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Niewielkie środki przeznaczane na reali-
zację rządowego programu GreenEvo, ok. 
2,3 mln zł rocznie, generują dużo większe 
korzyści dla środowiska i gospodarki, w sto-
sunku do ponoszonych na ten cel kosztów. 
Dzięki skuteczności działań podejmowa-
nych przez Ministerstwo Środowiska we 
współpracy z innymi resortami i agencjami 
rządowymi, laureaci kolejnych edycji tego 
programu, mogą znacznie aktywniej roz-
wijać działalność biznesową i eksportową. 
Transfer zielonych technologii m.in. do kra-
jów azjatyckich, latynoamerykańskich i na 
kontynent afrykański, przynosi polskim fir-
mom coraz więcej profitów. Rosnące przy-
chody umożliwiają im kontynuowanie prac 
nad doskonaleniem i rozwojem nowych 
technologii środowiskowych.   

– Elitarne grono laureatów programu 
GreenEvo powiększa się z każdym rokiem  
– informuje Agnieszka Kozłowska-Korbicz, 
koordynator programu GreenEvo. – Pod-
czas sześciu edycji wyłoniliśmy 74 liderów 
rynku zielonych technologii w Polsce. To jest 
ogromny potencjał nowatorskich, spraw-
dzonych i niezwykle efektywnych rozwiązań 
środowiskowych i energetycznych, które 
wykorzystywane są z powodzeniem w kraju 
i na świecie. Wysoka jakość produktów i niż-
sza cena zapewnia zielonym technologiom 
konkurencyjność na krajowym i międzyna-
rodowym rynku.

Innowacyjne rozwiązania oferowane 
przez polskie firmy nie tylko chronią środo-
wisko, ale przyczyniają się także do bardziej 
racjonalnego korzystania z zasobów natural-
nych, obniżenia zużycia energii i redukcji za-
nieczyszczeń. Mają swój udział w zwiększa-
niu bezpieczeństwa ekologicznego w skali 
globalnej.

Efektywność działań w programie 
Od początku istnienia programu naj-

lepsze polskie rozwiązania ekologiczne,  

Idea utworzenia programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii była jedną z najlepszych inicjatyw Mini-
sterstwa Środowiska. Sześcioletnia realizacja tego programu przyniosła wiele imponujących korzyści polskim przed-
siębiorcom, gospodarce i środowisku naturalnemu. Do najcenniejszych należy skuteczna pomoc małym i średnim 
firmom w promowaniu zielonych technologii na wszystkich kontynentach oraz ich transferu za granicę. Takie dzia-
łania wpływają na budowę silnej marki i pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

KonrAD PAwlIK, PoDSEKrETArZ STAnu w MInISTErSTwIE SPrAw  
ZAGrAnIcZnych

Wspólnie z Ministerstwem Środowiska wspieramy od początku działalność 
tego programu, który przekłada się na bardzo wymierne sukcesy. Laureaci 
GreenEvo oferują szeroki zakres usług i technologii z zakresu OZE, energoo-
szczędności, bioróżnorodności, czy zarządzania odpadami. Nie jest przesadą 
mówienie, że to są liderzy w swoich dziedzinach, wyznaczający standardy, 
nie tylko na rynku polskim, ale i międzynarodowym. Dzięki zdobytym za gra-

nicą kontaktom i doświadczeniom, przedsiębiorcy nie tylko umocnili swoją pozycję na polskim 
rynku, ale są też nieocenionymi ambasadorami polskiej marki na świecie. 

Najlepszy program promocji małych i średNich przedsiębiorstw Na świecie

Liderzy rynku zielonych technologii w Polsce

hydroergia jest wiodącym produceNtem turbiN wodNych w polsce 

Spółka z potencjałem
pellas X jest liderem w produkcji palNików Na pellet 

Służą ekologii

– Projektujemy i konstruujemy palniki na pellet, 
których proces produkcyjny już od momentu proto-
typowania opiera się na najnowszych technologiach 
i wyspecjalizowanym parku maszynowym – infor-
muje Michał Brzeski, prezes zarządu firmy Pellas X. 
– Obecnie oferujemy produkty w trzech liniach tech-
nologicznych, a flagowe produkty REVO i X zostały 
wyróżnione certyfikatem GreenEvo.

Celem udziału firmy Pellas X w programie  
GreenEvo jest promocja naszej technologii przede 
wszystkim poprzez podkreślanie ekologicznego jej 
aspektu. Wspólne prezentowanie na arenie między-
narodowej szerokiego wachlarza polskich technolo-
gii z sektora ochrony środowiska odgrywa niebaga-
telną rolę w budowaniu świadomości potencjalnych 
klientów. Jest to bardzo ważne, gdyż naszą ambicją 
jest nie tylko sprzedaż, ale partycypowanie w bu-
dowaniu „kultury” konsumentów zaangażowanych 
we wdrażanie prośrodowiskowych rozwiązań, które 

częstokroć są doskonałym ratunkiem dla proble-
mów występujących w wizytowanych krajach. 

Działalność pod egidą Ministerstwa Środowiska 
uwiarygodnia naszą firmę pod względem rzeczywi-
stej wartości ekologicznej, która nie jest już trakto-
wana jako wartość dodatkowa, ale kluczowa. 

Z naszego doświadczenia wynika, że sposób 
organizacji misji ze wsparciem polskich palcówek 
konsularnych daje gwarancję dotarcia do oczeki-
wanych grup docelowych odbiorców. Baza pod-
miotów gospodarczych i instytucjonalnych stanowi 
decydujący czynnik dla uzyskania danych i kontak-
tów, do których w krótkim okresie można skiero-
wać stosowną ofertę. 

Tytuł laureata programu stworzonego przez  
Ministerstwo Środowiska nadał prestiżu naszej fir-
mie, szczególnie na rynkach wschodzących i rozwija-
jących się. Przede wszystkim pozwolił na postrzeganie 
nas jako rzetelnej i odpowiedzialnej firmy. (jo)

wyłonione w kolejnych edycjach, promo-
wane były w ponad 50 krajach świata, na 
wszystkich kontynentach. Udział w ponad 
100 misjach zagranicznych, zorganizo-
wanych w ramach GreenEvo, umożliwił 
przedsiębiorcom nawiązanie międzynaro-
dowej współpracy z wieloma partnerami.  

– Po każdej edycji dokonujemy ewalua-
cji efektów programu GreenEvo – wyjaśnia 
Marcin Korolec, były sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska i pełnomocnik rządu 
ds. polityki klimatycznej. – Wyniki są impo-
nujące. Pokazują ogromny postęp w rozwo-
ju firm, które coraz intensywniej zwiększają 
swoją aktywność biznesową i eksportową. 
W 2014 roku ich obroty wzrosły o 24 proc., 
a eksport o 40 proc. To przełożyło się bezpo-
średnio na tworzenie nowych miejsc pracy 
i wzrost zatrudnienia w tych firmach o 36 
proc. Laureaci GreenEvo na badania i roz-
wój w doskonalenie i tworzenie nowych 
technologii, przeznaczyli w ub. roku  łącznie 
ponad 20 mln złotych. Ich nakłady na ten 
cel wzrosły aż o 60 proc. 

Te wyniki potwierdzają w pełni efektyw-
ność wydatkowania publicznych środków 
na działania programu GreenEvo, koordy-
nowanego przez Ministerstwo Środowiska. 

najlepszy program na świecie
Program GreenEvo stworzony w 2009 

roku zyskał niezwykłą renomę na świe-
cie. W ocenie m.in. Komisji Europejskiej 
i OECD, GreenEvo jest najlepszym projek-
tem promocji małych i średnich przedsię-
biorstw na świecie, o czym świadczą też 
liczne nagrody międzynarodowe. 

