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Raportująca organizacja: 

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji – 
– formalny członek inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ „UN Global Compact” od 4 września 2015 r. 

KRS: 0000011864; NIP: 954-22-99-856; REGON: 276540633 

 

DANE KONTAKTOWE STOWARZYSZENIA: 

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 

Internet: www.cp.org.pl 

Facebook: https://www.facebook.com/czystszaprodukcja 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stowarzyszenie-polski-ruch-czystszej-produkcji 

 

STRUKTURA: 

Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, z Oddziałami Terenowymi w województwach: 

• dolnośląskim, 

• łódzkim, 

• mazowieckim, 

• opolskim, 

• śląskim, 

• wielkopolskim/lubuskim/zachodniopomorskim. 



 

 

 

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 Zrównoważonej 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 45 zakończonych edycji wykształciliśmy 1470 Ekspertów 

Czystszej Produkcji oraz pomogliśmy wdrożyć 761 rzeczywistych zmian środowiskowych 

w firmach uczestniczących w tym kursie. Aktualnie rozpoczynamy 46. edycję – w Warszawie. 

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, doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli świata nauki. 

Jesteśmy członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz 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 już 2 lata, dlatego 

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

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

środowiska: 

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. Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik 

Rządu ds. Polityki Klimatycznej, 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 14 czerwca 2017 r. 



 

 

• Rejestr Świadectw Czystszej Produkcji – dla organizacji podejmujących 

pierwsze zobowiązania dotyczące doskonalenia w zakresie ochrony 

środowiska, prowadzony wyłącznie przez nasze Stowarzyszenie. 

 

2. Organizujemy: 

• „Akademię Zrównoważonej 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 2017 roku uruchomiliśmy kolejną, 46-tą edycję tego 

kursu – w Warszawie. Z kolei na Śląsku rozpoczęliśmy, we współpracy 

z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, trwający 

właśnie 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 Zrównoważonej 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.:  

o 1 października 2015 r., NOT Opole: 

Seminarium z udziałem Ekspertów Stowarzyszenia, nt. „Czystsza 

Produkcja – ochrona środowiska w praktyce przedsiębiorstw”. 

o 7 października 2016 r., Rudniki k/o Częstochowy: 

Seminarium w ramach akcji „wymiany doświadczeń” w Czystszej 

Produkcji – zorganizowane w siedzibie Zakładu Cementownia Rudniki 

(grupa CEMEX), zatytułowane „Korzyści z doskonalenia kwestii 

środowiskowych i społecznych w doświadczeniach CEMEX Polska 

oraz Ruchu Czystszej Produkcji”. 

o 6 kwietnia 2017 r., Żywiec: 

Drugie seminarium w ramach akcji „wymiany doświadczeń” 

w Czystszej Produkcji, nt. „Korzyści biznesowe i społeczne z Czystszej 

Produkcji. Doświadczenia Famed Żywiec Sp. z o.o. oraz Polskiego 

Ruchu CP” (spotkanie to było filmowane przez TVP Katowice). 

o 19 czerwca 2017 r., Warszawa: 

Seminarium  „Systemy Zarządzania Środowiskowego”, rozpoczynające 

„Akademię Zrównoważonej Produkcji” na Mazowszu. 

o 21 czerwca 2017 r., Katowice: 

Organizacja seminarium „Audyty energetyczne i elektromobilność – 

– wyzwania dla firm”, we współpracy z firmą „Innogy Polska”. 

 



 

 

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’a Stowarzyszenia na Facebooku. 

• FanPage’a Akademii Zrównoważonej 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. Najnowszy numer został poświęcony głównie problematyce 

gospodarki o obiegu zamkniętym. 

• E-newsletter Stowarzyszenia, w którym informujemy naszych subskrybentów 

o aktualnościach dotyczących stowarzyszenia i ochrony środowiska. 

 

5. Prowadzimy akcje proekologiczne, w tym: 

a. „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. 

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

uczestników i sympatyków Ruchu CP, 

c.  „Przez Czystszą do Pracy” – społecznościowe informowanie o nowych 

ofertach pracy zamieszczonych w Internecie, 

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

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

Wspierających Stowarzyszenia, 

e. „Czystsze Inspiracje” – opisy ciekawych pomysłów i projektów 

środowiskowych, 

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

 



 

 

6. Podpisaliśmy: 

• 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”. 

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

 

7. Patronowaliśmy, współorganizowaliśmy lub braliśmy udział w następujących 

wydarzeniach: 

• 11-12 września 2015 r., Katowice 

Udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Katowicach – 

– Stowarzyszenie m.in. wystawiło własne stanowisko w Miasteczku 

Organizacji w Parku Powstań Śląskich. 

