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ZałoĘcie| Polskiej Izby Gospodarczej ,,Ekorozwój", prezydent mgr inż. Władysław Łagodziec- Zegiestów 2006 rok
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I.

DZIAŁALNOŚC POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ EKOROZWOJ
1.

OKRES ORGANIZACJI IZBY

Inicjatorem powołania Polskiej Izby Gospodarczej,,Ekorozwój", jako organizacji samorządu gospodarczęBo ukierunkowanego na sferę ochrony środowiska naturalnego,była grupa działaczy ekologicznych, na

czele której stanął mgr inż. Władysław Łagodziec. Ramy

i

zasady nowoorganizowanej struktury określała

Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku, W obecności kilkudziesięciu delegatów, reprezentujących osoby prawne ifizyczne, organizacje społeczne, samorządy, stowarzyszenia i fundacje, odbyło
się w Warszawie, w dniu 8 maja 1997 roku, I Walne Zgromadzenie założycielskie, na którym przyjęte zo-

stały dokumenty, umożliwiające rejestrację sądową nowego podmiotu gospodarczego.

Uchwałą nr

l

Zgromadzeniaprzyjęto statut lzby,w uchwale nr 2 określono cele i zadaniaIzby oraz uchwa-

lono kierunki jej działania na najbliższy okres. Sprawy personalne rozstrzygnięto w kolejnych uchwałach.

W skład IZarządu PIG,,Ekorozwój" wybrani zostali:

1.

Władysław Łagodziec - prezydentlzby - Warszawa
Marek Wieczorek - Wiceprezydent - Warszawa

2.
3. Ętus Brenda - członek - Warszawa
4. Andrzej Gajewski - członek - Warszawa
5. Jacek Lipczyński - członek - Warszawa
6. Mieczysław Paweł Wójcik - członek - Warszawa
7. Stanisław Wójcik - członek - Opole

Sąd zarejestrował również skład personalny pozostałych władz, tj. Rady Głównej, Komisji Relvizyjnej

i

Sądu Koleżeńskiego. Nazwiska członków tych władz zawiera tekst postanowienia sądorvego. którego

kopię dołączono do niniejszego tekstu.
Dyrektorem Generalnym Izby wybrany został Jerzy Kozłowski. Do przygotowania wymaganej dokumentacji i reprezentowanialzby w Sądzie Rejestrowym upowazniono WładysławaŁagodźca - prezydenla oraz Jacka Lipczyńskiego i Marka Wieczorka.

W dniu 24 października 1997 r., na posiedzeniu niejawnym, Sąd dla m. st. Warszaliy podjął postanorvienie
o wpisaniu

Polskiej Izby Gospodarczej,,Ekorozwój"

do rejestru izb
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gosPodarczYch. Pierwsza siedzib aIzby mieściłasię w Wars zawię przy
ul. Częstochowskiej 20.
W ,,Postanowieniu" Podano składy organów statutowych lzby, a mianowic ie _ Zarządu,
Rady Głównej, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W Statucie PIG ,,Ekorozwój" określono, że lzbajest organizacją samorządu gospodarczego,
zrzeszającą osoby
fizYczne i Prawne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe
i fundacje prowad zące dzia_

łalnoŚĆ narzeczochronY Środowiska naturalnego. Rozproszenie organizacyjne
nowotworzonych po 1989 r. izb oraz

firm

i

organizacji, zajmującYch się problemami ekologicznymi, stała się podstawowym argumentem
uzasadniającYm Potrzebę stworzenia forum integracji problemów ekologicznych, które
stałoby się swoistym lobby krajowych
i zagranicznYch Przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, a także działaczy organizacji ekologicznych
w sto_
sunku do władz państwowych i samorządowych różnych szczebli.

Szczególnym patronatem zamierzano objąć fi.-y małe i średnie,stanowiące w norvouksaałtorr anl rn. neolibe-

ralnym systemie wolnorynkowym, zdecydowaną większośćpolskich podmiotórł- gospodarczrch. Chaolyczna,
bezplanowa wyprzedaż bądź upadłośćtrzonu przedsiębiorstw, działających w poprzednim sr stemie. liymagała
zdecydowanego wsparcia nowotworzonychfirm, zajmujących się inwestycjami ekologicznr mi. opracorryrvaniem
ekspertyz i opinii naukowych, doradztwem prawnym i finansowym, edukacją i szkoleniami oraz promocją najlep-

szych wzorców krajowych i zagranicznych.
Do firm będących inicjatoramii założycielami PIG ,,Ekorozwój",ktorzy złożylipierwsze deklaracje ri, latach l996
i 1997 należą:
,,Wasa" Sp. z o.o.,

BMB ,,Promotion" w Warszawie,
Polska Oficyna Wydawnicza BGW w Warszawie,
,,Radkom" PPUH w Radomiu,
,,Invest

- Eco"

w Warszawie,

Sławomir Bieńkowski ,,Doradźwo i Pośrednictwo w Ekologii" w Warszawie,
,,Metalchem" S.A. w Warszawie,
Przeds ięb iorstwo B adań G eofizy cznych w Warszawi e,

PPHU

,,Inter

- Terpol" w Warszawie,

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska,,Ekomel" w Szczecinie,
Gm ina Uzdrowi skowa Kryni

c

a

-

Zal<ład Go spodarki Komunalnej

.

W programie przedsięwzięc, ktore lzba zamierzała zręalizować w latach 1998

-

99 była m. in. budowa biurowca

komercyjnego, dla którego rozpatrywano 3 konkretne lokalizacje. Na przedsięwzięcie to nie udało się uzyskać
niezbędnych funduszy i inwestycji nię zręa|izowano. Zmieniono natomiast od 21 marca 2000 r. siedzibę lzby,przenosząc biuro na Aleje Jerozolimskię I25l12]

.

Działanie w pierwszym okresie po zarejestrowaniu Izby było swoistą weryfikacją praktycznych jej mozliwości
oraz weryfikacją osób wybranych do władz. Sprawy organizacyjnę oraz wypracowanie godnego miejsca w strukturze organizacji i instytucji, zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką wodną, stały się zadanięm najpil-

niejszym. Uznano, iżtworzęnie oddziałów terenowych lzby będzie najskuteczniejszym narzędziem realizacji tego
celu. W oparciu o członków założycieli,wyrażających największę zainteresowanie rozwojem struktur terenowych,

powołano oddziaĘ terenowe we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Radomiu, Kielcach, Lublinie

i Szczecinię. Ży-

ciorys zawodowy prezydenta PIGE - WładysławaŁagodźcazwiązanybył w okresie powojennym zuzdrowiskami
w Zegiestowie, Krynicy i Muszynie, gdziepełnił funkcję dyrektora uzdrowiska ds. technicznych. Toteżuzdrowiska
leżące w dolinie Popradu byŁy przedmiotem dużej aktywnościzę strony PIGE i udzielaniem im pomocy w załatwia-

niu spraw związanych głównie z rozbudową infrastruktury.

Chęć angażowania się w budowę struktur lzby oraz tworzenie zakresu merytorycznych działań spowodowała już
w grudniu 1998 r., tj. po roku działalności,zmiany w składzie władzlzby. Z Zarządu odeszli kol. kol. Marek Wieczorek i Stanisław Wójcik, a z Komisji Rewizyjnej Tadeusz Trawiński.
Do Zarządu dokooptowani zostali - prof. Jozef Zegar zWarszawy, prof. Jan Pielichowski z Krakowa, prof. Andrzej
Gawdzik zOpola, Bogumił Pietrzykowski z Marek oraz Marek Dróżdżzę Szczecina. W skład Komisji Rewizyjnej
wszedł dr inż. wiesław sliżewski.
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W dniu 26 czerwca 2003 r. na Walnym Zgromadzeniu PIG ,,Ekorozwój" dokonano zmian personalnych
w organach statutowYchlzby. Skład wybranych władzzawieralvyciąg z Protokofu Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznlk do tekstu folderu.
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Nowowybranę władze zadbały o formalną stronę działalnościlzby.W dniu 26 października 2003 r. decyzją Sądu
Rejonowego dla m. st. Warszawy - XIX Wydział Gospodarczy PIG ,,Ekorozwój" została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000174999.

Problematyka rozwoju zrównoważonego w działaniach PIGE była szczególnie wido czna, Qzego odzwierciedleniem było mJn. zorganizowanie w czerwcu 2005 r konferencji naukowo-technicznej pt. ,,Finansowanie przedsięwzięc ekologicznych", dedykowanej głównie samorządom i władzom lokalnym.
Kontynuacj ą tej ważnej w tamtych latach tematyki była również kolejna konferencja, którą zorganizowńa lzba
w grudniu 2005 r pt. "Rozwiązywaniaproblemów finansowych i technicznych ekorozwoju".

W dniu

l

lipca 2005 r., na Walnym Zgromadzeniu, zaktualizowano skład władzlzby. Pełny wykazosób wchodzących do poszczegolnych organów zawierazałącznikdo tękstu foldęru.
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W kwietniu 2006 r. rozpocząl swą działalność25 osobowy Zespół Ekspertów, ktorzy otrzymali od Prezydentalzby
certyfikaty potwierdzające ich najwyższe kwalifikacje i kompetencje w dziędzinię ochrony środowiska. PIG ,,Eko-

rozwój" uznała za swa powinność stworzyć bogata ofertę możliwościwykorzystania wiedzy grupy najlepszych
fachowców w zakresie: oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi (usuwanie azbestu),
wykorzystania energii odnawialnych, tworzenia małej retencji oraz przygotowania programów i planów branżolvych i przestrzennych, ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz.
Zadania te realizowane

były na

potrzeby inwestoróq tj.organów administracji państwowej isamorządowej,

przedsiębiorstw przemysłowych oraz wykonawców robót budowlanych. W gronie tych ekspertow znalęźli się m.in.
profesorowie: Marek Gromiec, Zdzisław Harabin, Henryk Zimny, Jan Siuta i Andrzej Jasiński.
Wyrazem uznaniadziałalności, inicjatyw orazaktywności PIGE i wszystkich jej Członków, może być m,in. list gra-

tulacyjny z2007 r., z okazji Jubileuszu X -lecia działalnościlzby,skierowany do Prezydenta WładysławaŁagodźca
przezPrezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimięrza Kujdę.
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lęcia działalnościIzby odbyły się w Państwowym Instlucie Geologicznym w Warszawie i Połączone były z konferencją nt. systemów finansowania ochrony środowiska w Polsc ę oraz wręczeniem
nagród w Konkursie ,Zielony Laur - 2007".

3.DZIAŁALNOŚC W LATACH 2008 -2017
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo

- Wyborcze PIG,,Ekorozwój", otwierające nową kadencję władzna
okres 2008 -2012 roku, odbyło się w siedzibie NOT w Warszawie przy uI. Czackiego 3l5 w dniu29 maja 2008
roku. W okresie tym sprawnośćfizyczna prezydenta Władysława Łagodźca uległa znacznemu pogorszeniu, co
wPłYnęłona podjęcie decyzji o zmianie statutu PIG,,Ekorozwój". Organem decyzyjnym, którym dotychczas był
jednoosobowo Prezydent|zby, ustanowiono Zarząd lzby. W sprawach majątkowych i kluczowych decyzjach merYlorYcznych zapisano lrrymóg składania zobowiązań łącznie przez 2 funkcyjnych członkow Zarządu. W oparciu
o nowy statut wybrano władze lzby w następującym składzie:
Władysław Łago dzie c - Prezydent P IG,,Eko r ozw ój"
Krzysńof Zaręba - Prezes Zarządu
Andrzej Jasiński i Wojciech Batusiewicz - Wiceprezesi Zarządu
Mieczysław Paweł Wójcik - Sekretarz Zarządu
Romuald Bogusz, Andrzej Gajewski, Marian Wójcik - członkowie Zarządu.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:
Aleksandęr Juźwiak - przewodn iczący
Roman Kulik i Piotr Sopa - członkowie

Do Sądu Koleżeńskiego weszli:
Henryk Oleksy - przewodniczący

Jakub Chabin i Witold Najmanowicz - członkowie

Przewodniczącym Kapituły ,,Zielonego Lauru" wybrano Marka Gromca.