Przed dwoma laty inicjatywa GreenEvo 
znalazła się w finale prestiżowego konkur-
su EPSA 2013 (ang. European Public Sec-
tor Award – Europejska Nagroda Sektora  
Publicznego). W 2014 program GreenEvo  
wybrano do uczestnictwa w fazie testowej 
Obserwatorium Innowacji Sektora Publicz-

nego OECD, która zawiera unikatową kolek-
cję innowacji z całego świata. Dodatkowo 
znalazł się w grupie  Najlepszych Praktyk  
2014 wyłonionych przez Europejskie To-
warzystwo Badań nad Jakością (Europe-
an Society for Quality Research, ESQR) 
w Brukseli. Przed kilkoma tygodniami, 
koordynator programu Agnieszka Ko-
złowska – Korbicz odebrała w Nowej 
Zelandii pierwszą nagrodę Green World 
Award w kategorii inicjatyw rządowych.

Program GreenEvo zapoczątkowany 
przez prof. Macieja nowickiego, byłego 
ministra środowiska, przetrwał sześć lat 
i z pewnością będzie kontynuowany, po-
mimo, że pojawiła się obawa o przygoto-
wanie kolejnej edycji. 

– Wielkie podziękowania za profesjo-
nalną koordynację tego programu należą 
się pani Agnieszce Kozłowskiej-Korbicz, 
która zorganizowała ten konkurs i jest 
zaangażowana w jego realizację od po-
wstania samej idei – podkreśla prof. 
Maciej nowicki. – Pomysł narodził się 
podczas wielkiej Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
która odbywała się w Poznaniu w 2008 r. 
Pomyślałem wtedy, że polskie firmy, 
mają już duże doświadczenie w zakre-
sie całego sektora ochrony środowiska 

i odnawialnych źródeł energii, ale nie są 
obecne na rynkach międzynarodowych. 
Czas najwyższy, żeby to zmienić i promo-
wać polskie technologie i polskie firmy na 
rynkach światowych. Dla Polski najwięk-
szą szansą są kraje rozwijające się i na 
tych krajach trzeba się skoncentrować. 
Jestem wzruszony, że to się tak doskonale 
rozwinęło i urzeczony tymi wspaniałymi 
technologiami, które możemy prezento-
wać za granicą To jest dopiero początek.  
Tych technologii w Polsce jest dużo wię-

cej. Myślę, że  będą kolejne edycje, które 
pokażą światu, że polscy inżynierowie 
i przedsiębiorcy są naprawdę innowa-
cyjni. Muszą się  tylko wyzwolić z tych 
wszystkich  blokad i barier administracyj-
nych i finansowych, które ich ograniczają, 
aby podbijać globalny rynek. 

Działania podejmowane w ramach 
programu GreenEvo, nie tylko wspiera-
ją transfer nowatorskich rozwiązań, ale 
w sposób kompleksowy stymulują wzrost 
gospodarczy, sprzyjający środowisku, 
poprzez zrównoważony rozwój. Wzmac-
niają pozycję zaawansowanych zielonych 
technologii w procesie budowania go-
spodarki tzw. zamkniętego obiegu (circu-
lator economy). Tylko taki model trans-
formacji jest w stanie skutecznie chronić 
środowisko naturalne i zapewnić racjo-
nalne wykorzystywanie wyczerpujących 
się zasobów naturalnych. (jol)

– Dostarczamy turbiny wodne, m.in. Kaplana 
i Francisa, które tworzone są dzięki wykorzysta-
niu nowoczesnych narzędzi grafiki 3D i zaawanso-
wanych metod numerycznych – podkreśla dr inż.  
Jarosław Tomalik, prezes spółki Hydroergia. – Każ-
da turbina badana jest w wirtualnym laboratorium. 
Indywidualne podejście kadry inżynierskiej do ich 
projektowania pozwala na osiąganie najwyższych 
sprawności dla danej lokalizacji. To zapewnia wzrost 
produkcji zielonej energii nawet o 30 proc. i gwaran-
tuje całkowicie bezobsługową pracę MEW. 

Hydroergia rozpoczęła swoją działalność w 2011 
roku, a już w 2012 jako „startup” – zdobyła nagro-
dę w programie GreenEvo, prezentując turbinę 
Kaplana. Dzięki wsparciu GreenEvo, spółka szybko 
zdobyła zaufanie zarówno prywatnych inwestorów 
jak i dużych graczy energetycznych w kraju m.in. 
TAURON Ekoenergia, PGE Energia Odnawialna S.A., 
RZGW Wrocław i Grupy Azoty.

– Od tamtej pory zaczęliśmy współpracować nie 
tylko z największymi firmami energetycznymi w Pol-
sce,  ale również we Włoszech i na Białorusi – dodaje 
prezes. – Uczestnictwo w wielu misjach zagranicz-
nych organizowanych przez GreenEvo umożliwiło 
nam nawiązanie wielu interesujących kontaktów 
biznesowych. Zdobycie kolejnej nagrody GreenEvo 
w tym roku – za turbinę Francisa umocniło jeszcze  
pozycję spółki na rynku polskim i zagranicznym. Po 
zakończeniu tegorocznej edycji uczestniczyliśmy 
w misjach handlowych np. na Bałkanach, Białorusi, 
w Bhutanie i Chile. W niespełna 4 lata udało nam się 
wykreować rozpoznawalną  już polską markę. Dzisiaj 
logo naszej firmy znane jest niemal w całej Europie. 
Dwie prestiżowe nagrody przyznane nam w tym roku 
– GreenEvo oraz Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospo-
darcza są powodem do dumy, a jednocześnie mo-
torem do dalszej ciężkiej pracy, związanej z planami 
intensywnego rozwoju spółki. (w)

Dwukrotny laureat programu GreenEvo w 2012 i 2015 roku, oferuje 
pionierskie rozwiązania dla małych elektrowni wodnych (MEw). Spół-
ka projektuje indywidualnie każdy turbozespół dostosowując go do 
warunków hydrologicznych danej lokalizacji.

Dwukrotny laureat programu GreenEvo w 2014 i 2015 roku, oferuje najbardziej zaawanso-
wane technologicznie urządzenia tego typu na rynku. Dzięki dużej rozpiętości mocy palniki 
na pellet z powodzeniem są wdrażane w gospodarstwach domowych, piekarniach, hotelach, 
zakładach użyteczności publicznej, szkołach oraz halach produkcyjnych czy magazynowych.  
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KompleKsowa ochrona od wyKrycia zagrożenia do reagowania na zaistniałe zdarzenie

Wspólny wysiłek przyniósł dobre efekty
Op acowany przez konsorcjum naukow -przemysłowe prototypowy system zapewnienia bez-
piecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elekt oene getyczną jest weryfikowany 
w warunkach operacyjnych. Testy potrwają do połowy grudnia. Jest to ostatni etap badań w koń-
czącym się projekcie BIPSE współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, któ-
rego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. O podsumowaniu efektów prac badawczych 
rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Markiem Amanowiczem z Zakładu Systemów Telekomunikacyj-
nych Wydziału Elektroniki WAT.

– Trzy lata wystarczyły na realizację 
wszystkich za ożeń projektu BIPSE?

– Każdy z uczestników konsorcjum na-
ukowo-przemysłowego włożył duży wysiłek 
w wykonan e poszczególnych zadań, obję-
tych projektem. To wymagało interdyscypli-
narnego podejścia i ogromnej wiedzy z  kilku 
dziedzin związanych z przesyłaniem, prze-
twarzaniem i analizowaniem różnego ro-
dzaju informacji oraz precyzyjnej znajomości 
procesów energetycznych  informatycznych 
i telekomunikacyjnych. Niezwykle ważna 
była też wiedza z zakresu metod i technik   
wykorzystywanych do wykrywania zagrożeń 
i przeciwdziałania atakom w cyberprzestrze
ni. Przestępstwa internetowe, np  wpro-
wadzenie złośliwego” oprogramowania   
mogą powodować destabilizac ę sys emów 
automatyki, odpowiedzialnych za sterow -
n e i zarządzanie siec ą elektroenergetyczną, 
która oddziałuje na wszystkie sfery naszego 
życia, od zasilania w wodę po telekomuni-
kację. W trzech kolejnych fazach realizacji 
projektu, WAT i każdy z naszych partnerów 
w konsorcjum: NASK, Wojskowy Instytut 
Łączności i Asseco Poland S.A. wykonywał 
określone zadania, związane w budową 
tego systemu ochrony, które złożyły się na 

sprawnie działającą całość. Problemów było 
sporo, ale wszystko udało się rozwiązać i sku-
tecznie zintegrować system oraz sprawdzić 
jego działan e. Zgodn e z założen ami pro-
jektu osiągnęliśmy VIII poziom gotowości 
technologicznej.

