 Celów”, 
stawiająca sobie za cel zmianę sposobu obecnego modelu wykorzystywania tworzyw 
sztucznych w Polsce, w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jest częścią 
globalnego przedsięwzięcia „Plastics Pact Network”, zainicjowanego przez Ellen 
MacArthur Foundation. 

• Uzyskanie dofinansowania: wsparcie w postaci pakietu usług marketingowych 

https://www.cp.org.pl/2019/10/cp30relacja.html
http://www.cp.org.pl/goz
https://www.blogger.com/null
http://www.cp.org.pl/animacja-goz
http://www.cp.org.pl/dobre-praktyki
http://www.cp.org.pl/goz


 

w projekcie prowadzonym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy 
Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej w Katowicach (OWES SWR). W projektu 
planowana jest w Katowicach konferencja „CircularPlast”, dotycząca tematyki tworzyw 
sztucznych w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (jej realizacja, z uwagi na pandemię, 
została przesunięta na jesień 2021 roku, planowana jest zmiana formuły spotkania na 
on-line). 

 

 

Szczegółowy opis naszych działań w ostatnim okresie raportowania został zaprezentowany 

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. Przewodniczącą Kapituły Rejestru jest Pani 

Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ, 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 odbyło się, w formule 

on-line, w dniu 25 maja 2021 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. 

Obecnie trwają edycje „otwarte” o numerach 47-49, jak opisano powyżej. 

Ponadto w dniu 1 lipca 2021 r. zakończyliśmy już czwartą edycję nowego 

"indywidualnego" trybu Akademii Czystszej Produkcji (tj. bardzo intensywnej 

Akademii realizowanej w ok. 40 dni dla od jednej do czterech firm). 

• Konferencje: 7 października 2019 r. w Warszawie zorganizowaliśmy opisaną 

powyżej międzynarodową konferencję „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze 

do GOZ”,  z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego 

Programu Czystszej Produkcji (CP). 



 

• We współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, 

prowadzimy nabór na studia podyplomowe „Gospodarka obiegu 

zamkniętego”, 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, warsztaty, webinaria o tematyce proekologicznej, podczas których 

przekazujemy wiedzę z tego zakresu. W ostatnim okresie były to wydarzenia 

realizowane w ramach opisanego powyżej projektu #KampaniaGOZ:  

• 22 czerwca 2021 r.: 

Webinarium „Zero Waste. Konsument w Gospodarce o Obiegu 

Zamkniętym” 

• 23 czerwca 2020 r.: 

Webinarium „Poznaj podstawy EMAS”  

• 27 maja 2020 r.: 

Webinarium „Co to jest Ocena Cyklu Życia (LCA) - i jak może się 

przydać firmom oraz konsumentom?”   

• 26 marca 2020 r.: 

 Webinarium „Poznaj podstawy Czystszej Produkcji (CP)” 

• 19 marca 2020 r.: 

Webinarium „Poznaj podstawy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 

(GOZ)”  

• 4 marca 2020 r., 30 września 2020 r, 8 i 22 lutego 2021 r., 14 i 19 

kwietnia 2021 r.: 

Warsztaty  „Ocena cyklu życia wyrobu (LCA), śladzie węglowym, 

ekoprojektowaniu  – nowe narzędzia, metody i zastosowania analiz 

środowiskowych w GOZ” 

 

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 

(https://www.facebook.com/czystszaprodukcja) 

• FanPage Akademii Czystszej Produkcji na Facebooku 

(https://www.facebook.com/AkademiaCzystszejProdukcji) 

• Stronę firmową Stowarzyszenia na LinkedIn 

http://www.cp.org.pl/
http://www.prcpiop.pl/
https://www.facebook.com/czystszaprodukcja
https://www.facebook.com/AkademiaCzystszejProdukcji


 

(https://www.linkedin.com/company/czystszaprodukcja) 

• Kanał Stowarzyszenia na YouTube 

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 (w ostatnim okresie sprawozdawczym z uwagi na ograniczenia 

budżetowe nie zostały wydane kolejne numery) 

• E-newsletter Stowarzyszenia, w którym informujemy naszych subskrybentów 

o aktualnościach dotyczących stowarzyszenia i ochrony środowiska. 

• Edukacyjne animacje komputerowe (w ramach projektu #KampaniaGOZ). 