- 11-

W dniu l7 sierpnia 2008 roku zmarł, w wieku 86 lat, Prezydent lzby - Władysław Łagodziec. Funkcja prezydenta
była vacatem przez blisko rok. Doroczne Walne Zgromadzenie, w dniu 24.06,2009 r., przydało tytuł Prezydenta
Izby

Pr

ezes ow i Z ar ządu, Kr zy sztofow i Z aręb i e.

Uznając znaczącąrolę w życiuPIG ,,Ekorozwój" Rady Naukowo - Programowej, nie powoływano członków Rady
Głównej lzby.Izba zręzygnowała z utrzymywania 2 pozostaĘch do początków kadencji oddziałów terenowych
w Łodzi i Wrocławiu. Likwidacja oddziału w

Łodzi zakończyła

się rozprawą sądową w dniu 27 kwietnia 2009 roku,

natomiast zbyłym przewodniczącym oddziału we Wrocławiu, usiłowania wielokrotnego nawiązania kontaktów nie

odniosły skutku.
W celu poprawy warunków funkcjonowania biura PIG ,,Ekorozwój",napoczątku kadencji w 2008 r,, zdecydowano
o powiększeniu lokalu przy ul. Srebrnej 16 o dodatkowe pomieszczenie. Jednak nawet po powiększeniu, lokal nie
pozwalał na organizowanie większych posiedzeń i zebrań oraz nie spełniałwymogów sanitarnych.

Członek Izby Józef Jamiński zadeklarował pomoc przy poszukiwaniu i pozyskaniu samodzielnego lokalu na siedzibę PIG ,,Ekorozwój". W końcówce kadencji, w 2012 r. udało się uzyskaó lokal przy ul. Krakowskie Przedmieście
6, który zdecydowanie

p

oprawił m ożliwości działania Izby.

Przy remoncie lokalu i jego urządzaniu orazpozyskaniu środków na jego wyposażenie największy wkład oproczJ.
Jamińskiego wnieślinastępujący działacze PIGE

-

prof. Andrzej Jasiński, dyr. Janusz Kulesza i prezesi Zbigniew

Rybakiewicz,MarianWójcik, Leonard Sikora i Roman Kulik.
Począwszy od 2008 roku, PIG,,Ekorozwój" nawiązń stałą współpracę z Senacką Komisją Środowiska,
której przewodniczył senator Zdzisław Pupa. Reprezentanci lzby byli stale zapraszani na posiedzenia Komisji Senackiej, uczestnicząc w jej obradach i prezentując stanowiska wobec projektów ustaw procedowanychprzez Senat.
Jako wspólne przedsięwzięcia Komisji Senackiej i PIG ,,Ekorozwój", zapoczątkowano organizowanie seminaryjnych posiedzeń Komisji na aktualne tematy, umożliwiające formułowanie stanowisk, kierowanych następnie do
resortów odpowiedzialnych za omawiane sfery ochrony środowiskai gospodarki wodnej oraz gospodarki.

W latach 2008

l.

2.
3.

-

2012 odbyły się 3 wspólne posiedzenia seminaryjne na następujące tematy:

Gminne systemy energetyki odnawialnej.
Realizacja programu usuwania azbestu ztęrenu Polski.

i zadanianaprzyszłość w gospodarce wodnej.
Zkażdego zwlw seminariów została opracowanaprzęz biuro Komisji Senackiej publikacja książkowa, stanowiąca
Stan aktualny

dokument do formułowania wniosków i koncepcji w rozpatrywanych tematach.

Nięzależnie od opinii formułowanych w ramach posiedzeń Komisji Senackiej, kierowaliśmy do odporviednich resortów opinie dotyczące projektów takich ustaw jak:

projekt zmian w sposobie finansowania lasów państwowych,
nowelizacja prawa gómiczego i geologicznego,
nowelizacja prawa ochrony środowiska,
ustawa o odnawialnych źrodłachenergii

oraz uwagi do wielu projektów rozporządzeń wykonawczych, zwłaszcza z zal<resu legislacji prowadzonej przez
Ministerstwo Środowiska.
Przedstawiciele PIG ,,Ekorozwój" uczestniczyli w |icznych konferencjach i seminariach zewnętrznych, z których
częśćuzyskiwała także patronatlzby. M. in. uczestniczyliśmy w szerokiej inicjatywie Krajowego Stowarzyszenia
Pomocy Szkole, dotyczącej racjonalnego gospodarowania energią. W jej ramach referaty wygłosili dr inż. Wojciech
B atus iewi

c

z i pr ezes Kr zy sztof Zar

ęb a.
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ZnaczącąiloŚĆ czasu kierownictwo PIG ,,Ekorozwój" poświęcałona interwencje na rze cznaszychczłonków, głównie
w Resorcie Srodowiska i podległych agendach. Interwencje dotyczyły decyzji administracyjnych, rozstrzygnięc
budzących wątpliwości, interpretacji prawa i pomocy w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych.
StałYm corocznym zwyczajem było organizowanie spotkań noworocznych, z udziałem członków lzby, członków
RadY Naukowo - Programowej i zaproszonych gości,służącychcelom integracyjnym orazpodsumowaniu dokonań

r,v

roku ubiegłym.

Zarząd lzby przyznaje certyfikaty eksperckie dla osób fizycznych, legitymujących się wysokimi kwalifikacjami
i znaczącYm dorobkiem praktycznym w określonych specjalizacjachzzal<ręsu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. W okresie kadencji 2008

-

2012, wydanych zostało 20 certyfikatóq których zasady przyznawania okre-

ślonezostały w specjalnej uchwale Zarządu.

Przedstawiciele kierownictwa PIG ,,Ekorozwój" brali systematyczny udział w krajowYch targach ekologicznych, w których ekspozycje prezentowali niektórzy członkowie lzby. Uczestniczyliśmy w corocznych Targach ,,Poleko" w Poznaniu, Targach ,,Ecotech"

w Kielcach orazTargach Geologicznych w Warszawie.

Przedstawiciele Izby pełnili w trakcie kadencji szeręg funkcji doradczych w organach władzy państwowej.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński był doradcą Wicepremiera Pawlaka i pełniłfunkcję przewodnic zącego Krajowej

Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, prof. dr hab. inż. Marek Gromiec i prof. dr Józef Ko ziołbyli członkami RadY Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. prezydent pIGE Krzysńof
Zaręba bYł członkiem Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, a także członkiem Rady programowej
targów,,Ecotech" w Kielcach,

NalezY PodkreŚliĆ indywidualne osiągnięcia 2 naukowców, działaczy lzby, amianowicie prof. dr. hab. Jana Siuty,
którY otrzYmał tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko
- Mazurskiego w olsztyni e orazprof. dr. hab.
inŻ. Marka Gromca, laureata Szwedzkiej Nagrody Wodnej Bałtyku wręczanej osobiścieprzezkróla szwedzkiego.
Obie nagrody naukowcy otrzymali w 2010 roku.

PIG ,,Ekorozwój" utrzymywał tradycyjne kontakty
mi gospodarczymi i stowarzyszeniami, które również działają

Z
W

zaprzyjaźnionymi lzbasferze ochrony środowiska

i gospodarce wodnej. Były nimi w okresie kadencji:
Izba Gospo darcza Energetyki i ochrony srodowiska w warszawie,

Polsko - BiałoruskaIzba Przemysłowo - Handlowa w Warszawie,
Polska Izba Biomasy w Warszawie,
Izba

p

rzęmysłowo

- Handlowa

Inwe storó w zagr aniczny ch w

warszawie,

Naczelna Organizacja Techniczna,
Stowarzyszenie Producentów Paliw Altematywnych w Warszawie,

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Energetyków Polskich,
Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie,
Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

WsPÓłPracazwlw Partneramiobejmowałainicjatywyiimprezykrajowe,
gan izuj

atakżezagraniczne,zktórychczęśćor-

emy wsp ó lni e, zab ezpieczając także wspó l ne uczestn i ctwo.

WalneZgromadzenieSprawozdawczo-Wyborcze,zamykającekadencjęlat2008

_

z}lz,odbyłosięwdn.

29 maja2012 r. w nowej siedzibie PIG ,,Ekorozwój" w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 6. Wybrano

nowe władzę dlalzby w następujących składach:

Zarząd-Krzysztof Zaręba- prezydent - prezes, Andrzej Jasiński i Aleksander Warchałowski wiceprezesi, MieczYsław Paweł WÓjcik - sekretarz oraz Romuald Bogusz, Andrzej Gajewski i Marian Wójcik
- członkowie.
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Komisja Rewizyjna - Henryk Oleksy - przewodniczący orazZdzisław Gosk i Marian Ochociński - członkowie.
Sąd Koleżeński - Jozef Jamiński - przewodntczący oraz Jacęk Dubiński ilnez Wiatr - członkowie.

Przewodniczącym Kapituły ,,Zielonego Lauru" pozostał nadal Marek Gromiec.
Po rocznej działalności,ze względu na stan zdrowia, zprac w Zarządzie zrezygnował A. Warchałowski. Na wakujące miejsce wiceprezesaZarządu Walne Zgromadzenie sprawozdawcze, obradujące w 2013 r., wybrało Andrzeja
Gajewskiego, zaśdo Zarządu dokooptowany został Leonard Sikora, ktory przy wyborach w 2012 roku uzyskał
kolejną największą liczbę głosów.
28 maja 2013 roku, wrazz Galą VIII edycji Konkursu ,,Zielony Laur

- 2012",połączone

zostały obchody l5

- lecia

działalnościPIG ,,Ekorozwój". Honorowy patronat nad obchodami objął Wicepremier - Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Prezydent Izby w swoim wystąpieniu omówił dorobek Izby, podkreślając osiągnięcia, ale także
wskazując na niedociągnięcia,

ffi
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Celem lepszego wykorzystania dużego potencjału ekspercko -badawczego członków Rady Naukorvo - Programowej, jak też praktycznych doświadczęń i umiejętnościkięrownictw firm zrzęszonych w Izbie i jej członków,
powołanych zostało w dniu 1 grudnia 2015 roku 8 następujących zespołów problemowych:

1. ds. rozwiązań prawnych i ekonomicznych
2. ds. ochrony powierzchni ziemi
3. ds. energii i klimatu
4, ds. gospodarki wodnej i czystościwód
5. ds. geologii i zasobów naturalnych
6, ds. ochrony zasobów przyrodniczych
7. ds. edukacji ekorozwojowej
8. ds. współpracy zagranicznej
Nie wszystkie zespoły podjęły działalnośćmerytoryczną,na co zasadniczy wpływ maląmożliwościczasowe członków orazwzględy ekonomiczne.Działalność w Izbie jest całkowicie społeczna i nie wiąże się z możliwościąuzy-
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skiwania większych profitów. Wpływ na to ma charakter działanialzby jako organizacji,,non profit",utrzymującej
się głównie ze składek i darowizn, co powoduje, że jest dysponentem stosunkowo skromnego budżetu.
ZesPołY traktujemy w sposób otwarty i elastyczny co do składów personalnych jak i podejmowanej tematyki.
Zarząd PIG,,Ekorozwój" pierwszą umowę najmu lokalu zawarłzZa|<ład,emGospodarki Nieruchomościami

Urzędu Warszawa

-

Śródmieście na okres 3

cjowaĆ Przedłużenie umowy o okres l0
stycznia 2025 roku.