– Co to oznacza?
– To znaczy  że rozwiązania zapewniają-

ce bezpieczną komunikację IP w obszarze 
zarządzania siecią elektroenergetyczną  
zaproponowane w tym projekc e, zostały 
zweryfikowane i sprawdzone w warunkach 
docelowych  Wyniki tego projektu wskazu-
ją  że opracowany przez nas system ochro-
ny realizuje w środowisku operatora do-
celowego  wszystkie przyjęte w projekcie 
założenia. W dalszym ciągu je t to jednak 
prototyp  czyli wymagane będą dals e d ia-
łania prowadzące do wykonania produkcyj-
nej wersji systemu. 

– Badania i teksty były prowadzone 
w warunkach laboratoryjnych?

– Rozpoczęliśmy od eksperymentów 
i tekstów laboratoryjnych. Sprawdziliśmy 
działan e systemu na Politechnice Łódzkiej, 
w środowisku operacyjnym z e ementami 

automatyki przemysłowej. W Instytucie 
Elektroenergetyki, kierowanym przez 
panią prof. Irenę Wasiak, działa bardzo 
ciekawy mikrosystem, wytwarzający ener-
gię elektryczną ze źródeł odnawialnych 
z system automatyki przemysłowej. Jest 
to laboratorium badawcze i dydaktyczne, 
ale jednocześnie źródło zasilania dla części 
Politechniki Łódzkiej, a zatem jest to dzia-
łający operacyjnie system, który wytwarza 
i dostarcza energię. W ramach podjętej 
z tą uczelnią współpracy zainstalowaliśmy 
tam koncentrator bezpiecznej komunika-
cji oraz inne elementy naszego systemu 
i wykonaliśmy badania, łącznie ze spraw-
dzeniem jego podatności na wykrywanie 
i reagowanie na zagrożenia.  

– Jaki są wyniki tych badań?
– Bardzo obiecujące, ale najważniej-

szym sprawdzianem będzie ostateczna 
weryfikacja prototypowego systemu na 
stacji elektroenergetycznej. Te wyniki 
poznamy w połowie grudnia, na kilka dni 
przed sporządzeniem dokumentacji koń-
cowej z realizacji projektu BIPSE. Badanie 
w Instytucie Elektroenergetyki pozwoliło 
nam na wychwycenie drobnych usterek, 

wymagających korekty. Wskazało pewne 
kierunki zmian i modyfikacji, których do-
konaliśmy po tym sprawdzianie. To było 
bardzo pożyteczne doświadczenia przed 
zainstalowaniem naszego systemu na wy-
znaczonej stacji, wybranej przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

– Jakie są zalety prototypowego syste-
mu opracowanego przez konsorcjum?

– Jest to rozwiązanie dosyć unikatowe, 
które obejmuje cały cykl nadzoru nad bez-
pieczeństwem obiektów elektroenerge-
tycznych. Zaczyna się od dokładnego mo-
nitoringu i zbierania danych o zagrożeniach 
dla systemu elektroenergetycznego z wielu 
różnych źródeł, a następnie dokonuje wni-
kliwej ich analizy i przetwarzania. Ta wiedza 
pozwala na generowanie pewnego rodzaju 
alarmów, które są udostępniane operato-
rowi zarządzającemu bezpieczeństwem. 
Niektóre działania są zautomatyzowane, 
ale pewne czynności wykonuje też opera-
tor, odpowiednio reagując na określony 
rodzaj zagrożenia. Dla zapewnienia stabil-
ności systemu energetycznego, reagowa-
nie automatyczne nie zawsze jest możliwe. 
Mogłoby doprowadzić np. do niepotrzeb-
nych strat, albo spowodować uszkodzenie 
bloku energetycznego w elektrowni, dlate-
go w takich przypadkach musi decydować 
człowiek. Operator otrzymuje rekomenda-
cje dotyczące czynności, które należy pod-
jąć, aby zminimalizować lub usunąć ryzyko, 
związane z wystąpieniem danego zagroże-
nia. Niewątpliwą zaletą tego systemu jest 

jego modułowa konstrukcja, umożliwiają-
ca dalszy rozwój. Nasze rozwiązanie może 
doskonale współpracować z istniejącymi 
już mechanizmami m.in. protokołami ko-
munikacyjnymi, które posiadają własne 
zabezpieczenia. My te mechanizmy wy-
korzystujemy, uzupełniając je o nowe ele-
menty. Jeśli na stacji elektroenergetycznej 
są już zainstalowane systemy ochrony np. 
do wykrywania intruzów, to my integruje-
my je z naszym systemem. Zapewniamy 
kompleksową ochronę całego obiektu od 
momentu wykrycia zdarzenia do momentu 
reagowania na to zdarzenie.

– Co należy zrobić, aby ten prototypy 
system doprowadzić do wdrożenia? 

– Trzeba podnieść gotowość technolo-
giczną do poziomu IX, czyli przejść z pro-
totypu do produktu komercyjnego. To jest 
proces złożony i wymaga dość dużych na-
kładów. My mamy plan takiego przejścia. 
Rozmawialiśmy o tym z kierownictwem 
PSE, a także z NCBR. Musimy zapewnić 
stabilność działania systemu, pełne zarzą-
dzanie i jego rozwój już w warunkach do-
celowych. Naszą ambicją jest wdrożenie 
tego rozwiązania i jego praktyczne wyko-
rzystanie, tym bardziej, że zainteresowanie 
ze strony potencjalnych odbiorców jest 
bardzo duże. Realizując projekt, stworzy-
liśmy niezwykle profesjonalny, interdyscy-
plinarny zespół o bardzo wysokich kompe-
tencjach, którego wiedza i doświadczenie 
pozwoli przekształcić prototyp w produkt 
komercyjny. Musimy tylko uzyskać finanso-
wanie, żeby te działania kontynuować.

Rozmawiała Jolanta Czudak 

w gospodarce Każdy odpad powinien być surowcem

Circular economy – szare na zielone
Do wprowadzenia  gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy) Komisja Europejska zachęca wszystkie 

aństwa członkowskie. Taki model transformacji polega na optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi, zapobie-
gan u powstawania odpadów, wzmocnieniu ich odzysku i recyklingu oraz wielokrotnym wykorzystaniu surowców i ma-
teriałów w procesach produkcyjnych. W Unii Europejskiej trwają prace nad przygotowaniem pakietu regulacji w tym 
zakresie  Mają się zakończyć do końca tego roku.

Centrum Inżynierii Minerałów Antropo-
geni znych (CIMA) w Instytucie Badań Stoso-
wanych Politechniki Warszawskiej dokonało 
wnikliwej oceny i analizy rekomendowanego 
przez Komisję Europejską systemu. W opra-
cowaniu naukowym zatytułowanym „Mate-
riały antropolog czne, a gospodarka o obiegu 
zamkniętym” dr inż. Tomasz Szczygielski, 
dyrektor CIMA, przedstawił podstawy podej-
ścia do proponowanego modelu z przywoła-
niem dokumentów źródłowych, uzasadnia-
jących celowość dokonania takiej zmiany. 