• 16 września 2015 r.: II Forum Przestrzenie Miejskie, Wrocław – partnerstwo; 

• 8 października 2015 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

Organizacja (we współpracy z Ministerstwem Gospodarki) corocznego 

spotkania Laureatów Ruchu Czystszej Produkcji połączone z uroczystym 

wręczeniem wyróżnień. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „Wdrażanie 

zasad Czystszej Produkcji i Inicjatywy UN Global Compact”. 

• 17 listopada 2015 r., Centrum Organizacji Pozarządowych, Katowice 

Organizacja i moderowanie spotkania dla firm, z przedstawicielami Inspekcji 

Ochrony Środowiska i Ministerstwa Środowiska. Wydarzenie zostało 

zorganizowane we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony 

Środowiska i obejmowało m.in. telemost z siedzibą Ministerstwa Środowiska. 

• 20 listopada 2015 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

Ekspert Stowarzyszenia został zaproszony do wygłoszenia prelekcji podczas 

konferencji nt. „Gospodarka zamkniętego obiegu – jak się do niej 

przygotować?”. W ramach konferencji została również przedstawiona 

prezentacja Stowarzyszenia pt. „Doświadczenia Polskiego Ruchu Czystszej 

Produkcji w promowaniu i wdrażaniu działań zgodnych z ideą gospodarki 

o obiegu zamkniętym”. 

• 23 listopada 2015 r., Katowice 

Udział Ekspertów Stowarzyszenia w Konferencji „Ochrona środowiska 

w województwie śląskim. Historia i przyszłość”. Podczas konferencji m.in. 

miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy 

Stowarzyszeniem a Polską Izbą Ekologii (PIE) oraz podpisanie przez ww. Izbę 

Międzynarodowej Deklaracji CP UNEP. Honorowy Prezes Stowarzyszenia 

Polski Ruch CP – Profesor Zygfryd Nowak – otrzymał medal PIE „Zasłużony dla 

zrównoważonego rozwoju”. 



 

 

• 9 stycznia 2016 r., Gliwice: 

Prelekcje w ramach konferencji dla nauczycieli i przedstawicieli przemysłu 

budowlanego, zatytułowanej „Zrównoważony rozwój, eko-zarządzanie, 

edukacja ekologiczna”, w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych 

w Gliwicach. Konferencja towarzyszyła okręgowemu finałowi 45. Turnieju 

Budowlanego „Złota kielnia” - jednemu z najstarszych konkursów w Polsce 

sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych (odpowiednika olimpiady w szkołach średnich), w którym wzięło 

udział ponad 100 uczniów z 29-ciu szkół województw śląskiego oraz 

małopolskiego. 

• 26 stycznia 2016 r., Katowice:  

Prezentacja nt. strategii Czystszej Produkcji oraz przykładowych wdrożeń 

zasad CP, dla uczniów klas I i III oraz Ich nauczycieli, w Zespole Szkół 

Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach. 

• 19-20 lutego 2016 r., Katowice: 

Udział w Hackathonie Silesia 2016 (HackSilesia#2 - For The Greater Good). 

Nasze Stowarzyszenie było jednym z partnerów oraz uczestników tego 

wydarzenia. 

• 9 marca 2016 r., Gliwice: 

Prelekcje w ramach seminarium dotyczącego Czystszej Produkcji, 

zorganizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (ZSB-C) 

w Gliwicach, we współpracy z Oddziałem Śląskim naszego Stowarzyszenia. 

Okazją do zorganizowania tego spotkania był odbywający się w ZSB-C turniej 

budowlany „Buduj z pasją”, adresowany do uczniów szkół technicznych. 

• 8 marca 2016 r., Opole: 

Prelekcja podczas 6-tej edycji cyklicznej konferencji zatytułowanej „Paliwa 

z odpadów”. Przestawiona została prezentacja na temat „Doświadczenia 

Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji w promowaniu i wdrażaniu działań 

zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym”. 

• 15 marca 2016 r.: 

Przeprowadzenie pierwszego webinarium dotyczącego Czystszej Produkcji – 

– w ramach projektu realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego 

„3xŚrodowisko”. Webinarium dotyczyło wdrażania Czystszej Produkcji 

w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Nagranie z tego webinarium 

jest dostępne w Internecie pod adresem: 

http://www.3xsrodowisko.pl/uploads/media/3xsrodowisko_uploads_media_

webinar_czystsza_produkcja_i_jej_wdrazanie_w_MSP_.mp4 

• 18 marca 2016 r., Warszawa: 

Udział w międzynarodowym seminarium zorganizowanym przez Akademię 

Leona Koźmińskiego, w ramach projektu EU-InnovatE („End User Integration, 

Innovation & Entrepreneurship”). Było to spotkanie podsumowujące 

dotychczasowe wyniki projektu oraz dążące do uzupełnienia wniosków. 