-

-

letni. Po jej zakończęniu w dniu 2 lutego 2015 r. udało się wynego-

letni. PIG ,,Ekorozwój" ma zagwarantowane warunki lokalowe do 25

W okresie nowej kadencji władzlzby,w latach 2013 -20l6,kontynuowanabyłaścisławspółpraca z Senacką Komisją Środowiska. Byliśmywspółorganizatorami 2 kolejnych posiedzeń seminaryjnych Komisj i, zabezpie-

czając ich stronę merytoryczną. Z przedstawionych 4 propozycji, przewodnicząca Komisji Senackiej prof. dr hab.
Jadwiga Rotnicka, specjalista hydrolog, zaakceptowała2tematy związanez gospodarką wodną. W efekcie, w dniu
l5 stYcznia 2013 r. odbyło się posiedzęnie seminaryjne poświęcone ocenie stanu i perspektyw żeglugi śródlądowej
w Polsce, zaŚ na posiedzeniu w dniu

l grudnia 2014

roku, przedmiotem obrad był stan ochrony przeciwpowodzio-

wej w Polsce. Oba tematy poruszaĘ ważnę tematy, dotyczącejednych znajbardziej zdegradowanych izaniędbanYch dziedzin żYcia gospodarczego, które nie cieszyły się, przez cały 25 letni okres transformacji, zainteresowaniem instYtucji rządowych. SYuacja w tym zakresie zaczęła się zmieniać dopiero w 20|6 roku. W kolejnych latach
kontYnuowanabyła współpraca z Senacką Komisją Środowiska przy organizacji kolejnych posiedzeń seminaryjnYch. Wkład merytoryczny zabezpieczała PIG ,,Ekorozwój" w następnych 2 posiedzeniach, a mianowicie: w dniu
7 lutego 2017 roku kiedy tematem obrad było ,,Wykorzystanie ścieków i osadów ściekowychjako źrodełenergii

i PozYskiwania surowców dla ograniczania zmian klimatu" oraz w dniu

l6

maja 2017 r. kiedy omawiano temat

,,Czystych technologii węglowych".
Konferencję zorganizowaną wyłącznie przez PIGE, która odbyła się z inicjatywy dr Małgorzaty Falenckiej _ Jabłońskiej, sekretarza Izby,w dniu 8 czętwca2017 r. w siedzibie NOT, poświęconomozliwościomrozwoju upraw
chińskiego drzęwa Paulowni na terenie Polski. Plantacje paulowni posiadają najkorzystniejsze warunki rozwoju
w zachodniej Polsce w Pasie wzdłuż granicy z Niemcami ze względu na najłagodniejsze na tych terenach warunki
klimatyczne.

*"ffi
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Uczestnicy konferencji nt, upraw Paulowni w Polsce w dn. 08.06.20l7 r. w siędzibie NOT w Warszawie

PrezentowaliŚmy swoje uwagi do podstawowych aktów prawnych także naetapie konsultacji społecznych. Aktywnie uczestniczyliŚmy w pracach związanych z nowęlizacją ustawy o bateriach i akumulatorach, narzuconą przez
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lobby związane zPlatformą Obywatelską. Niestety, wspomnianą ustawę ostatecznie zmieniono w sposób szkodliwy dla polskiej gospodarki.
PIG ,,Ekorozwój" przygotowała projekt nowelizacji Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej dotyczącej olejów przepracowanych. W 20l5 r. kierownictwo Resortu Srodowiska nie wykazało zaintęresowania przedstawionym projektem. Liczymy,ze obecny Parlament

i Ministerstwo Środowiska podejmą ten temat, który może przysporzyc budżetowi państwa znaczących wpływów
finansowych oraz wpłynąćna ogtaniczenie zjawiska smogowego.
Do zwiększenia oddziaływania PIG ,,Ekorozwój" napozytywne zmiany w sferze ekologii przyczynić się powinno
podpisane w dniu l sierpnia 2017 r. porozumienie o współpracy w tym obszarzę z nowopowstałą partią ,,Wolni

i Solidami", której przewodniczącymjest Marszałek - Senior dr Kornel Morawiecki.

Marszałek

-

Senior Kornel Morawiecki, przewodniczący partii ,,Wolni i Solidarni" i prezl dent PIGE

Krzysztof Zaręba w trakcie podpisywania umowy o współpracy w dniu 0l .08.20l 7

r.

Podobnie jak w latach poprzednich działaczę Izby uczestnicząw corocznych Targach ,,Poleko" rr Poznanitt, Ecotech w Kielcach i Targach Geologicznych. Ponadto uczestniczyliśmy w sposób aktywny w norrej inicjatywie,
którą było Forum Wschodnie w Lublinie, poświęcon e aktywizacji ekogosp odarczej obszarów tzrr,. Scian1, \\'schodniej oraz współpracy ze wschodnimi sąsiadami. Kontynuowano także zwyczaj odbywania spotkań norr orocznych

członków i działaczy PIG ,,Ekorozwój" oraz gościwspółpracujących zlzbą.
Dla skuteczności działania w licznych, niemal codziennych interwencjach na rzecz członków w or_ganach administracji państwowej i samorządowej, doprowadziliśmy w procesie sądowym do uznania PIG ,,Ekorozrr ój" jako strony w sporach dotyczących procesów inwestycyjnych. Korzystny dlalzby wyrok w tej sprawie wydał Naczelny Sąd

Administracyjny. Przykładami zaangażowanialzby w obronę słusznych interesów gospodarczych był toczący się 4
lata spór z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Kielcach, obrona przed likwidacją jednego z zakładów firmy ECO - ABC z Bełchatowa, czy doprowadzenie do finału rozbudowy ZakładuUtylizacji Odpadow w Końskich.
W dniu 3l maja ż016 r. odbyło się 6 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze PIG ,,Ekorozwój", podsumowujące kadencję

zlat20l2 - 2016. Na Zgromadzeniu wybrane
-16

zostały nowe władzęlzby, zmieniając w istotny

Do Zarządu wybrani zostali: Krzysńof Zaręba - prezes, Wojciech Batusiewicz
i Janusz Kulesza - Wiceprezesi, MałgorzataFalęncka - Jabłońska sekretarz orazczłonkowie _ Romuald Bogusz,
Leonard Sikora i Marian Wójcik. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Zdzisław Gosk, Janusz Jerzy iWitold Marzec, zaŚ do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali - Barbara Kowalska, Jozef Jamiński i Stefan Dobrzański.
SPoSÓb składY Personalne władz.

rĄ
ęłł

Zarząd PIG ,,Ekorozwój" w kadencji 2016 -2020

W 2017 r. zprac w Zarządzie, ze względu na stan zdrowia zrezygnował wiceprezes Wojciech Batusiewicz. Na jego
miejsce wybrany został prof. Andrzej Jasiński.
IndYwidualne osiągnięciaczłonków idziałaczyIzby w latach 2012-2017 r,,wykraczającępozaprace narzeczlzby
dotYczą objęcia przęz prof. dr. hab. Marka Gromca funkcji przewodniczącęgo Polskiego Komitetu ds. Gospodarki
Wodnej Naczelnej Organizacji Technicznej, powołania w skład Komitetu Inżynierii Srodowiska polskiej Akademii
Nauk oraz Powołaniana funkcję eksperta senackiej Komisji Środowiska. Prof. dr JózęfKozioł został ekspertem
ds. ochronY Środowiska w Klubie Poselskim PSL, natomiast prezydentKrzysztof Zarębawszedł w skład Komitetu

Inżynierii Srodowiska Polskiej Akademii Nauk na 4

-

letnia kadencję.

W Podsumowaniu pracy i dorobku PIG ,,Ekorozwój" podkreślić należy ważnąrolę jaką odgrywa Rada Naukowo - Programowa, kierow ana przęz prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jasińskiego. Odbywa ona system atycznie 2 3
-

Posiedzenia rocznie formułując uwagi i zalecęniado prac lzby. Rada skupia aktualnie
- profesorów, doktorów i wykładowców rożnych uczelni.

3l pracowników naukov\ych

PIG ,,Ekorozwój" skupia aktualnie 100 członków instytucjonalnych oraz około 35 współpracowników indywidualnYch. Liczba 100 członków utrzymuje się na niezmiennym poziomie od kilku lat w wyniku skreślania nieaktywnych
członków w miarę przyjmowania nowych firm. Do największych przedsiębiorstw, które są członkami lzby należą:
KGHM,,Polska Miedź" S.A.
Grupa Azoty -Zakłady Chemiczne Police S.A. w Policach,
Przedsiębiorstwo ,,Orzeł Biały" S.A. w Bytomiu,
Kopalnia Węgla Brunatnego ,,Sieniawa" Sp. , o.o. w Sieniawie.
WiększoŚĆ Średnich i drobnych przedsiębiorstw reprezentuje specjalistycznebranże z zal<resuochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
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Rotacja i wymiana członków Izby jest procesem nieuniknionym. Są przypadki akcesu do PIG ,,Ekorozwój" spowodowane chęcią uzyskania pomocy przy załatwianiu pojedynczej, konkretnej sprawy. Również ręzygnacja z człon-

kostwa wiąże się ze zmianą składu Zarząduw firmie, który uznaje współpracę z PIG ,,Ekorozwój" za zbędną.
Na szczególne wyróżnienie zasługują te fi..y, które wstąpiły do lzby w pierwszych latach jej istnienia i legitymują
się co najmniej kilkunastoletnim stazem członkowskim.

Firmami tymi są:
Przedsi ębiorstwo B adań G eofizy cznych w Warszawi e,

BMB Promotion w Warszawie,
Biznes i Ekologia w Warszawie,

Biuro Usfug Inwestorskich J. Kulesza w Warszawie,
Wasa Sp. z o.o, w Warszawie,

PPUH,,Wolimex" w Limanowej,
Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu ,,Caro" w Zamościu,

Bio - Med Sp. z o. o, w Kielcach,
[ntergeo Polska we Wrocławiu.
Aktualne kierownictwo PIG ,,Ekorozwój" deklaruje dołożeniewszelkich starań by ugruntorryrvać pozycję lzby
jako ważnego, społecznego ogniwa w procesach gospodarczo - społecznego rozwoju kraju. Ochrona środowiska
i gospodarka wodna jest bowiem podstawowym warunkiem dochodzenia do zapisanego w Konsty.tucji RP zrówno-

ważonego rozwoju Polski.

II.

WSPOŁPRACA ZAGRANICZNA

Polska Izba Gospodarcza,,Ekorozwój", wkrótce po podjęciu działalności,nawiązała rvspółpracę z partnerem z Indii. 02 wrzęśnia 1998 r. podpisano umowę między PIG,,Ekorozwój", reprezento\\,anąprzez
Prezydenta Władysława Łagodźca, a Narodową Fundacją Indyjskich Inżynierów (NAFEN), reprezentowaną przęz Generalnego Sekretarza

-

dr. P.

K. Gupta. Przez pierwsze 3 lata delegacja polska brała udział

w kongresach naukowych w Dehli, a w czerwcu 2000 roku wizytę w Polsce złożyłdr P.K.Gupta, przeprowa-

dzając rozmowy w Warszawie, Krakowie i Szczecinie. We współpracy z Indyjską Fundacją brali udział ze
strony PIG,,Ekorozwój" W.Łagodziec, P. Wójcik, J. Pielichowski, T. Nemunis, H. Walczyński-i R. Bogusz.