Kontekst raportu potwierdza koniecz-
ność odejścia od dotychczasowego modelu 
gospodarki liniowej, funkcjonującej na zasa-
dzie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”  
na rzecz obiegu zamkniętego.  Obecny sy-
stem generuje gigantyczne ilości odpadów 
i jest znacznie mniej efektywny od nowego 
rozwiązania  zalecanego przez Komisję Eu-
ropejską. W modelu gospodarki o obiegu 
zamkniętym, odpady są wartościowym su-
rowcem  zawracanym do  procesów produk-
cyjnych   Nie można ich traktować wyłącznie 
jako ostatniego ogniwa w cyklu życia pro-
duktu  Podobnie jak surowców i materiałów 
używanych jednorazowo do wytwarzania 
wyrobów, a potem eliminowanych z dalsze-
go obiegu. To jest marnotrawstwo, sprzeczne 
z polityką gospodarczą zarówno na szczeblu 
krajowym jak i unijnym.

Efektywność jest priorytetem
Gospodarka obiegu zamkniętego jest 

nastawiona n e tylko na zapobieganie po-
wstawania odpadów i zawracania mate-
riałów do ob egu. Wymaga podejmowania 
racjonalnych działań na wszystkich etapach 
cyklu życiowego wyrobów, podkreślają au-
torzy naukowego opracowania pod redakcją 
Tomasza Szczygielskiego.  Zaczyna się od 
wydobycia surowców, poprzez projektowa-

nie materiałów i produktów, w taki sposób, 
aby po zakończeniu ich użytkowania, można 
było je w całości przetwarzać i ponownie 
wykorzystywać, a jedynie bezużyteczne 
komponenty przerabiać np. na paliwo al-
ternatywne.  Wszystkie etapy muszą być 
ze sobą ściśle pow ązane w jeden spójny 
system, obejmujący równ eż wytwarzanie, 
dystrybucję i konsumpcję dóbr. Włączone są 
w to także naprawy i ponowne wytwarzanie 
przedmiotów, aż po zarządzan e odpada-
mi i recyklingiem, który pozwala znacznie 
zmniejszyć w Europie zapotrzebowanie na 
surowce i materiały. Wszystko dzieje się 

w obiegu zamkniętym, w przeciwieństwie 
do gospodarki liniowej.  

Rynek zasobów wtórnych może być mo-
torem napędowym gospodarki obiegowej, 
bardzo opłacalnym dla przedsiębiorców. 

Szacuje się, że poprawa efektywności go-
spodarowania zasobami wtórnymi w całym 
łańcuchu wartości zmniejszy zapotrzebowa-
nie na nakłady materiałowe o 17-24 proc. 
do 2030 roku. Lepsze ich wykorzystanie 
może przynieść europejskiemu przemysło-
wi oszczędności wynoszące rocznie, łącz-
nie 630 mld. euro i spowodować wzrost 
PKB o prawie 4 proc. 

Takie modele biznesowe niosą ze sobą 
ogromny potencjał ekonomiczny i są wa-
runkiem koniecznym dla konkurencyjności 
europejskiej gospodarki. Przyczyniają się 
jednocześnie do zachowania kurczących 
się kopalin i obniżania emisji gazów cie-
plarnianych, odpowiedzialnych za zmiany 
klimatu. Powstrzymanie nadmiernej eks-
ploatacji bogactw naturalnych jest szansą 
dla przyszłych pokoleń, aby mogły z nich 
korzystać w przyszłości. Nam zapewnili to 
nasi poprzednicy, a my tę spuściznę musimy 
przekazać następcom.  Dzięki racjonalnemu 
gospodarowaniu surowcami  naturalnymi 
zostawimy im zasoby, a nie składowiska 
odpadów. To jest najważniejsze przesłanie 
circular economy – nowego modelu gospo-
darki, zainicjowanego przez Komisję Euro-
pejską.  Circular economy (CE) to jest nowy 
znak bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.    

Surowce antropogeniczne zamiast 
surowców naturalnych

W nowym modelu gospodarki o obiegu 
zamkniętym jest szansa na znacznie lepsze 
wykorzystanie surowców antropogenicz-
nych. Krajowe elektrownie i elektrociepłow-
nie w wyniku spalania węgla, wytwarzają 
ponad 20 mln. ton rocznie tych surowców. 
W Europie powstaje ich ok. 140 mln. ton 
rocznie. Są wartościowym surowcem do 
produkcji cementu, betonów, ceramiki 
budowlanej i wielu innych wyrobów, sta-
nowiąc znakomitą alternatywą dla prawie 
połowy zastosowań kruszyw naturalnych. 

Autorzy raportu opracowanego w Insty-
tucie Badań Stosowanych Politechniki War-
szawskiej dowodzą racji ekonomicznych 
i ekologicznych wynikających z ich przemy-
słowego zagospodarowania, czyli powrotu 
do gospodarczego obiegu. Surowce antro-
pogeniczne są bezpieczne w użytkowaniu 
i dużo tańsze od kopalin, których wydoby-

cie degraduje środowisko i wymaga wiel-
kich nakładów na rekultywację wyrobisk. 
Krajowy przemysł wydobywczy produkuje 
rocznie prawie 250 mln. ton kruszyw, a to 
nie pozostaje bez wpływu na środowisko 
naturalne. Tę degradację można ograniczyć 
dzięki efektywnemu zastępowaniu kopalin 
surowcami antropogenicznymi.

Ogromny potencjał surowców antropo-
genicznych, doceniany jest w wielu unijnych 
krajach m.in. w Niemczech, Wielkiej Bryta-
nii i Holandii. Poziom ich wykorzystania 
w stosunku do kruszyw naturalnych, sięga 
tam średnio prawie 20 proc. W Polsce pro-
dukcja kruszyw alternatywnych z surowców 
odpadowych, stanowi zaledwie ok. 2 proc.  
To duża strata dla gospodarki, a jednocześ-
nie szansa dla nowej polityki gospodarczej 
rządu i wprowadzenia racjonalnych zmian 
przez resort rozwoju.

Szansa dla roztropnych i zagrożenie  
dla niefrasobliwych

W założeniach polityki surowcowej Unii 
Europejskiej, która jest ważnym komponen-
tem Circular Economy, przewiduje się maksy-
malne wykorzystanie w pierwszej kolejności 
surowców wtórnych. Jest to niezbędne dla 
rozwoju innowacyjnej i efektywnej gospo-
darki europejskiej. Dzięki badaniom i wiedzy 
technicznej, coraz szerszej praktyce gospo-
darczej oraz potrzebie wdrażania modelu 
o obiegu zamkniętym w UE minerały antro-
pogeniczne, powinny stać się wartościowym 
surowcem dla wielu gałęzi przemysłu. Ich 
dostępność w kraju jest ogromna i tak bę-
dzie nadal, bo polska energetyka oparta jest 
głównie na spalaniu węgla. Skoro mamy tak 
duże zasoby tych surowców mineralnych, to 
należy je racjonalnie zagospodarować z ko-
rzyścią dla środowiska i polskiej gospodarki. 
Deponowanie ich na hałdach i składowi-
skach to marnotrawstwo i działanie sprzecz-
ne z ideą racjonalnej gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

bezpośredni link do pliku:
http://ibs.pw.edu.pl/pol/content/

download/14452/85913/file/Raport%20
MA%20&%20CE.pdf
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Rewolucja na naszych oczach – Robot stwoRzony pRzez polaków samodzielnie zaRządza pRodukcją

IPOsystem – inteligentna fabryka

hoRus-eneRGia, FiRma wyznaczająca nowe kieRunki  

Modułowa 
elektrownia

W Polsce funkcjonują już przedsię-
biorstwa, w których całą produkcją 
samodzielnie zarządza sztuczna in-
teligencja. Rozwiązanie zespołu pol-
skich specjalistów rewolucjonizuje 
podejście do zarządzania produk-
cją, a korzystające z niego fabryki 
przenosi na zdecydowanie wyższy, 
nieosiągalny dla innych metod zarzą-
dzania poziom organizacyjny. 