Na spotkanie zaproszonych zostało ok. 40 wybranych liderów opinii, m.in. 

z Czech, Francji, Niemiec, Słowenii i Polski, w tym przedstawiciel naszego 



 

 

Stowarzyszenia – dzięki czemu mogliśmy wziąć udział w dyskusji plenarnej 

oraz w części warsztatowej, dzieląc się doświadczeniami z Ruchu Czystszej 

Produkcji. 

• 20 kwietnia 2016 r., Warszawa: 

Udział w IV ogólnopolskim „Kongresie CSR”. Podczas spotkania prelegenci, 

praktycy, twórcy strategii CSR (ang. Corporate Social Responsibility –  

– Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) przedstawili między innymi: podjęte 

przez nich działania CSR, zrealizowane kampanie, ciekawe pomysły na 

wdrożenie oraz realizację działań CSR, czy raportowanie danych 

pozafinansowych. 

• 18-20 kwietnia 2016 r., Kielce: 

Udział w pierwszym Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Chemicznego – 

– The Gobal Summit on Chemical Safety and Security CHEMSS 2016. 

Reprezentant Stowarzyszenia wziął udział w dyskusji panelowej 

nt. „Odpowiedzialność biznesu we wdrażaniu zintegrowanej oceny 

oddziaływania”, w ramach seminarium: „Zintegrowana ocen oddziaływania – 

– wyzwanie dla nowych inwestycji”. 

• 12 maja 2016 r., Poznań: 

Udział (moderacja jednego z paneli) w konferencji naukowej „III Forum 

Przestrzenie Miejskie” pt. „Przestrzeń miejska – nowe oczekiwania", 

zorganizowanego podczas Poznań Design Days 2016 r. Nasze Stowarzyszenie 

jest Partnerem Wspierającym to wydarzenie. 

• 31 maja 2016 r., Rybnik: 

Udział w „Międzynarodowym Kongresie Etyki Biznesu i Zrównoważonego 

Rozwoju”. Kongres został zorganizowany wspólnie przez miasto Rybnik 

oraz przez działające przy Politechnice Śląskiej Stowarzyszenie Śląskie 

Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju (ŚCEBiZR), z którym 

nieformalnie współpracujemy od początku jego powstania w 2014 roku. 

Podczas Kongresu podpisaliśmy oficjalny list intencyjny w sprawie współpracy 

ze ŚCEBIZR. 

• 6-7 sierpnia 2016 r., Żyrardów: 

„VII Powiatowy Piknik Energetyczny”, zorganizowany przez władze Powiatu 

Żyrardowskiego, wspólnie z partnerami – Stowarzyszeniem Polski Ruch 

Czystszej Produkcji w Katowicach i Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego 

Miasta Żyrardowa i Okolic. Przesłaniem kolejnej edycji Pikniku była dewiza 

„Życie jest energią – szanuj energię”. Wydarzenie obejmowało działania 

wystawienniczo-promocyjne na rzecz poszanowania środowiska, w tym m.in. 

dwudniowe seminarium pt. „OZE – w trosce o środowisko”. Prelekcje 

przedstawicieli Stowarzyszenia były związane m.in. z Czystszą Produkcją 

oraz przepisami prawa ochrony środowiska. Podczas Pikniku doszło także 

do podpisania Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP 

oraz deklaracji poparcia dla inicjatywy UN Global Compact i stosowania jej 

zasad przez: 



 

 

o Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie - szkoła ta realizuje projekty z zakresu 

ekologii , a od września rozpoczęła dwuletni projekt Eko Transport 

i Eko żywienie, 

o Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie, które od września 

uruchomiło nowy kierunek o profilu ochrona środowiska z elementami 

odnawialnych źródeł energii; 

• 29 września 2016 r., Łódź: 

Udział w jubileuszowej gali z okazji 70-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo- 

-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi; 

• 10-12 października 2016 r.: Organizacja Wspierająca Wydarzenie: 

VI Europejski Kongres Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

w Katowicach. Do grona Organizacji Wspierających dołączyliśmy podpisując 

stosowne porozumienie o współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą 

w Katowicach; 

• 23 listopada 2016 r., Warszawa: 

Udział w międzynarodowej konferencji pt. „W kierunku gospodarki obiegu 

zamkniętego - wyzwania i szanse”, zorganizowanej w Centrum Olimpijskim 

w Warszawie, przez Koalicję na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

„Reconomy”, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ambasady Szwecji. 