Współpracę zakończono w maju 2005 roku.
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delegacji - Mieczysław Paweł Wójcik
Do wsPÓłPracY zIndiami wrócono, w nieco innej formule, w 2014 r. Podpisane zostało porozumienie pIGE
z,,Fundacją Polsko - Indyjska Rada Biznesu" w Warszawie, reprezentowanąprzezprezesa Rao Maddukuri,
dotYczące tworzenia na terenie Indii przedsięwzięć ekologicznych, skoncentrowanych w ż
-3 stanach tego
kraju (stan w Indiach odpowiada zwykle wielkością całej Polsce). W styczniu 2OI5 r.,5 _ osobowa repre_

zentacjalzbYw składzie-prof. P. Wrzecioniarz, drZ. Wysocki, R. Bogusz, W. Marzec iR. Janas, wzięła

udział w Kongresie Indyjskiej Przedsiębiorczości w Achmed abadzie, a następnie przeprowad ziła rozmowy
zwładzami stanowYmi w Bangalore i Hyderab adzię, Oferta strony indyjskiej, by w Bangalore zorgan izowac
Polską strefę ekologiczn o - przemysłową, nię znalazła uznania i poparcia w ówczesnym Ministerstwie GosPodarki. SPrawa Powrotu do idei utworzenia specjalnej strefy w Bangalore wydaje się być nada| aktualna.
PIGE znalazło się w gronie instytucji żywo zainteresowanych rozwojem w polsce odnawialnych źrod,eł
energii. DobrY PrzYkład stanowiła gmina austriacka Giissing, położona w południowo wschodniej części
kraju, na Pograniczu zWęgrami, w której powstało Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. W dniach
22 marca 2007 roku, pod kierownictwem Romualda Bogusza, zorganizowany został wyjazd studyjny
do Gtissing, gdzie zbudowano lokalne źrodłaenergii, zabezpieczające samowystarczalnośćenergetyczną
19

-

gminY. Zainteresowanie polskich samorządów i firm było na tyle znaczącę, że wyjazdy do Gtissing
zostały
zorganizowane w kolejnych 3 latach. Reprezentujący PIG,,Ekorozwój" Romuald Bogusz nawiązałrównież
kontaktY z austriacko

- włoską firmą ,,Leitwind", posiadającą interesującą technolog iębezprzekładniowych

turbin wiatrowych, której 'wdrożenie w 20l0 r. podjęto w strefie PASS

-

Błonie k/Warszawy.

KonkretnYmi efektami zakończyła się współpraca PIG ,,Ekorozwój" z austriacką firmą BDI Bioenergy
zGrazu,zajmującą się zagospodarowaniem odpadów organicznych z ferm drobiu do celów energetycznych,
PrzY zaangaŻowaniu Romualda Bogusza wg tej technologii, rozwijanej i ulepszonej od 20l l r. jużw polsce, wYbudowanY został zakład w Sokółce k. Białegostoku, który ma szansę stać się wzorcem dla budowy
nastęPnYch zakładow tego typu. Nie powiódł się natomiast projekt wdrożenia technologii beztlenowego
ZgazowYwania odpadów organicznych w technologii ,,Helect or". Zaangażowanie PIG Ekorozwój w rozwoj
odnawialnychŹrodęł energii doprowadziło do kontaktów lzby zfirmą niemiecką MT Energy Gmbh, w miej_
scowoŚci Zeven, Położonejw rejonie Hamburga. W wizycie studialnej irozmowach ze stroną nierniecką,
w dniach 8-9 czerwc a2009 r., wzięli udział reprezentujący PIGE prof, A. Jasiński, J. Kulesza i K. Zaręba.
-
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Dokonano wizytacji3 działających w rejonie Zeven biogazowni oraz omówiono zasady współpracy w projektowaniu i budowie podobnych obiektów na terenie Polski. W tej technologii zaprojektowana zostałabiogazownia w Turobinie, która po aktualizacji projektu ma szansę na sfinalizowanie budowy. Trzeba z żalem

stwierdzić, że obęcna polityka Rządu nie sprzyja rozwojowi odnawialnych źrodełenergii i podejmowaniu
nowych inwesĘcji w tej sferze.

Wir5Ąaw biogazowni Blumendorf k/Hamburga w dniu 08.06.2009
W 2013 r. z inicjatywy przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

r.

- Józęfa Jamińskiego

-osobowa delegacja
PIG ,,Ekoromvój", z udziałem przedstawiciela KGHM, wzięła udział w wizytacji kopalni soli potasolvych
w rejonie Kassel w Niemczech. Zapoznano się zmetodąpodziemnego składowania odpadów niebezpiecz3

nych w podziemnych wyrobiskach. Związane to było z potencjalnymi możliwościamizastosowania podobnego Ępu rozwiązania w kawernach po wydobytej soli kamiennej, występujących w nadkładzie nad
złożamiwapieni i łupków miedzionośnych w kopalni miedzi Polkowice - Sieroszowice,
Obszar zachodniej Ukrainy, rzutujący na stan środowiska w Polsce, zwłaszcza na czystośćgranicznej rzeki Bug, znalazł się w zainteresowaniu PIG ,,Ekorozwój", począwszy od 2008 roku. 02-03 grudnia

2008 r., reprezenĘący PIGE prezes Krzysztof Zaręba i Eugeniusz Kiśodbyli we Lwowie rozmowy nt.
inwestycji poprawiającychbardzo zły w tym mieście stan gospodarki wodno

-

ściekowej.Głównym roz-

mówcą ze strony ukraińskiej był wicegubernator okręgu lwowskiego Taras Fedak. Ponowne dwa wyjazdy
do Lwowa w 2009 r. i w 2010 r., mające na celu kontynuowanie rozmów i skonkretyzowanie plÓnów współ-

pracy przy porządkowaniu sieci wodociągowo -kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków, nie
przyniosĘ pozytywnych wyników. Strona ukraińska nie udostępnlła żadnych materiałów niezbędnych do
tworzenia koncepcji irozpoczęcia konkretnej współpracy. Kierownictwo PIG ,,Ekorozwój" oceniło, żę da|sze kontakty zwładzami Lwowa nie rokują podjęcia realnej współpracy ze względu na perTnanentne zmiany

ukraińskich władz miejskich i okręgowych oraz nadmiar delegacji i rozmówców przyjeżdżającychz Polski
do Lwowa.

Od 2011 roku, korzystając z bliskiej współpracy z Polsko

-

Białoruskąlzbą Przemysłowo

-

Handlową

inż,Kazimierz Zdunowski,nawiązano systematyczne kontakty ze
stroną białoruską, będącą stałym partnerem Polsko - Białoruskiej Izby w organizacji współpracy gospodarczej. Stałą formą tej współpracy są organizowane coroczne, przemienne na terytorium Polski i Białorusi tzw.

w Warszawie, której prezydentem jest dr
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Fora Gospodarcze,,Dobrosąsiedztwo",

Pierwszym kontaktem był wyjazd polskiej delegacji do Brześcia
w składzie - dr inż. W. Batusiewicz, L. Sikora i K. Zaręba, na Forum Partnerstwa Regionalnego w dniach
24-Ż5 paździemika2011, poświęcone tematowi ,,Pogranicze polsko - białoruskie wobec wyzwań XXI wieku".
l

]

L

,|!:?ąłftrźilr-Er

--"--

l

Prezydium posiedzenia ,,Forum Partnerstwa Regionalnego w Brześciu n/Bugiem w dn.24
25.10.20l l r. W środku- prezydent PIGE Krzysztof Zaręba

-

W dniach 08-09 paździemika 2012 r., odbyło się XVI Forum w stolicy Białorusi w Mińsku. PIG ,,Ekorozwój" reprezentowali na tym Forum prof. dr inż. Piotr Wrzecioniarz i Krzysztof Zaręba. Obaj uczestnicy
wygłosili referaty nt. możliwościrozwoju współpracy polsko - białoruskiej w zakresie ochrony środowiska.
Ważnym punktem pobytu była równieżwizytana odbywających się w tym terminie Targach Ekologicznych.
Bogaty w kontakty był rok 2014, w którym delegacje lzby przebywały na Białorusi czterokrotnie. W dniach
2 - 5 marca przeprowadzono rozmowy nt. projektu zorganizowania w Brześciupolskiego supermarketu

z materiałami budowlanymi, zaśw dniach 23 - 25 kwietnia w Brześciu i w Baranowiczach uczestniczono
w XVI Międzynarodowych Targach Wielobranżowych, połączonych zYII Forum Inwestycyjnym. IV Międzynarodowe Forum Inwestycyjne,,Euroregion Niemęn-2014" odbyło się w Grodnie w dniach 04_ 06
wrzeŚnia, zaŚ XVIII Białorusko - Polskie Forum Gospodarcze ,,Dobrosąsiedztwo" obradowało w Brześciu

w dniach 01-04 pażdziernlka. W wyjazdach na Białoruśoraz w obradach uczestniczyli następujący reprezentanci PIGE - prof. Piotr Wrzecioniarz, Leonard Sikora, Janusz Kulesza i Krzysztof Zaręba. Szczególne Znaczenie w stosunkach polsko - białoruskich miało XX Jubileuszowe Forum Gospodarcze w Mińsku
w dniach 24

- ż5 paźdzlerntka 2016

r., w którym wziął udział wicepremier Mateusz

Morawiecki. Odrębny

Program pobytu Wicepremiera obejmował rozmowy na najv,yższym szczęblu państwowym, włącznie ze
spotkaniem zptezydentem Łukaszenką oraz podpisaniem umowy międzynarodowej o wzajemnych stosunkach gospodarczych, W obradach Forum, ze strony PIGE, uczestniczyliK, Zaręba i L. Sikora.

W marcu 2017 r., wizytę rcboczą złożyłna Białorusi wiceprezes PIGE Janusz Kulesza w celu rozpoznania możliwoŚci budowy elektrowni wiatrowych w Kombinacie Rolnym w NieświeżuWBaranowicz.
Ocena infrastruktury energetycznej w rozpatrywanej lokalizacji v,lykazała słabośćprojektu i nieopłacalności
inwestowania.
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Począwszy od 2010 roku przedstawiciele

PIGE brali udział w

Targach Ekologicznych,,Pollutec"

we Francji. Targi organizowane są na przełomie listopada i grudnia, przemiennie co drugi rok w Lyonie

i w Paryżu. Targi w Lyonie należy ocenić jako profesjonalne, wszechstronnę 1 przyciągające dużą liczbę
wystawców i odwiedzających. W 2010 roku Targi Pollutec odbyły się Lyonie w dniach 27 - 30listopada.
Wzięło w nich udział blisko 780 wystawców zagranicznych i zbliżona liczba przedsiębiorstw i regionów
francuskich. Na Targach prezentowane by§ wszystkie dziedziny zzal<resu ekologii, tj. metodyka pomiarów
i aparatura kontrolno - pomiarowa, gospodarka wodno - ściekowa,uĘ|izacjaodpadów i ich recykling, sposoby rekultywacji zanieczyszczonych gleb, oceny ryzyka działalnościprzemysłowej, energetyki w aspekcie

odnawialnychźródęł energii, mixu energetycznego i efektywnościenergetycznej, innowacji ibadań nauko-

lvych oraz sposobów finansowania. Oprocz wystawców francuskich, najczęściejreprezentowani byli wystawcy z Niemiec, Włoch i Belgii. Atrakcyjność Targ.ów zwiększaĘ ekspozycje ztakich pozaeuropejskich
krajów jak USA, Japonia, Chiny, Indie, Korea Południowa,Kanada, Chile, Brazylia, Australia czy Nowa
Zęlandia, Światowy przeg|ądtechnologii i innowacji był dla delegacji PIGE w składzie: W. Batusiewicz,J.