Horus-Energia to firma działająca już od ponad 30 lat na rynku systemów 
zasilania bazujących na zespołach prądotwórczych. Poszukuje ona i inwe-
stuje w rozwój nowych technologii umożliwiających wykorzystanie różne-
go rodzaju substancji jako paliwa do agregatów prądotwórczych. Wśród 
pionierskich działań znajduje się pierwsza w Polsce instalacja wykorzystu-
jąca jako paliwo wodór odpadowy powstający w zakładach przetwórstwa 
chemicznego. 

IPOsystem to realna odpowiedź na 
koncepcję Przemysłu 4.0. IPOsystem 
jest pierwszym na świecie uniwersalnym 
systemem Inteligentnej Fabryki (Smart  
Factory), który samodzielnie i bezpośred-
nio steruje dowolną produkcją. Oznacza 
to, że IPOsystem autonomicznie – bez 
udziału planistów i osób dozoru (sic!) 
– na halach produkcyjnych decyduje 
o tym kto, kiedy i na jakim stanowisku 
wykonuje kolejne czynności produkcyjne.

IPOsystem samodzielnie steruje ludźmi 
i maszynami

– System na bieżąco i samodzielnie 
zarządza pracą wszystkich pracowni-
ków i maszyn – podkreśla Bartłomiej 
Skowron, współwłaściciel firmy UIBS 
Teamwork, która jest twórcą rozwią-
zania, a jednocześnie dyrektor Działu  

Wykorzystanie tak wyjątkowego paliwa 
stało się możliwe dzięki ścisłej i wielolet-
niej  współpracy z Politechniką Krakowską. 
Sukces tego rozwiązania był początkiem 
dalszych badań nad jego rozwojem, zmie-
rzających do uzyskiwania energii elek-
trycznej z  gazów, które do tej pory stano-
wiły odpad w procesach produkcyjnych 
i stanowiły problem dla producentów. 
Tradycyjne gazowe zespoły prądotwór-
cze wymagały jako paliwa, gazu zawiera-
jącego w swym składzie metan w ilości 
nie mniejszej niż 40-60 proc. Technologia 
zastosowana przez firmę Horus-Energia 
umożliwia zastosowanie gazów o niskiej 
zawartości metanu, gazów odpadowych, 
będącymi mieszaniną gazowych węglo-
wodorów (do C5 włącznie), wodoru (do 
ok. 65 proc.) i CO (np. syngazy, gaz kok-
sowniczy, gazy postprocesowe). 

Elektrownia dwumodułowa, nagrodzo-
na w konkursie Laur Innowacyjności jest 
dedykowana do zasilania właśnie gazami 
odpadowymi. Pierwszy moduł czyści i kon-
dycjonuje gaz, drugi to agregatowa elek-
trownia kontenerowa z silnikiem wyposa-
żonym w nowatorski układ zasilania gazem 
i sterowania HE-MUZG. Układ demonstra-

Informatyki i Rozwoju Produktu. – IPO-
system w czasie rzeczywistym reaguje 
na wszystkie zdarzenia oraz zmiany wy-
nikające z aktualnej sytuacji na hali pro-
dukcyjnej i stanu zasobów. W przypadku 
jakichkolwiek odstępstw od założeń nor-
mowych system bezzwłocznie, w prze-
ciągu kilku sekund, wprowadza korekty 
i dokonuje dodatkowych optymalizacji. 

Każdy pracownik, po zgłoszeniu się do 
systemu, otrzymuje natychmiast polece-
nie wykonania optymalnej na ten moment 
pracy. Dodatkowo system automatycznie 
zapisuje rzeczywiste warunki wykonania 
wszystkich prac realizowanych na halach 
produkcyjnych. Dzięki temu zarządzający 
przedsiębiorstwem uzyskują wyjątkowe 
dane, które (jak pokazała praktyka), po-
zwoliły usprawnić wiele procesów w kilku 
fabrykach w Polsce. System również na 
bieżąco kontroluje czas toczących się prac 
i informuje nadzorujących produkcję o każ-
dym przekroczeniu czasu pracy i realizacji 
pracy z niższą niż założono wydajnością lub 
jakością (informuje o wszystkich brakach 
i problemach). 

Inteligentny system upraszcza zarządza-
nie całym przedsiębiorstwem

We wszystkich przedsiębiorstwach, 
w których IPOsystem został wprowa-

dzony, mocno zmienił się sposób zarzą-
dzania firmą. Zarządzający nie muszą już 
podejmować skomplikowanych decyzji 
planistycznych i zarządzać pracownikami 
na halach produkcyjnych. Zarządzanie 
przedsiębiorstwem zostało uproszczone, 
a IPOsystem zoptymalizował funkcjono-
wanie całej organizacji, począwszy od 

bezpośredniej produkcji, przez transport 
wewnętrzny, magazyny, zaopatrzenie 
i kontrolę jakości. Bieżąca znajomość 
rzeczywistych terminów realizacji wszyst-
kich zleceń wspomaga handlowców, 
a zarządzający mogą się skupić na plano-
waniu strategicznym i podnoszeniu efek-
tywności działania firmy.

cyjny o mocy 200 kW jest przedstawicie-
lem całej rodziny o mocach od 100 do 2000 
kW.  Technologia oczyszczania jest dobiera-
na do składu i cech gazu. W zależności od 
gazu są dobierane odpowiednie elementy 
instalacji. Moduł demonstracyjny zaplano-
wano w oparciu o agregat prądotwórczy 
HE-MG200-S napędzany zmodernizowa-
nym silnikiem MAN wyposażonym w mie-
szalnikowy układ zasilania gazem typu 
HE-MUZG, który steruje wszystkimi proce-
sami w silniku. Najistotniejsze cechy nowej 
technologii, jaką jest system HE-MUZG, to:                     

– możliwość zasilania więcej niż jednym 
gazem równocześnie (1, 2, 3 i więcej),      

– możliwość spalania gazów o bardzo 
niskiej kaloryczności: gaz niskokaloryczny 
jest spalany jako główny, a gaz pomocniczy 
służy jako wspomaganie,   

– bardzo krótki czas reakcji na zmiany 
parametrów gazu, kilkakrotnie większa to-
lerancja zmian niż w klasycznych układach 
zasilania silnika. 

Ta wyjątkowa technologia jest, co na-
leży podkreślić, efektem współpracy pol-
skiej nauki oraz w stu procentach polskiej 
firmy opartej tylko i wyłącznie o polski 
kapitał. (wł)

Gala w waRszawskim domu technika  

 Laury Innowacyjności 2015 

złoty lauR innowacyjności 2015 dla

Bezpieczny system łączności

Wzrost wydajności nawet o 30 proc.
– IPOsystem zapewnił wzrost wydajno-

ści obszaru produkcji w używających go 
firmach o minimum 15-30 proc. – mówi 
Krzysztof Fiegler współwłaściciel firmy 
UIBS Teamwork i jej dyrektor handlowy. 
– Już po roku od jego uruchomienia, nie-
zależnie od charakteru produkcji (system 
do tej pory wdrożyły firmy o produkcji 
jednostkowej, mieszanej i masowej), zna-
cząco ograniczył koszty zarządzania pro-
dukcją oraz produkcję w toku.  