Konferencja, w której wzięło udział ponad 100 osób, była m.in. transmitowana 

on-line przez Internet. Przedstawiliśmy prelekcję na temat „Idea gospodarki 

obiegu zamkniętego w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji”.  

• 15 marca 2017 r., Gdańsk : 

IV Forum Przestrzenie Miejskie, pod hasłem „Miasto w Europie w XXI wieku: 

wyzwania, oczekiwania, zagrożenia, potrzeby”. Pełniliśmy rolę Partnera 

Merytorycznego tego wydarzenie. 

• 20 marca 2017 r., Warszawa: 

Udział w ogólnopolskiej konferencji „Theoria i praxis zrównoważonego 

rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”. Na zakończenie 

konferencji podpisaliśmy „Apel Warszawski” o zrównoważony rozwój świata, 

którego motywem przewodnim jest „pamiętajmy, że pożyczyliśmy ziemię 

od naszych wnuków”. 

• 21 marca 2017 r. Dąbrowa Górnicza: 

Udział w naukowej konferencji „Edukacja ekologiczna we współczesnej 

szkole”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w ramach projektu 

pn. „Niewidzialne środowisko – Ekologia w nauce. Międzypokoleniowy 

Program Edukacji Ekologicznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”. 

Podczas której przedstawiciel Stowarzyszenia przedstawił prezentacje 

zatytułowaną „Edukacja ekologiczna w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji”.  

• 25 kwietnia 2017 r., Katowice: 

Udział w konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Ekologii 

nt. „Gospodarka odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym”. Jednym 

z Partnerów tego wydarzenia było Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej 

Produkcji, a czasopismo „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie” znalazło się 



 

 

wśród patronów medialnych. Jednym z punktów konferencji była prelekcja na 

temat „Idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polskim Ruchu Czystszej 

Produkcji”. 

• 28 kwietnia 2017 r., Żyrardów: 

Udział w organizowanym w Żyrardowie wydarzeniu pt. „Kaflowym szlakiem". 

Nasze Stowarzyszenie objęło to wydarzenie patronatem honorowym oraz 

patronatem medialnym czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”. 

• 10 maja 2017 r., Warszawa:  

Udział w zamkniętej debacie na temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 

(GOZ) w wybranych branżach, zorganizowanej przez Fundację Instytut 

Innowacyjna Gospodarka oraz koalicję „Reconomy”. W spotkaniu udział wzięli 

m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, przedsiębiorstw, uczelni 

oraz organizacji pozarządowych. 

• 17 lipca 2017 r., Żyrardów: 

Prelekcja na temat Czystszej Produkcji i działalności Stowarzyszenia podczas 

posiedzenia Rady Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta 

Żyrardowa i Okolic. 

• Objęcie honorowym patronatem II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Energetyce Odnawialnej, który jest organizowany przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu wraz z Wydziałem Mechaniczno-

Energetycznym Politechniki Wrocławskiej oraz firmą Tweetop ze Szczecina – 

– producent pomp ciepła, 

• Uzyskanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Katowicach. Dzięki temu wpisowi, możemy oferować szkolenia dla 

bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych, 

realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 

• Dzięki współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji 

a Polską Izbą Ekologii: dodanie w konkursie PIE „Ekolaury” nowej kategorii: 

"Czystsza Produkcja" – dla najciekawszych projektów/inwestycji związanych 

z działaniami zapobiegającymi u źródła powstawaniu odpadów, zanieczy-

szczeń i marnotrawstwu zasobów, w tym m.in. rozwiązań z zakresu zamykania 

obiegów materiałowych w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego". 

• Kontynuacja cyklicznych spotkań Pełnomocników ds. Czystszej Produkcji z firm 

i instytucji uczestniczących w Polskim Ruchu CP. 

• Udział eksperta Stowarzyszenia w wywiadzie dotyczącym Polskiego Rejestru 

CP i OP dla „VIP Magazyn” oraz portalu rynekinwestycji.pl; 

• „TVP3 Katowice” wyemitowała film prezentujący działalność stowarzyszenia, 

który powstał w ramach cyklu „Kalejdoskop Dobrych Miejsc”. Można go 

zobaczyć na stronie „Kalejdoskopu…” pod adresem: 

http://www.katowice.tvp.pl/29948899/14042017 

oraz na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kcVajm9Pd7s&t=614s. 

Powstał także reportaż w ramach programu TVP3 Katowice „Ekoagent – 

– ekoreportaże”, który można obejrzeć pod adresem: 

http://www.ekoagent.tvp.pl/29980772/dzialania-na-rzecz-czystszej-produkcji. 