Dostępna jest już pierwsza: „Podstawy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” 

(www.cp.org.pl/animacja-goz) 

• Opracowanie i opublikowanie pierwszych 15 opisów dobrych praktyk 

i inwestycji zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji (www.cp.org.pl/dobre-

praktyki). 

• Publikacje: 

broszura wydana w ramach projektu #KampaniaGOZ: „Gospodarka o obiegu 

zamkniętym - co oznacza dla nas jako producentów i konsumentów?” – 

wrzesień 2019 (https://www.cp.org.pl/broszura-goz) 
W przygotowaniu jest kolejna broszura, poświęcona Czystszej Produkcji i EMAS. 

 

5. Prowadzimy akcje proekologiczne, w tym: 

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

uczestników i sympatyków Ruchu CP, 

• „Czystsze Inspiracje” – opisy ciekawych pomysłów i projektów 

środowiskowych. 

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

 

 

6. Nawiązujemy współprace, przystępujemy do nowych inicjatyw: 

• 10 września 2020 r.: Przystąpienie w charakterze Członka Wspierającego do 
„Polskiego Paktu Plastikowego”. Jest to międzysektorowa inicjatywa powołana 
w ramach „Kampanii 17 Celów”, stawiająca sobie za cel zmianę sposobu obecnego 
modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce, w kierunku Gospodarki 
o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jest częścią globalnego przedsięwzięcia „Plastics Pact 
Network”, zainicjowanego przez Ellen MacArthur Foundation 

• Podpisanie porozumień o współpracy z wydziałami Inżynierii Materiałowej oraz 
Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej (2020 rok) 

 
 

7. Udzielamy patronatów, bierzemy udział w wydarzeniach: 

• 23 czerwca 2021 r.: Objęcie patronatem medialnym  konferencji Polskiej Izby 
Ekologii nt. „Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami” 

• 8 grudnia 2020 r.: Udział w projekcie Pro Act Nomad, w ramach międzynarodowej 
misji edukacyjnej ODD&THEKEDGERS: Wyższa szkoła biznesu Kedge Business 

https://www.linkedin.com/company/czystszaprodukcja/
http://www.cp.org.pl/animacja-goz
http://www.cp.org.pl/dobre-praktyki
http://www.cp.org.pl/dobre-praktyki
https://www.cp.org.pl/broszura-goz
http://www.cp.org.pl/


 

School z  Bordeaux, Francja, zaprosiła Stowarzyszenie do udziału w projekcie Pro 
Act Nomad, w ramach misji edukacyjnej w zakresie promocji zrównoważonego 
rozwoju, działań pro-środowiskowych i społecznych pt. ODD&THEKEDGERS, którą 
prowadzi od wielu lat (relacja: https://www.cp.org.pl/2020/12/projekt-odd-and-
thekedgers.html)  

• 16 września 2020 r. patronat medialny nad konferencją Polskiej Izby Ekologii nt. 
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska” 

• Dołączenie do grona partnerów konkursu „Miasto z klimatem – najlepszy 
zrealizowany projekt”, realizowanego przez Ministerstwo Klimatu (sierpień 2020 r.) 

• 17 lutego 2020 r., Katowice. Patronat medialny Stowarzyszenia oraz czasopisma 
„Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie” nad Konferencją Polskiej Izby Ekologii nt. 
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska”  

• Coroczny patronat medialny Stowarzyszenia oraz Czasopisma „Czystsza Produkcja 
i Eko-zarządzanie" nad kolejnymi edycjami konkursu „Ekolaury” Polskiej Izby 
Ekologii. 

• 7 - 13 października 2019 r. Patronat nad drugą edycją The Polish Circular Week 
(Tydzień w Obiegu Zamkniętym) . 

• 11 października  2019 r. Konferencja “Mazovia Circular Congress” – Warszawa, 
(partner wspierający). 

• 25 i 26 września 2019 r., Bruksela. Udział Stowarzyszenia w  Międzynarodowej 
konferencja EREK (European Resource Efficiency Knowledge Centre) – “Make it 
happen with Resource Efficiency!”. 

• 21 września 2019 r. Udział Stowarzyszenia w „Pikniku Ekologicznym” w Żyrardowie, 
organizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie i Miasto 
Żyrardów. 

https://www.cp.org.pl/2020/12/projekt-odd-and-thekedgers.html
https://www.cp.org.pl/2020/12/projekt-odd-and-thekedgers.html