Każda z firm, która użytkuje system, 
poprawiła wydajność, zwiększyła zyskow-
ność, skróciła terminy dostaw oraz zwięk-
szyła swój udział w rynku. Osiągnęły one 
dotychczas niedostępny dla nich poziom 
funkcjonowania. Obecnie IPOsystem za-
rządza produkcją w 6 polskich przedsię-
biorstwach, a w kolejnych dwunastu jest 
wdrażany. Kolejny raz polscy informatycy 
opracowali rozwiązanie, które jest innowa-
cją na skalę światową. Już niedługo wiele 
fabryk wokół nas będzie inteligentnych. 
Już niedługo wiele fabryk wokół nas będzie 
inteligentnych (Smart Factory). (ck)

Więcej na: 
www.iposystem.com.pl

Naczelna Organizacja Techniczna kon-
sekwentnie stara się różnymi metodami 
wspomagać procesy służące wspieraniu in-
nowacyjności w naszym kraju. Temu m.in. 
służy ustanowiony przed pięciu laty kon-
kurs im. Stanisława Staszica na najlepsze 
produkty innowacyjne „Laur Innowacyjno-
ści”. Celem organizowanego corocznie kon-
kursu jest promocja innowacyjnych pro-
duktów, technologii i usług, a także innych 
innowacyjnych rozwiązań wpływających na 
przyspieszenie rozwoju społeczno-gospo-
darczego naszego kraju. Konkurs tradycyj-
nie odbywa się pod wysokimi patronatami: 

rządowymi, parlamentarnymi, instytucjo-
nalnymi, międzynarodowymi i medialnymi.

Choć wiadomo, że nie jest to jedyny 
konkurs tego rodzaju, to jednak właśnie on 
cieszy się od lat szczególnym zainteresowa-
niem i prestiżem. Organizatorzy w ramach 
tego konkursu starają się też identyfikować 
problemy do rozwiązania stanowiące prze-
szkody w procesie wdrażania innowacji. 
W tegorocznej edycji, która  miała swój fi-
nał 25 listopada, uroczystą galę ogłoszenia 
laureatów poprzedził ważny i z pewnością 
ciekawy   panel dyskusyjny  pt. „Usunąć ba-
riery, stworzyć ułatwienia”. Dyskutowano 

na nim m.in. o tym, co istotnie przeszka-
dza w rozwoju innowacyjnej gospodarki 
oraz zastanawiano się, jakie są przyczyny 
zbyt słabych powiązań nauki z gospodarką. 
Wiele gorzkich słów padło na temat aktual-
nej legislacji będącej jedną z głównych ba-
rier rozwoju innowacyjności. Należy mieć 
nadzieję, że w wyniku tej debaty uda się 
pokonać przynajmniej część nadal wystę-
pujących barier na drodze rozwoju innowa-
cyjności i stworzyć kolejne ułatwienia. Taki 
jest przecież m.in. cel tego konkursu.

Jan Grzybowski, doradca organizatora 
konkursu LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015

Decyzją międzynarodowej kapituły kon-
kursu LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015 Firma 
KAPSCH CarrierCom została nagrodzona 
Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w ka-
tegorii transport i komunikacja za pierwsze 
innowacyjne wdrożenie systemu łączności 
kolejowej GSM-R w Polsce umożliwiające 
osiągnięcie interoperacyjności sieci kole-
jowej. W definicję innowacji jako nowego, 
wdrożonego rozwiązania wpisuje się reali-
zacja pierwszego projektu GSM-R w Polsce 
przez firmę Kapsch CarrierCom w sieci PKP 
PLK. Stanowi on bazę dla nowoczesnego 
Europejskiego Systemu Zarządzania Ru-
chem Kolejowym na korytarzach transeu-
ropejskich przebiegających przez Polskę. 
Wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa 
ruchu, zwiększenie częstotliwości kurso-
wania pociągów, a także umożliwi jazdę 
pociągiem z prędkością aż do 500 km/h. 
Niezawodna i nowoczesna łączność  
GSM-R umożliwia transmisję głosu i danych 
między załogami pociągów i dyspozyto-
rami. Zainstalowany system gwarantuje 
spełnienie wymagań norm europejskich, 
zagwarantowanie interoperacyjności sieci 

kolejowej i dostępu do polskiej infrastruk-
tury PKP PLK dla zagranicznych operato-
rów-przewoźników kolejowych. Kapsch 
CarrierCom zakończył w latach 2014 i 2015 
realizację pierwszych projektów systemu 
GSM – R w Polsce dla PKP PLK na wyzna-
czonych odcinkach linii kolejowych E-30 
i E-20.Nad prawidłową pracą sieci GSM-R 
czuwa Centrum Zarządzania Siecią w War-
szawie z rezerwową jednostką centralną 
w Poznaniu. System centralny, oparty o naj-
nowszą technologię R4, ma moc urządzeń 
pozwalającą w przyszłości objąć jego dzia-
łaniem cały kraj, a więc nie ma konieczno-
ści instalowania dodatkowych jednostek 
centralnych GSM-R. Kapsch CarrierCom 
jako lider projektu wspierany przez polskich 
podwykonawców z dużym doświadcze-
niem w prowadzeniu robót budowlanych 
infrastruktury kolejowej, zakończył obydwa 
projekty w zakładanym budżecie i zgod-
nie z harmonogramem prac wymaganym 
przez PKP PLK. Jest to istotne ze względu 
na współfinansowanie projektów z fun-
duszy unijnych oraz program modernizacji 
linii kolejowych realizowany przez PKP PLK.  

Zakres projektu obejmował szereg prac do-
tyczących budowy infrastruktury, jak rów-
nież prac z zakresu teletransmisji, systemów 
IP, integracji oraz planowania i optymalizacji 
radiowej. Innowacyjny system łączności 
kolejowej GSM-R ma praktyczną wartość 
dla kolei jako użytkownika, wymusza nowy 
sposób funkcjonowania, organizacji ruchu 
i standardów bezpieczeństwa. Innowacja 
ta jest oparta na badaniach naukowych 
i rozwoju z dziedziny inżynierii, technologii 
i procesów organizacyjnych, prowadzo-
nych przez Kapsch CarrierCom. Została ona 
wdrożona na sieci kolejowej w Polsce, sta-
nowiącej ważny rynek dla firmy Kapsch Car-
rierCom, a także w innych krajach, razem na 
ponad 78.000 km linii. Udowodniła swoją 
skuteczność oraz wkład w rozwój przedsię-
biorstw kolejowych; podniosła się efektyw-
ność transportu kolejowego, co prowadzi 
do redukcji kosztów operacyjnych. Tech-
nologie firmy Kapsch CarrierCom takie jak 
GSM-R czy elektroniczne systemy poboru 
opłat i inteligentne systemy transportowe 
mają szerokie zastosowanie w rozwoju 
transportu zrównoważonego. (ck)

Wczoraj, 25 listopada br. podczas uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika wręczone zostały tegoroczne 
„Laury Innowacyjności”, przyznane przez międzynarodową Kapitułę najlepszym z najlepszych w skutecznym 
wdrażaniu innowacji w 14 kategoriach branżowych. Nie sposób wymienić nawet kilku przykładowych laurea-
tów, bowiem wszyscy wyróżnieni w tym konkursie z pewnością na to zasługują. Odsyłamy więc do pełnej listy 
tegorocznych laureatów opublikowanej na stronie internetowej konkursu: www.laurinnowacyjności.pl.

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Terminal w hali produkcyjnej – to m. innymi za jego pośrednictwem IPOsystem wydaje polecenia 
realizacji kolejnych operacji pracownikom i brygadom produkcyjnym. 
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Żaden organ nie uznał zarzutów proekologicznej organizacji

Zaprzepaszczona modernizacja
O rozstrzyganiu spornych spraw w aglomeracji otwockiej decydują wzajemne animozje, które z ochroną środowiska 
i rachunkiem ekonomicznym nie mają nic wspólnego. Dotychczasowy sposób rozwiązywania problemów gospodar-
ki ściekowej na tym terenie, kwestionują miasta i gminy, obsługiwane przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji (OPWiK), zgodnie z zawartymi przed laty międzygminnymi porozumieniami. Teraz każda z gmin 
chce mieć u siebie własną oczyszczalnię ścieków. Te działania popiera Stowarzyszenie Zielony Kasztel i protestuje 
przeciwko wszystkim inwestycjom OPWiK.