Kramarczuk, S. Sikora, P. Wójcik iK.Zaręba)znaczącymwydarzeniem)poszerzającym ri,iedzę o możliwościachwprowadzania na polski rynek innowacyjnych rozwiązań,wpbywających na popra\\,ę stanu środowiska.

W dniach 02-05 grudnia 2013 roku, 7 - osobowa delegacja z J, Jamińskim i K. Zarębą uczestniczyław Targach,,Pollutec" wParyżu, których oferta wystawienniczabyławyraźnie słabsza niżna targach
w Lyonie. Paryżjest ośrodkiem nasyconym mnogościąróżnego rodzaju inicjatylr,, ri,śród których Targi
,,Pollutec" nie przebijają się jako znaczące wydarzenie. Nie mają w związku z tym znaczącego miejsca
w środkach informacyjnych.
T. Grabowski, M. Wójcik i K. Zaręba uczestniczyli w kolejnych 2 edycjach Targórr, .,Pollutec" w Lyonie,

mianowicie w dniach 02-05 grudnia 2014 r. i w dniach 30 listopada - 03 grudnia 2016 r. Zaproszenie PIGE
do udziału w Targach ,,Pollutec" w 2014 r, obejmowało równięż wygłoszenie referatu przez prezesa PIGE K, Zaręba na jednym zpaneli dyskusyjnych. Przedstawiona prezentacja dotyczyła,,Rynku inri-estycyjnego
a

ochrony środowiska w Polsce" w nawiązaniu do nowego horyzontu finansowego wyznaczone_go środkami
pomocowymi UE w latach 2014 -2020.
Trzęba zaznaczyć, że w stosunku do aktywnego okresu uczestnictwa polskich instytucji państwowych

i przedsiębiorstw w Targach,,Pollutec" przed 2010 rokiem, obecnie prezentuje na nich sri,oją ofertę zaledwie 1-5 polskich wystawców. W 2016 roku było to tylko l przedsiębiorstwo ,,Jafar" z Jasła, producent
hydrantów p. pożarowych oraz armatury ztejbranżv, a więc urządzeń tylko marginalnie,,r,iążących się
z ochroną środowiska
Reprezentacja PIGE, w osobach prof. M. Gromca

iK.

Zaręby, uczestniczyła w dniach 01-03 lipca

2009 r. w Sympozjum Wodnym w Cannes, tradycyjnej, corocznej imprezie o randze światorlej.Stałym
miejscem obrad był Pałac Festiwalowy, co podnosiło rangę imprezy. Polska była gościem honororrym sym-

pozjum, toteż oficjalne władze państwowe reprezentowali

-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Srodowiska

Stanisław Gawłowski i Główny Inspektor Ochrony Środowiska

-

dr inż. Andrzej Jagusiewicz,

\^,e

wczę-

śniejszym i obecnym okresie działacz PIG ,,Ekorozwój" . Obradom Sympozjum przewodniczył prof , Marek

Gromiec. Po przejściuna emeryturę prof. Raoula Caruby, głównego animatora sympozjum pracującego na
Uniwersytecie Nicejskim, tradycja tej znaczącej w europejskiej i światowej gospodarce wodnej imprezy nie
jest kontynuowana.
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Sympozjum Wodne w Pałacu Festiwalowym w Cannes (Francja) dn. 01 -03.07,2009 r. Prof, Raoul
Caruba w Środku w towarzystwie prof. Marka Gromca (z prawej) i prezydenta PIGE Krzysztofa
Zaręby

i-

l
;

T
t

l

Sympozjum Wodne w Pałacu Festiwalowym w Cannes w dn. 01

-

03.07.2009. Od lewej _ Krzysztof

Zaręba, Andrzej Jagusiewicz, z-ca mera Cannes Bemard Brochand, radca

-

minister Andrzej Szteliga

i Marek Gromiec
Pojedynczymi wydarzeniami w działalnościPIG ,,Ekorozwój " , dotyczącymi współp racy zagranicznej były:
wyjazd członka Zarządu PIGE, Romualda Bogusza w dniach l5 - l7 grudnia 20l 1 do elektrociepłowni fir-

my ,,Ekoprogetto" w Fusina k/Wenecji dla zapoznania się z modelem przetwarzania odpadów komunalnych
na

RDF orazich współspalania

z węglem,

prezentacjawAmbasadzieKanady,
zgazow ania

o dp

adów or ganicznyc h

w styczniu 2013 r.,przezZygmuntaWysockiego metody pirolitycznego
m

etodą

b

ezpło rn i en
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i

o

wą,

wyjazdprof. Marka Gromca do Mołdawii, w kwietniu}}I4 roku, w składzie oficjalnej delegacji rządowej,
której przewodniczył premier Donald Tusk,

wizytacjaprzez J. Jamińskiego, K. Zdunowską iK. Zarębę biogazowni w Wielkiej Brytanii, w rejonie Reading, w lutym 20l5 roku. Uznano, że wobec zmonopolizowania rynku biogazowni w Polsce przeztechnologie niemięckie i austriackie , pożądana będzie opcja wykorzystania projektów z rynku konkurencyjnęgo,

wyjazd K. Zaręby, w dniach 03-04 sierpnia 2016 r., do Oslo w Norwegii
zprzedstawicięlami polskiej firmy Pol - Mot zWarszawy, celem określeniamożliwościi warunków

wraz
prze-

niesienia z firmy norweskiej do Polski produkcji samochodu elektrycznego. Pertraktacje prowa dzone takżę
w Polsce zudziałem R. Bogusza nie przyniosły pozytywnego efektu.

Na odrębne omówienie zasługuje uczestnictwo PIG ,,Ekorozwój" w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Czystego Powietrza (EFCA), organizacji afiliowanej przy Unli Europejskiej. Inicjatorem nawiązania kontaktów
PIGE zFederacjąbył dr inż. Andrzej Jagusiewicz,który działał w tej strukturzew okresie pobytu na placówce EKG

- ONZ

w Genewie. Podobnie, był on inicjatorem wprowadzenia EFCA jako obserwatora do EKG - ONZ, gdzie
ulokowany jest sekretariat wielu konwencji środowiskowych, w tym Konwencji przeciwdzialającej transgranicznemu zanie czy szc zeniu

p

ow ietr za.

Akces do Federacji zgłosiłalzba w trakcie Sympozjum pt. ,,Jak efektywnie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza i zmianami klimatu", które odbyło się w dniach 5 -7 listopada 2008 r. w Strasburgu, w siedzibie Parlamentu
Europejskiego. Zgłosiłgo prezydent K. Zaręba, który brał udział w obradach, których współprzervodniczącym
był dr A. Jagusiewicz. 26

-

27 maja

20ll

r.,

w seminarium połączonym z dorocznym zgromadzeniem Federacji,

w Brukseli wzięliudziałKrzysńof Zaręba i Bogusław Bil. B. Bil wygłosił referat, przygotowany przezwykładowcę Politechniki Warszawskiej, działacza PIG ,,Ekorozwój" Aleksandra Warchałowskiego, nt.

zanieczyszczeńPMl0

i PM2,5 w wybranych miastach Polski. Od 2013 roku PIG ,,Ekorozwój" stała się pełnoprawnym członkiem Federacji, uczestnicząc z prawem głosu w kolejnych jej posiedzentach. Zmiany personalne w Zarządzie Federacji otwo-

rzyły przed PIGE szansę uzyskania znaczącej pozycji w jej władzach. Wstępne uzgodnienia dotyczyły możliwości
starania się dla działacza PIG ,,Ekorozwój" o funkcję wiceprezydenta Federacji. W dniu 1 8 listopada 2016 roku, na
posiedzeniu w Berlinie,Krzysńof Zaręba zaproponował obsadzenie funkcji wiceprezydenta EFCA przez dr. inż.
Andrzeja Jagusiewicza,któryjest aktualnie członkiem Rady Naukowo

Programowej PIG ,,Ekorozrr,ój". Propozycjauzyskała jednogłośnąakceptację Zarządu Federacji. W tym charakterze dr inż. A. Jagusiewicz uczestniczył,

-

-

maja20l7 r., w sympozjum w Brukseli nt, pyłów ultradrobnych, wygłaszając referat na temat ich
wtórnych emisji w sektorze energetyki. Po seminarium odbyło się Zgromadzenie Ogólne EFCA, na którym wobec
w dniach l0

12

upływu mandatu dotychczasowego przewodnic zącęEo dr. Thomasa Reicherta, zaproponowano j ako j ego sukcesora
obecnego wiceprezydenta. Proces głosowania trwał do końca sierpnia 2017 r. i oficjalnie nominowanie dr. inż. A.
Jagusiewicza na funkcję prezydenta EFCA miało miejsce w dn, 4 października br., podczas konferencji w miejscowościPrimosten w Chorwacji.
III.

HISTORIA KONKURSU,,ZIELONY LAUR"

Potrzeba nagradzania przęz PIG ,,Ekorozwój" firm, samorządow, organizacji społecznych i działaczy ekologicznych za osiągnięcia w ochronie środowiska i gospodarce wodnej zrodziła się już w 2003 r. Formą wy-

różniania zasług były wówczas dyplomy uznania pod szyldem ,,Konkurs Ekorozwój". Kolejno w 2003 r.,
2004r. i 2005 r. wręczone były przezPrezydenta Izby -mgr inż. WładysławaŁagodżcadyplomyhonorowe.
W 2005 r., po 3

- letnim zbieraniu

doświadczeń, zmieniony został szyld i formuła nagrody, zwiększając jej
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i

znaczęnie. Do dnia l2 grudnia 2005 r. zakończony został okres zgłaszaniakandydatur i powołana
wczeŚniej Kapituła Konkursu ,,Zielonego Lauru" w osobach prezydent WładysławŁagodziec, dyr. gerangę

-

neralnY IzbY Eugeniusz Olechowski i Krzysztof Zarębaprzyznała Honorowe dyplomy i statuetki,,Zielony
Laur - 2005".

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otrzymali je:
Hendri

-

Gras Chemicals B.V, Holland Oddział Polska

przęz upowszechnianie nowych technologii

- za

zasługi dla rozwoju ochrony środowiska po-

(Urząd) Gmina i Miasto Głowno - za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska
(Urząd) Gmina i Miasto Drzewica - za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska
urząd Miejski w piszu - za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska
Starostwo Powiatowe w Płocku - za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska

Gmina Górowo Iławieckie - za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska
Firma Strautmann Umwelttechnik z Międzyrzecza

Nadana została godnośćczłonka honorowego PIG ,,Ekorozwój" dla firmy BOT, grupuj
ącej trzy największe polskie elektrownie i kopalnie węgla brunatnego.

Statuetki i dyplomy w Konkursie ,,Zielony Laur"
Drugą ed}zcję Konkursu ,,Zielony Laur - ż006" przeprowadziław końcu 2006 r. kapituła w składzie WładYsław Łagodziec - prezydent, Wojciech Brochwicz - Prezes Zarządu i Eugeniusz OlechowŚki
Dyrektor

-

Generalny lzby. Laureatami konkursu zostali:
l.

Miasto Rzeszów

-

za osiągnięcia szczególnie w zakresie: zastosowania kolektorów słonec znych dla wytworzenia ciepłej wody dla budynków żłobków miejskich, zastosowania nowej technologii przeróbki osadów Ściekowych w oczyszczalni ścieków, zastosowania paliwa ekologicznego w komunikacji miejskiej
,,AutobusY CNG - To Czyste Miasto i Zdrowi Mieszkańcy" oraz wprowadzenia systemu zbiórki olejów
przepracowanych.

2.

Winkowski Sp, z o.o. - za zasługi w zakresie kompleksowego odzysku ciepła przy maszynach drukującYch dla ZakJadow Graficznych Sp. z o.o. w Pile i zintegrowania systemu zakładowego z miejską siecią
ciepłowniczą.
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J.

Gmina Dębica (woj. podkarpackie) - za wprowadzęnie zmodęrtizowanej technologii kompostowania
odpadów, budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów, wprowadzenia oświetlenia drogowego oszczędzającego zużycie energii elektrycznej orazprowadzenia edukacji ekologicznej dla mieszkańców.

4,

Miesięcznik Biznes i Ekologia - za zasługi w promowaniu edukacji ekologicznej oraz popularyzację
przedsięwzięć proekologicznych.

5.

Biuro Informacji Obsługi Funduszy Unijnych Eurobiuro Sp. z o.o. z Krośniewic - za osiągnięcia w zakresie pozyskania finansów na inwestycje dotyczące odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego
z odpadów, budowy elektrociepłowni zwykorzystaniem biomasy jako paliwa,

6.

Gmina Sulęcin

-

w woj. lubuskim za osiągnięcia w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji sanitamej,

rozbudowy systemu wodociągów, modernizacji kotłowni węglowych w dostosowaniu do paliwa ekologicznego.
7.

Intergeo Polska Sp. z o.o. z

Wrocławia- za osiągnięcia w zakresie badań środowiskowych oraz groma-

dzenia danych o potencjalnych zagrożęniach dla środowiska ze strony obiektów przemysłowych.
8.

9,

Gmina Warta Bolesławiecka (woj. dolnośląskie) - za osiągnięcia w zakresie budowy wodociągów, budowy kanalizacji sanitarnej, budowy oczyszcza|ni ścieków
Gmina Miasto Grójec - za osiągnięcia w zakresie budowy utządzeńpodczyszczających ścieki,budowy
kanalizacji sanitamej w osiedlach, budowy wodociągów wiejskich.

10. Kancelaria Radców Prawnych ,,Kalwas i

Wspólnicy" S.C. w Warszawię - za współudział w opracowaniu audytu dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra S. A. oraz Elektrowni Kozienice S. A,
l l. Hydrogeotechnika (Kielce) - za osiągnięcia w zakresie zastosowania podtransformatowej misy ekologicznej.
12. Orzęł Biały S.A, z Bytomia

-

zawybitne osiągnięciaw realizacji technologii ekologicznych.

Wręczenie dyplomów honorowych i statuetek nastąpiło w Warszawie, w siedziblelzby,natomiast w gminie
Warta Bolesławiecka na Dolnym Śląsku wręczenie nagrody miało miejsce podczas obrad sesji samorządu

gminnego. Obecny na sesji prof. Andrzej Jasiński przedstawił aktualną sytuację w ochronie środowiska
w kraju i w regionie Dolnego Śląska orazpo szerokiej dyskusji wskazał na możliwościpoprawy stanu środowiska jakieleżąw kompetencjach gminy i powiatu.

Trzecia edycja konkursu ,,Zielony Laur - 200J" miała miejsce w okresie obchodów jubileuszu X - lecia
działalnościPIG ,,Ekorozwój". Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezes ZarząduNarodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej - dr Kazimierz Kujda oraz Przewodniczący Konwentu

Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

-

Przemysłaq, Gonera.

Funkcję przewodniczącego Kapituły Konkursu nadal pełniłprezydent WładysławŁagodziec wspierany
przez Sękretarza Brochwicza - Lewińskiego i członka Kapituły Andrzeja Jagusiewicza.
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Laureatami III edycji Konkursu zostali:

l.

2.
3.
4.

5.
6.
7

.

8.

9.

Gmina Miasto Głowno - za osiągnięcia w realizacji inwestycji ekologicznych _
rekultywacji składowiska odpadów, budowy kanalizacji" termomodernizacji budynków użytecznościpublicznej
Gmina PoŚwiętne

-

za osiągnięcia w realizacji inwestycji dotyczących systemu kanalizacji zprzępom-

powniami.
HYdrogeotechnika (Kielce)

-

za proekologiczne rozwiązania techniki in-situ stymulacji i remediacji
zanięczy szczony ch gruntów szczel inowych w ramach proj ektu S TRE SoI L U E
Zakład Gospodarki Wodnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za opracowanie systemu

-

wczesnego ostrze8ania przęd awaryjnymi zanieczyszczęniami dla ujęć wody

Miasto Brodnica

- za

modemizację oświetlenia drogowego i parkowego, rozbudowę sieci ciepłowniczej, gospodarkę wodno-ściekową,gospodarkę odpadami, ochronę przyrody i edukację ekologiczną
Państwowy Instytut Geologiczny - za opracowanie map i atlasu geochemicznęEo poszczególnych regionów kraju
Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów ,,Eltur - Wapore" Sp. z o.o. (Bogatynia) - za zastosbwanie aktywowanego popiołu do produkcji materiałów budowlanych
Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane ,,Termochem" Sp. z o.o puławy - za osiągnięcia w zakresie
termoizolacji obiektów przemysłowych i energetycznychw krajach Unii Europejskiej

Wasa Sp. z o.o. za nowatorski e tozwiązania w rekultywacji składowisk popiołów Elektrowni Turów
l0. Prof. Jozef Kozioł - zawyjątkowe zasługi dla ochrony środowiska w Polsce

Maciej Nowicki - za wyjątkowe zasługi dla ochrony środowiska w Polsce
12. prof. Stefan Kozłowski - zawyjątkowe zasługi dla ochrony środowiska w Polsce
l 1. Prof.
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-

Uroczyste wręczenie nagród zostało powiązane z Konferencją nt. ,,systemów finansow,ania ochrony środowiska w Polsce", która odbyła się w dniu 25 paździemlka2007 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym
w warszawie.

Jedynym przypadkiem w historii konkursu było wówczas pośmiertne przyznanie ,,Zielonego Lauru" prof.
dr. Stefanowi Kozłowskiemu, Ministrowi Środowiska w rządzieJana Olszewskiego, wybitnemu naukowcowi - ekologowi, współzałożycielowi PIG ,,Ekorozwój". Nagrodę Odebrał syn laureata.

Konkurs ,,Zielony Laur - 2007" w Siedzibie Państwowęgo Instytutu Geologicznego w dniu
25.10,2007 r. Przewodniczy prof. Józef Kozioł, przemawiaprof. Maciej Nowicki

Czwarta edycja konkursu ,,Zielony Laur - 2008" uzyskała dodatkowy patronat Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, dr. inż, Andrzeja Jagusiewicza (obok patronatu Przewodnic zącego Konwentu Prezesów WFOŚiGW). Kapituła pod nowym przewodnictwem, prof. dr. inż. Marka Gromca, przyznała6 nagród

-

3 w kategorii przedsiębiorstw i 3 w kategorii samorządów. Laureatami

].. Przedsiębiorstwo ,,Orzeł Biały" S.A. w Bytomiu

2,
3.

4.

-

IV edycji Konkursu zostali:

za osiągnięcia w realizacji technologii proekologicznych

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - za modernizację i rozbudowę systemu wodno

-

kanalizacyjnego

na terenie Radomia, oraz instalację suszenia osadów ściekowych.

Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. w Sieniawie - za osiągnięcia w oszczędnościachenergetycznych oraz zastosowanie odnawialnych źrodełenergii w ciepłownictwie.
Miasto Józefów

-

za rozbudowę i modernizację infrastruktury, zwłaszcza w zakresie gospodarki rvodno

-

ściekowej.

5.

Gmina Puchaczów

-

zauporządkowanie gospodarki odpadami, oszczędnościenergetyczne oraz modemizację

i rozbudowę ujęć wody i sieci wodociągowo

6.

- kanalizacyjnej.

Gmina Trawniki - za budowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci kanalizacji sanitamej.
Wręczanie nagród odbyło się w dniu 28.04.2008 r., w Sali Kominkowej w siedzibie NOT w Warszawie.
Wręczenia nagród dokonali dr inż.Andrzej Jagusiewicz

-

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes

Zarządu PIGE -Krzysztof Zaręba, przewodniczącyKapituły-prof. drinż. MarekGromiec iprzewodniczący Rady Naukowo - Programowej - prof. drAndrzej Jasiński. Wśród uczestników gali konkursu obecny

był m, in. przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu, poseł na Sejm I i II kadencji, poźniejszy Senator,
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Znany działacz związkowy z okresu ,,Solidarności" Mieczysław
-

Gil. W trakcie spotkania, w jego części

Panelowej, referat nt. założeń polityki energetycznej państwa z wyeksponowaniem potrzeby rozwoju odnawialnych Źrodeł energii i energetyki jądrowej wygłosiłdr inż. Wojciech Batusiewicz, wywołuj
ąc żywą
dyskusję obecnych na spotkaniu człoŃów Rady Naukowo programowej.

-

Laureaci Konkursu ,,Zielony Laur - 2008" w Sali Kominkowej NOT w Warszawie w dniu 28.04.2009

r.

Piąta edycja konkursu ,Zielony Laur - 2009" odbyła się w dniu 2] kwietnia}}I} roku. Po raz pierwszy
zorganizowanazostaław Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie.
Jury konkursowe, pod przewodnictwem prof. dr. Marka Gromca, zudziałemleonarda Sikory

iKrzysńofa

Zaręby,przyznało9nagród-3wkategoriisamorządówi6wkategoriiprzedsiębiorstw.
Laureatami zostali:

l. Gmina Milanów - za modęmizację systemu grzewczego i termomodernizację obiektów lĄĄeczności publicznej
ż. Gmina Kraśnik - zarealizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i rozwijanie energetyki słonecznej i wiatrowej
J.

Gmina Sokoły - zawzorcowe rozwiązanie gospodarki wodno
wowych oczy szczalni ścieków

4.

Bio - Med Sp. z o.o. w Kielcach - za uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego z odpadów poprodukcyjnych, komunalnych

-

ściekowej poprzezbudowę roślinno- sta-

i drzewnych oraz za opracowanie koncepcji Świętokrzyskiego Pbrku Energii

Odnawialnej i Odnowy
5.

Hydroprojekt Sp. zo.o. zWarszawy - za koncepcję zagospodarowania odpadów wydobywczychw
Polska Miedź S.A.

6.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, zRzeszowa za realizację projektu ,,Program Poprawy zaopatrzenia i jakoŚci wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej"

7.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
w wodę

8.

i Kanalizacji

Sp. z o.o, z Gdyni

i oczyszczanie ścieków w Dolinie Redy i Chylonki"

WYższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zWarsza$ry

-

-

KGHM

za realizację projektu ,,Zaopatrzenie

za wieloletnie kształtowanie kadr ekologicznych na

Poziomie studiów wyższych oraz wprowadzanię do programu studiów nowatorskich specjalności, zgodnych z potrzebami współczesnej gospodarki kraju
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9.