Jeśli gminy wybudują te oczyszczalnie 
żadna nie osiągnie wymaganych prawem 
standardów środowiskowych. Jest to uza-
leżnione od ilości dostarczanych i oczysz-
czanych ścieków. Liczba mieszkańców 
Józefowa, Karczewa i Celestynowa, które 
wchodzą w skład otwockiej aglomeracji jest 
niewystarczająca, żeby taką efektywność 
ekologiczną i ekonomiczną osiągnąć. 

Przed konsekwencjami budowy oczysz-
czalni na terenie otwockiej aglomeracji 
przestrzegał burmistrzów Józefowa i Kar-
czewa oraz wójta gminy Celestynów, poseł 
Stanisław Gawłowski, były sekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska na jednym ze 
spotkań z ich udziałem. – Będziecie płakać 
i oddawać pieniądze unijne za brak uzy-
skanych efektów, a to na pewno odbije się 
niekorzystnie na opłatach pobieranych od 
mieszkańców. Aglomeracja otwocka została 
utworzona po to, aby tę efektywność za-
pewnić i utrzymywać stawki za odbiór ście-
ków na optymalnym poziomie. Powinniście 
się koncertować wyłącznie na rozwijaniu 
sieci kanalizacyjnej, a nie na budowie włas-
nych oczyszczalni. Samorządy mają oczywi-
ście prawo do podejmowania takich decy-
zji, ale ich skutki mogą być bardzo bolesne. 
Warto się nad tym poważnie zastanowić. 

Grupowa oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia w Otwocku przyjmuje 

ścieki odprowadzane kanalizacją sanitarną 
z miast i gmin wchodzących w skład aglo-
meracji otwockiej oraz ścieki powstające na 
obszarach nieskanalizowanych, dowożone 
do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. Od 
wielu lat pełni rolę grupowej oczyszczal-
ni ścieków w tym rejonie. Jest obiektem 
o znacznej przepustowości i wydajności, 
wyposażonym w nowoczesne technologie. 
Prowadzenie wydajnego procesu fermen-
tacji metanowej osadów ściekowych w zna-
czący sposób obniża koszty eksploatacji 

oczyszczalni ścieków. Wytwarzany w komo-
rach fermentacyjnych biogaz służy do pro-
dukcji energii elektrycznej oraz energii ciep-
lnej, zużywanych na potrzeby tego obiektu. 
Oczyszczalnia dysponuje również znacznym 
potencjałem rozwojowym. 

– Inwestycje w odnawialne źródła ener-
gii przyniosły spółce już kilka milionów zy-
sku – zapewnia Mieczysław Kostyra, prezes 
Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji OPWiK). Wdrożyliśmy ważne 
dla optymalizacji działania spółki, progra-
my poprawiające efektywność ekologiczną 
i ekonomiczną. Teraz konieczna jest dalsza 
modernizacja oczyszczalni. Wynika to ze 
wzrostu ilości zanieczyszczeń zawartych 
w ściekach powstających w całej aglome-
racji otwockiej. Musimy zwiększyć reduk-
cję ładunku azotu i fosforu, wymaganą dla 
oczyszczalni o obciążeniu równym lub wyż-
szym od 100000 RLM (równoważnej liczby 
mieszkańców). Dopiero wówczas spełnione 
zostaną wszystkie europejskie standardy. 
To zadanie byłoby już dawno zrealizowana 
gdyby nie bezzasadne protesty i skargi Sto-
warzyszenia Zielony Kasztel, które utrudnia 
nam wykonanie każdej inwestycji.

Bezzasadne skargi i zażalenia
Działające w Otwocku Stowarzyszenie 

Zielony Kasztel popiera starania Józefowa, 
Karczewa i Celestynowa, które chcą bu-
dować własne oczyszczalnie. Sprzeciwia 
się natomiast każdej decyzji prezydenta 
Otwocka i OPWiK zmierzającej do rozbu-
dowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni, 
do której odprowadzane są ścieki z tych 
miejscowości. Organizacja kieruje skargi do 
wszystkich możliwych instytucji i organów. 

– Niedawno Stowarzyszenie Zielony 
Kasztel wysłało szykanujące nas pisma do 
24 różnych instytucji, oponując przeciwko 
udzieleniu nam przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

PiOTr STefańSKi, WicePreZyDenT OTWOcKa

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jest jedną z najbardziej nowoczesnych spółek wodno-kanalizacyjnych 
w Polsce. Za swoją działalność i realizację ekologicznych przedsięwzięć było wielokrotnie nagradzane. Na początku listo-

pada OPWiK otrzymało kolejną prestiżową statuetkę, Lidera Rozwoju Regionalnego. Przedsiębiorstwo doceniane w kraju ciągle 
zmaga się z lokalnymi problemami. Zamiast skupiać się na rozwoju firmy, musi odpierać w sądach bezpodstawne zarzuty nę-
kającej go organizacji i zabiegać o rozsądek w powstrzymaniu budowy dodatkowych oczyszczalni na terenie otwockiej aglome-
racji. Podejmując starania o realizację takich inwestycji  miasta ani gminy nie wypowiedziały zawartych przed laty porozumień 

z OPWiK na odbiór ścieków z ich terenu. Kolejne oczyszczalnie w bezpośrednim sąsiedztwie Otwocka są zbędne, ponieważ gospodarka ściekowa 
jest już w tym rejonie dobrze rozwiązana. Po co wydawać nieefektywnie unijne pieniądze na niepotrzebne inwestycje. Interwencje w tej sprawie 
nie odnoszą skutku. Nie ma bowiem w Polsce żadnej koordynacji dotyczącej wydatkowania środków na porządkowanie gospodarki ściekowej 
i osadowej. To destabilizuje działania wielu samorządów i przedsiębiorstw, marnując przy okazji pieniądze publiczne.

arTur DąBrOWSKi, PreZeS ZarZąDu WOjeWóDZKieGO funDuSZu OchrOny ŚrODOWiSKa i GOSPODarKi WODnej 

Dążenie do tego, żeby w każdej gminie była oczyszczalnia ścieków nie do końca jest uzasadnione. Przy planowaniu tego 
typu inwestycji trzeba przeanalizować wszystkie aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wojewódzki Fundusz nie może 

odmówić udzielenia dofinansowania inwestycji jeśli wnioskodawca złoży komplet wymaganych dokumentów wnioskowych, 
w tym m.in. wszystkie pozwolenia, plany oraz uchwały rady miasta czy gminy dotyczące rozwiązania problemów gospodarki 
wodno-ściekowej. To gospodarze tych instytucji mają wiedzę nt. słuszności realizacji danego zadania na swoim terenie.
Burmistrz Józefowa złożył do Funduszu kompletną dokumentację i otrzymał decyzję o dofinansowaniu budowy oczyszczalni 

ścieków. Władze miasta przeprowadziły przetarg, ale okazało się, że inwestycja jest dużo droższa niż przewidywano. Procedura aplikacyjna zaczęła 
się przedłużać i pojawiło się zagrożenie terminu wykonania zadania. Stąd na prośbę wnioskodawcy umowa ta została rozwiązana.
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach poprzedniego okresu programowania Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek został rozpatrzony negatywnie na etapie tzw. „grupy roboczej”, ponieważ OPWiK 
na skutek zaskarżenia decyzji administracyjnej przez lokalną organizację nie dostarczyło prawomocnego pozwolenia na budowę planowa-
nej oczyszczalni. W bieżącym roku OPWiK otrzymało z Funduszu dwie pożyczki na wykonanie zadań modernizacyjnych na terenie oczyszczalni. 
W kolejnym okresie programowania, mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie w ramach POIiŚ, składając dokumenty do NFOŚiGW, jako 
instytucji wdrażającej w tym zakresie.
Przy planowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim dotyczących gospodarki wodno-ściekowej należy w sposób szczególny 
rozważyć uwarunkowania przestrzenne miasta czy gminy, aby móc dopasować właściwe parametry techniczne. Te względy przekładają się na 
osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego. Dla mieszkańców aglomeracji otwockiej jednak jednym z najistotniejszych czynników konieczności 
realizacji inwestycji jest fakt przełożenia kosztów jej budowy na opłaty, które później mieszkańcy będą musieli płacić za oczyszczanie ścieków. Rea-
sumując, do takich inwestycji należy podchodzić racjonalnie, pamiętając zarówno o środowisku jak i o względach ekonomicznych zadania.