Europejskie Centrum Ekologiczne - KREVOX zZalesia Górnego
gii uzdatniania wody w kraju i zagranicą

-

zawdrażanie nowoczesnych technolo-

Dwie nagrody dla samorządóq tj. dla gminy Poświętne, laureata z roku ubiegłego oraz dla gminy Sokoły
(oba w woj. podlaskim), zostały wręczone podczas sesji rad gmin w m-cu czerwcu.
Na Gali Konkursu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska w osobach sekretarza Stanu Stanisława Gawłowskiego oraz Głównego Inspektora Ochrony Srodowiska dr. Andrzeja Jagusie$,icza, a także,
reprezentującego Senat RP Zdzisława Pupy

- przewodniczącego Senackiej Komisji Srodori,iska. W trakcie

uroczystoŚci, zupoważnienia Kapituły Medalu im. Adama Graczyńskiego, nieżyjącego już znanego parlamentarzysty

i

działacza ekologicznego z Górnego Sląska, medaljego imienia wręczony został dr. Zbignie-

wowi Rybakiewiczowi, prezesowi Zarządu przedsiębiorstwa ,,Orzeł Biały" w Bytomiu.

Laureat Konkursu ,,Zielony Laur

-

2009" Leonard Sikora w otoczeniu organizatoróri Gali Krzysztofa

Zaręby i Marka Gromca oraz oficjalnych gości- Sekretarza Stanu Stanisława Gari łori skie_qo,
Senatora Zdzisława Pupy i Głównego Inspektora Ochrony Srodowiska Andrzejala_eusieri ic za - Pałac
Staszica PAN, 27,04.20 l 0

r,

Gala szóstej edycji konkursu ,,Zielony Laur - 2010" odbyła się w dniu 2 częrwca 20ll roku, ponownie
w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie. W uroczystości udział wzięli takze uczestnicząc we
wręczaniu nagród dr Stanisław Gawłowski

-

-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Janusz Zaleski

-

Główny Konserwator Przyrody oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Jan Wiater. Jury, pod przewodnictwęm prof, dr. Marka Gromca, przyPodsekretarz Stanu

znało 13 nagród, w tym 2 nagrody dla samorządów, 9 nagród dla przedsiębiorstw i 2 nagrody indy,,r,idualne.

Laureatami,,Zielonego Lauru" zostali:

1.

2.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - za wybudowanię stacji uzdatniania wody
dla m. Elbląga
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie
wadniania osadów ściekowvch
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-

za wybudowanie stacji od-

3.

4.
5,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie _ zauporządkowanie gospodarki wodno
- ściekowej na obszarze aglomeracji Jarocińskiej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach za modernizacjęi rozbudowę systemu wodno _
kanalizacyjnego w aglomeracj i siedleckiej
Zal<ład Wodociągów i

6.

Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie - za wybudowanie oczyszczalni ścieków,,pomo_
tzany" wraz z inwestycj am i tow arzy szącymi
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
wodno

7.
8.

9.

- ściekowejw

aglomeracji tarnobrzeskiej

-

za realizację kompleksowego programu gospodarki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawa S,A. _ za modernizację Warszaw_
skiej Stacji Uzdatniania Wody przy u\. Filtrowej
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnejw Sękocinie Starym za opracowanie prognoz oddziaływania
na Środowisko w Planach urządzanialasu, za inwentaryzacje ornitologiczne oraz wykonanie interaktywnej
mapy ochrony przyrody północno - wschodniej Polski

Regionalna DYrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
wodno - błotnych na obszarze regionu

- za

efekty w ksztahowaniu i ochronie biotopów

- za system kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnię ścieków
l l. Miasto - Gminia Starachowi ce za wdrożenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
10. Gmina Czernichów

12,NagrodaindYwidualnadlaProf.dr.hab.inż.JanaSiuty-zadorobeknaukowyipraktycznewdrożenia wre_
kultywacj i terenów zdegradowanych

l3. Nagroda indYwidualna dla prof. dr. hab. Henryka Zimnego _ za dorobek naukowy i publicysty czny w
kresie ekologii miast

Laureaci konkursu ,,Zielony Laur

- 2010" w

za_

dn.02.06.2011 r. w Pałacu Staszica PAN w Warszawie

PrzewodniczącyKapituły, prof. dr Marek Gromiec, uznałGalę Konkursu
,,Zielonego Lauru" za godne miejsce dla wręczenia dodatkowych, jego prywatnych nagród, w postaci statuetki
,,Złotej Czapli". Nagrodę tę
otrzymali:
stanisław Gawłowski
Dorota Jasina

-

sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

-

dyrektor firmy ,,Kemitol" Sp. z o.o.
Arkadiusz Bachan - dyrektor firmy ,,Pen Aarslett Polska'' Sp. z o.o.
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Gala siódmej edycji konkursu ,Zielony Laur- 2011" odbyła się w dniu l8 nrąa 20l2 r. Sala Lustrzana
Pałacu Staszica PAN w Warszawie stała się tradycyjnym miejscem spotkania laureatórr konkursu, działaczy
PIG ,,Ekorozwój" i zapraszanych gości.Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dr. Marka Gromca,
Przyznała nagrody za osiągnięcia ekologiczne uzyskane w 2011 roku. Przyznano ll nagród, w tylT l w,kategorii samorządów, 8 w kategorii przedsiębiorstw i instytucji praz 2 nagrody indywidualne. Laureatatlri
zostali:

1.

2.
3.

EKO-FARMenergia Sp. z o.o. z Sokółki - za wzorowe przygotowanie inwestycji budowy biogazorr lli
Eko Partnerzy Sp. z o.o. z Warszawy - zahęrmetyzacla oczyszczalni ścieków w Kołobrzegu
Hobas System Polska Sp. z o.o, zDąbrowy Górniczej -zainstalację kolektorów metodą tnikrotLrnelLr dla
Oczyszczalni Scieków ,,Czajka" w Warszawie

4.

Miasto Lublin -zawszęchstronne osiągnięcia w ochronie środowiskai gospodarce w,odrlej oraz skltteczne
rozwijanie współpracy zagranicznej w tej dziedzinie

5.

Nadleśnictwo Kudypy

6.
7

.

8.
9.

zaurządzenie LeśnegoArboretum Warrnii iMazur

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z

o.o.

za wybudowanie no\\oclcsIlcso Zakładu

Zagospodarowywania Odpadów w Płońsku
Rafineria Nafty JEDL|CZE S.A.

-

za osiągnięcia w modernizacji procesów technologicztlr ch odzvsku ole-

jów przepracowanych i rekultywacji
Seen Technologie Sp. z o.o. zWarszawy

-

za wykonanie nowoczesnej instalacji flotacji cisnieniorvej na

Wodociągu Północnyrn w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Warszarvie - za rrszcclrstrorrność w finansowaniu inwestycji ekologicznych, szczególnie w gospodarce wodno - ściekorr ej na obszarzc Mazowsza

l0. Maria Jolanta Batycka

ll.

-

Wąsik

Wójt Grniny Lesznowola

rozlvoju Gminy
Stanisław

Zelichowski Przewodniczący

-

za osią_enięcia rr realizac,ji zrtilrnorrazonego

Sejrnowej Komisji Ochrony Srodoriiska. Zastlbtiu NatLrralnych

i LeŚnictwa - za wybitne osiągnięciaw zarządzaniu Ministerstwem Srodorviska i rr działalrlosci ekologicznej na fbrurn Sejmu RP

t

Laureat ,,Zielorrego Lauru

- 201l",

Przer,1,odniczący Sejrnolvej Komis.ji Ochrony Sroclolviska, Zasobór.v NatrrraInyclr

i LeŚnictwa poseł Stanisła,uv Zelichorvski z rłręczającyrni nagrodę w

dr-riu

l8.05.20l2

i Prezydentcnl PIGE Krzysztof-enl Zarębą

32

r, r,vicenrinistrcm Janttszcrlr

Zalcskirlr

W Gali Konkursu udział wzięli: Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz dr
inż. Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska ,ktorzy, wraz zprof. dr. Markiem Gromcem i prezydentem lzby Krzysztofem Zarębą, dokonali wręczenia nagród.

LaureaciKonkursu,,Zielony

Laur-20 ll"wdn. 18.05.20l2r.wPałacuStaszicaPANwWarszawie

Gala VIII ed}rcj i Konkursu ..Zielony Laur - 20 1 2" odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie, w dniu 28 majaż0l3 r. Jury Konkursu, w składzie - rof,. dr Marek Gromiec - przewodniczący oraz

członkowie

-

Leonard Sikora i Krzysztof Zaręba, przyznało 12 nagród, w tym 1 w kategorii samorządów,
l0 w kategorii przedsiębiorstw i instytucji oraz I indywidualną.

l.

Laureatami zostali:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za oddanie do użytku oczyszczalni
ścieków ,,Czajka"

2. KGHM

Polska l|4iedź S.A. w Lubinie za wdrożęnie procesu intensyfikacji odzysku ołowiu z odpadów
ołowionośnychw Hucie Miedzi,,Głogów".

3.

Zakłady Chemiczne ,,Police" S. A. za instalację do neutralizacji odpadowego siarczanu żelaza.

4. ECO ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie za innowacje w gospodarce wodnej i w odzysku energii w instalacjach termicznego unięszkodliwiania odpadów medycznych
i weterynaryjnych

5.
6.
7.

8,

Candela Sp, z o.o. w Warszawie za wkład w rozwój technik monitoringu środowiska
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za wdrożenie systemu informatycznego dla obsługi
Kraj owego Pro gramu O czy szczania S c ieków Komunalnych

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Swiętokrzyskim
zarozwoj sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim za budowę sieci wodno

kanalizacy jn ej i

m o de rn

izacj ę o c zy szc zaln i

śc

i

e

ków

9. Nadleśnictwo Strzałowo Przedsiębiorstwo

,,Lasy

Państwowe"

za

-

ochronę

i regenerację ekosystemów mokradłowych
10. Gmina

Biłgoraj za zrealtzowanie programu zmniejszenia emisji zanieczyszczeńpoprzez szerokie wyko-

rzystanie energii słonecznej
J_)

1l.

Czasopismo,,Biznes & Ekologia" za wysoki poziom merytoryczny i edytorski w popularyzowaniuzagadnień ekorozwoju

12. rof .. Jozef Kozioł za długoletni, wybitny wkład w organizowanie, a następnie kierowanie Ministerstwem
Srodowiska i Bankiem Ochrony Środowiska orazw pracach organów doradczych Resortu
W Gali uczestniczyli oficjalni goście- przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Srodowiska , Zasobow
Naturalnych i Leśnictwa Stanisław Zelichowski, senator Mieczysław Gil, Główny Inspektor Ochrony Środowiska dr inż. Andrzej Jagusiewicz orazwiceprezesi NFOŚiGW - dr Barbara Koszułap i dr Jan Wiater.

\.-

Gala Konkursu,,Zielony Laur 2012",w dniu 28.05,2013 r. Od prawej - laureatka, prezes MPWiK
w Warszawie Hanna Krajewska, przewodniczący Kapituły prof. Marek Gromiec, Sekretarz Stanu
Stanisław Gawłowski, przedstawicięl MPWiK w Warszawie i prezydent PIGE Krzysztof Zaryba
Gala IX edycji Konkursu ,,Zielony Laur - 2013" odbyła się tradycyjnie w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica
PAN w Warszawie, w dniu 28 maja20l4 r. Jury konkursowe, w składzie jak w roku poprzednim , przyznało
1l nagród, wtym 2 wkategorii samorządów i 9 wkategorii przedsiębiorstw i instytucji.
Laureatami zostali:

1. SAFEGE

2.

Oddział w Polsce

-

za wprowadzenię nowoczesnych rozwiązań w projektow,anych i realizowanych inwestycjach ekologicznych
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

-

zarealizację przedsięwzięc zzakresu ochrony wód i powietrza rv polskim

przemyśle cukrowniczym

3.

Miejskie Wodociągi iKanalizacja Sp. z o,o. w Koszalinie
zacji osadów ściekowych

4.
5.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

6.
7.
8.