dostrzegają, akceptując działania Stowarzy-
szenia Zielony Kasztel, które sprzeciwia się 
wszystkim działaniom prezydenta miasta i 
OPWiK. Poparcie dla budowy oczyszczalni 
w Karczewie i Józefowie przeczy intencjom 
deklarowanej proekologicznej misji tej or-
ganizacji, która nie oponowała przeciwko 
wycince 1200 drzew w Józefowie i zgodzie 
Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska 
na zrzut ścieków do rzeki Świder na terenie 
rezerwatu przyrody. Ktoś wreszcie powinien 
przyjrzeć się działalności Stowarzyszenia 
Zielony Kasztel i podjąć stosowne decyzje, 
które ukrócą szkodliwe dla Otwocka prakty-
ki. Trzeba podsumować wyrządzone szko-
dy i wyegzekwować odpowiedzialność za 
wszystkie straty poniesione przez OPWiK. 
Dopiero to skutecznie powstrzyma bezza-
sadny sprzeciw wobec każdej  racjonalnej 
decyzji.  

jolanta czudak

Wodnej, dofinansowania na wykonanie 
kilku niezwykle ważnych inwestycji związa-
nych z modernizacją oczyszczalni ścieków 
– informuje prezes OPWiK. – Wszystkim 
adresatom musieliśmy udzielić odpowiedzi. 
Zajęło to dużo czasu i oderwało pracowni-
ków od innych wykonywanych zadań. Se-
gregatory puchną już od ogromnej liczby 
skarg i zażaleń tego Stowarzyszenia.  

Miejska spółka OPWiK wygrała z Zielo-
nym Kasztelem 13 spraw sądowych w róż-
nych organach: w Samorządowym Kole-
gium Odwoławczym (SKO), Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym (WSA) i Naczel-
nym Sądzie Administracyjnym (NSA)

Żaden organ nie uznał zarzutów  
Zielonego Kasztela

Wygranie spraw nie przyniosło jednak 
oczekiwanych efektów, ponieważ wiele 
spraw nadal jest rozpatrywanych przez or-
gany odwoławcze. Jeżeli SKO uznaje racje 
otwockiego przedsiębiorstwa, to osoba 
reprezentująca Stowarzyszenie Zielony 
Kasztel, członek zarządu irena Kwolczak el 
Korbi, zaskarża je dalej i wnosi o nadanie 
decyzjom rygoru natychmiastowej wyko-
nalności.

– Po otrzymaniu odmowy nie rezygnuje 
z dalszych procesów, tylko odwołuje się do 
kolejnych instancji – kontynuuje Mieczy-

sław Kostyra. – Takie praktyki trwają już od 
kilku lat i wyrządzają miastu wiele szkód. 
Zaskarżenie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach realizacji inwestycji, wydanej 
w grudniu 2013 roku przez prezydenta Ot-
wocka pozbawiło nas unijnej dotacji w wy-
sokości 19 mln zł na modernizację oczysz-
czalni. Żaden organ nie przychylił się do 
wysuwanych przez skarżącą argumentów, 
ale toczące się postępowania zabrały wiele 
czasu, którego zabrakło na uruchomienie 
procedury związanej z realizacją inwestycji 
i środki unijne z PO Infrastruktura i  Środo-
wisko przepadły. 

W czyim interesie działa organizacja Zielo-
ny Kasztel i komu służą te protesty?

W poszukiwaniu odpowiedzi na te py-
tania redakcja „Liderów Innowacyjności” 
skontaktowała się telefonicznie z członkiem 
zarządu stowarzyszenia Zielony Kasztel, Ire-
ną Kwolczak El Korbi, która występuje jako 
strona w procesach sądowych. Nie udało 
się nam jednak uzyskać żadnych wyjaśnień, 
ponieważ przedstawicielka tej organizacji 
natychmiast odłożyła słuchawkę, a potem 
nie odbierała już telefonu. Trudno takie za-
chowanie uznać za akt odwagi, ale pozosta-
wiamy to do oceny mieszkańców otwockiej 
aglomeracji. 

Na stronie internetowej Stowarzyszenia 
Zielony Kasztel, można przeczytać, że jego 
misją oprócz ochrony przyrody i środowiska 
naturalnego jest także ochrona interesów 
obywateli przed decyzjami podejmowa-
nymi przez organy władzy publicznej. Czy 
temu służy zdecydowany opór Stowarzy-
szenia wobec inwestycji modernizacyjnych 
na terenie oczyszczalni, które mają istotny 
wpływ na dalszą poprawę stanu środowiska 
i optymalizację działania spółki? To przekła-
da się przecież na wysokość stawek pobie-
ranych za odbiór ścieków od mieszkańców. 
Szkoda, że niektórzy radni Otwocka tego nie 
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Fragment zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Otwocku, nowy zgarniacz na osadniku wstępnym

ZieLOny KaSZTeL SZKODZi LOKaLnej SPOŁecZnOŚci
jestem za tym, żeby organizacje społeczne miały dostęp do dokumentów i mogły re-
agować na nieprawidłowości przy realizacji inwestycji ekologicznych, ale praktyki sto-
sowane przez stowarzyszenie Zielony Kasztel daleko wykraczają poza te granice. Takie 
działania powinny być prawnie zabronione, ponieważ szkodzą lokalnej społeczności 
i przedsiębiorcom. Bezkarność takich zachowań naraża też państwo na poważne straty 
finansowe i środowiskowe. Konieczna jest nowelizacja prawa w tym zakresie. jeśli nie 
wprowadzimy odpowiedzialności za bezzasadne blokowanie inwestycji ekologicznych 
możemy mieć poważne problemy z wykorzystaniem środków unijnych w obecnej per-
spektywie na lata 2014-2020. 
W najbardziej rozwiniętych europejskich krajach, możliwość blokowania inwesty-
cji przez ruchy społeczne i ekologiczne kończy się z chwilą wydania pierwszej decyzji 
administracyjnej np. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Orga-
nizacje które brały udział w protestach na etapie konsultacji społecznych, nie mogą 
jej już zaskarżyć. Takie rozwiązania powinniśmy wprowadzić również w Polsce. nasze 
prawodawstwo dopuszcza możliwość protestowania i zaskarżania na każdym poziomie 
wydawania decyzji administracyjnych. To jest bezsensowne i kompletnie nieuzasadnio-
ne, a ponadto szkodliwe, bo w ten sposób można zrobić demontaż każdej inwestycji. 
Mamy wiele takich przykładów. Mam nadzieję, że w tej kadencji uda się nam zmienić 
te zasady i dostosować je do europejskich standardów.

Poseł jolanta hibner

Wszyscy rozkładają  
bezradnie ręce

Brak koordynacji w przydzielaniu środków 
unijnych powoduje, że w ramach jednej 
aglomeracji można wybudować kilka 
oczyszczalni ścieków bez ekonomicznego 
uzasadniania. Interwencje w takich spra-
wach pozostają bez echa. Wszyscy rozkła-
dają ręce, ponieważ to nie leży w ich kom-
petencjach. Przy takiej bezradności można 
bez konsekwencji marnować publiczne 
pieniądze. Podobny skutek przynoszą bez-
podstawne oskarżenia, za które oponenci 
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. 
Najwyższy czas, żeby to zmienić.
Aglomeracja otwocka jest najlepszym 
przykładem nieskoordynowanych dzia-
łań, które mogą doprowadzić do nie-
efektywnego wydatkowania środków na 
budowę kolejnych oczyszczalni.