-

-

zaręalizację inwestycji d,otyczącej rr.ęzła utyli-

za budowę instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
nia wody

-

zarealizację nowoczesnej stacji uzdatnia-

Hufiec ZHP Łask im. Dywizjonu 303 - za osiągnięcia na polu promocji ekologii i edukacji ekologicznej
Państwowe Gospodarstwo Leśne,,Lasy Państwowe" -za wzorcową gospodarkę leśnąstawiającą Polskę

w gronie przodujących państw świata

Bio Solution Sp. z o.o. z Warszawy

-

zarealizację rozwiązań energooszczędnych
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9.

Gmina Nałęczów

- za

efekty w harmonij nym łączeniu funkcji uzdrowiskowej ze standardami ekorozwoju

10. Roztoczański Park Narodowy

ll,

-

za osiągnięcia w gospodarce wodno

nych źrodełenergii orazw edukacji ekologicznej

Starostwo Powiatowe w KraŚnllg
energii, szczegolnie mikroinstalacj i

Nagrody wręczali

-

-

ściekowej, wykorzystaniu odnawial-

za osiągnięcia w realizacji programu rozwoju odnawialnych źrodeŁ

-

obecny na Gali przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobow
Naturalnych i LeŚnictwa - Stanisław Zelichowski, prof. dr Marek Gromiec i prezydent Izby Krzysztof Zaręba. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował wiceprezes dr inż. Jan

Wiater, zaŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dyrektor Andrzej Jastrzębski.

Laureaci Konkursu ,,Zie|ony Laur

-

2013" w Pałacu Staszica PAN w Warszawie, w dniu 28.05.2OI4

r,

W 2015 roku obchodzono X jubileuszową ed}rcję Konkursu ..Zielony Laur - 2014''. Z tej okazji wybity
został Pamiątkowy medal, który został wręczony podczas Gali Konkursu laureatom i uczestnikom uroczystości.

Medal pamiątkowy X

- lecia Konkursu ,,Zielony Laur" z20I5
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r.

Gala jubileuszowa odbyła się tradycyjnie w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie, w dniu 06

maja20l5

r.

Nagrodzonych zostało 13 laureatów, w tym

l

samorząd, 10 przedsiębiorstw i instytucji oraz2

laureatów indywidualnych.
Laureatami zostali:

1. Lubelski Węgiel ,,BOGDANKA" - za

przedsięwzięcia ograniczające wpływ kopalni ,,Bogdanka" na śro-

dowisko.

2. CEMEX
3.
4.

Polska Sp. z o.o

-

za wdrożenie instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe do suszenia paliw
alternatywnych w Cementowni Chełm.
Europejskie Centrum Ekologiczne-

KREVOX

Sp, z o.o

termicznej w Łańcuckim Zakładzie Komunalnym.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ciwpowodziowego Żuław.

5,
6.
7.
8.
9

,

-

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

-

zawdrożęnie innowacyjnej technologii hydrolizy

za ręalizację kompleksowego zabezpieczenia prze-

-

za odbudowę floty lodołamaczy oraz za polsko-

niemiecką koncepcj ę regulacj i Odry grani cznej.
Instytut Badawczy Leśnictwa - zawkład naukowy w rozwój wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

LeŚny Bank Genów Kostrzyca
nych i ginących flory w Polsce,

-

za zorganizowanie i wykorzystywanie banku genów gatunkórv chronio-

Wydział Inżynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej - za osiągnięcia edukacyjne rv zakresie inżynierii
i ochrony środowiska orazrealizację prac naukowo-badawczych narzecz środowiska,
Państwowa SłużbaHydrogeol ogiczna PIG-PIB - za wkład w zrównow ażone gospodarorvanie rvodami podziemnymi.

10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie - za inicjorvanie iwspieranie

przedsięwzięć ochrony przyrody i dziedzictwa środowiskowego Lubelszczyzny.
11. Gmina Otwock i Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i

gowo- kanalizacyjnego w Otwocku.
12. Prof. dr hab. Lucjan

Pawłowski, Członęk korespondent PAN

nierii ochrony środowiska.
13. Prof. dr hab. inż. Zbigniew

Kanalizacji - za wykonanie systemu wodocią-

-

zawkład naukowy rv rozrr,ój badań w inży-

Heidrich- za wkład naukowy w rozwój badań w gospodarce rvodno- ściekowej.

-36-

§
\

'-.' '-"t*

Laureacl Konkursu,,Zielony
Laureaci
Konkursu ,,ZleIonY Laur

-

łi

2014" w dniu 06.05.20 1 5 r. w Pałacu Staszica pAN w Warszawie

W sPotkaniu jubileuszowYm wzięli udziałlicznigoście reprezentujący Sejm,
Senat oraz instytucje i agendy
rządowe, wspierając kierownictwo PIG ,,Ekorozwój" we wręczaniu nagród.
Wysokiej rangi gośćmibyli:
Stanisław Zelichowski - Przewo dniczący Sejmowej Komisji Ochrony
Srodowisk a, Zasobow Naturalnych
i Leśnictwa,
prof. Jadwiga Rotnicka

- przewo dnicząca senackiej komisji Środowiska,

Alicja zając - z-caprzewodniczącej senackiej komisji Środowiska,
zdzisław pupa - senator - członek senackiej komisji Środowiska
dr stanisław Gawłowski

- sekretarz

stanu w Ministerstwie Środowiska,

Prof. dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
Jerzy Kuliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

Andrzej Lewiński

-

Zastępca Głównego Inspektora Danych osobowych

Kolejnaobjęłalaureatówzosiągnięciamiwochronieśrodowiskaigospodarce wodnej uzyskanymi w okresie 2015 r.
Gala Konkursu odbYła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie,
w dniu 06 kwietnia 20l6 roku.
JurY Konkursowe, działające w niezmienionym składzie pod przewodnictwem
prof. dr. hab. inż. Marka Gromca,
14
nagrod,
w
tYm
PrzYznało
l dla Samorządu,l l dla przedsiębiorstw i instytucji oraz2nagrody indywidualne.
Nagrodzeni zostali:

l. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
oczy szczalni ścieków,,Kuj awy''

w

Krakowie

-

za modemizację i rozbudowę

2.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Sciekowej S.A. w Tychach
-za efektywność energe tycznąoczysz_
czalni ścieków w Tychach

3.

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
wych dla skanalizowania wsi w Gminie Pniewy

4.

Urząd Miejski w Jarocinie

-

- za

ręalizację systemu sieci i zbiorników bezodpływo_

zarealizację Zakładu Zagospodarowania odpadów Jarocin
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5.
6.

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. - za zastosowanie innowacyjnej technologii z tlenowym granulowanym osadem czynnym w Rykach

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

1- Uniwersytet Gdański

-

za budowę systemu kanalizacyjnego w Gminie Miasta Marki

za

stworzenie nowoczesnego kompleksu

badawczego

8.

irealizację prac naukolvych narzecz Bałtyku
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB - za koncepcję rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych
w Trzebni

9.

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.

-

zaodzyski zagospodarowanie zużytychopon w Pol-

Sce

10.

WCI NATCOL Sp. z o.o. z Siemoni - za rekultywację zbiomików wodnych zapomocątechnologii rezonatora wodnego

l

l. NITROERG S.A. z Bierunia - za koncepcję modernizacji instalacji

do

produkcji Nitrocetu z optyma\izacją

wykorzystania kwasów

l2. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne,,Police" - za koncepcję studialną wykorzystania osadów do rekultywacji
składowisk przemysłowych
13.

Prof. dr hab. Artur Pawłowski - za zor1anizowanie i wydawanie międzynarodowego czasopisma ,,Problems of Sustainable Development"

14. mgr Łukasz Dziekoński

- za zarządzanie projektem PPP

na finansowanię oraz

eksploatowanie instalacji do termicznej utylizacji odpadów w Poznaniu

Gala ,,Zielonego Lauru

-

20 1 5"

w dniu 06.04.201 6 r. w Pałacu Staszica PAN w Warszawie. Od lewej Minister Srodorr iska

Prof. Jan Szyszko, Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska Zdzisław Pupa i b, Minister Środorviska prot, Józef

Kozioł

Impreza odbyła się przy obecności wielu znakomitych gościzl<ralu

i

zagranicy, na czele z Ministrem Srodowiska

inż. Janęm Szyszko. Była obecna pełna reprezentacja kierownictwa Senackiej Komisji Srodowiska
w osobach - przewodniczącego ZdzisławaPupy i zastępców przewodniczącęgo- prof. dr Jadwigi Rotnickiej i Alicji Zając.Inspekcję Ochrony Środowiskareprezentował z- ca GIOŚ - Roman Jaworski, a środowisko leśników
dyrektor Instytutu Badawczego Lasów -prof. dr Janusz Czerepko.

- Prof.

dr, hab.

-38-

Gala,,Zielonego Lauru - 20l5" w dniu 06.04.2016 r, Przewodniczący Kapituły prof. Marek Gromiec w otoczeniu
Przervodniczącej Senackiej Kornisji Srodowiska prof. Jadwigi Rotnickiej (z prawej) ijej zastępcy Alicji Zając (z lewej)

Ostatnia jak dotychczas, XII edycja Konkursu..Zielon}r Laur

- 20l6"

miała swój finał tradycyjnie na Gali Kon-

kursu rr Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie, w dniu 2l czerwca2017 r, Honorowy patronat nad
XII edycją Konkursu objął Marszałek- Senior poseł Kornel Morawiecki, Jury, pod przewodnictwem prof. dr. hab.
Marka Gromca. nagrodziła l0 laureatów zapropagowanie zrównoważonego rozwoju orazwdrażanie nowatorskich
rozrr iazań i realizację inwestycji proekologicznych. ,,Zie\ony La|tr" otrzymały dwa samorządy, 6 przedsiębiorstw

i instl,tucji oraz przyznano 2 nagrody indywidualne.
Na_qrodzeni zostali:

l.

2.
3.

E\E.Ą Wytrł,arzanie w Kozienicach Sp. z o.o. zarealizację szeregu znaczących przedsięwzięć proekolosicznvch rv latach 2014 -2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o,o. w Suwałkach zahermetyzację i deodoryzacj
ę oczyszczalni ścieków oraz budowę suszarni osadów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żyrardowie
ściekori,ej w latach 2006

-

-ł. Biebrzański Park Narodowy
5. Gnrina Tarczyn zarealizację
l

6.
1

.

8.

9,

o

za uporządkowanie gospodarki wodno-

2016 w mieście Żyrardow

za renaturyzację sieci hydrografic znej w środkowym basenie Doliny Biebrzy
szerokiego zakresu inwestycji wodociągowo

gicznego sadownictwa

- kanalizacyjnych i rozwój

eko-

Wydawnictwo Seidel Przywecki za wieloletnią promocję medialną w zakresie zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekoweji gospodarki odpadami
Gmina Radzejowic e za zachowanię dziędzictwa przyrodniczego obszarów ,,Natura 2OOO"
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. za realizację unikatowej instalacji termicznej hydrolizy osadów ściekorvych z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
prof, dr Piotr Moncarzza wkład w podstawy rozwoju elektromobilności w Polsce

l0. Dariusz Gronek - prezesa Zarządu fi.-y ,,Hydroinvest" Sp. z o.o, za wkład w budowę obiektów hydrotechnicznych i rozwój hydrotechniki w Polsce
Władzę państwowe reprezentował przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska
- senator Zdzisław Pupa, GłównY Inspektor Ochrony Środowiska - dr Marek Haliniak i prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona
-

Koza.
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Laureaci ,,Zielonego Laur

- ż016" w

Pałacu Staszica PAN w Warszawie w dniu 21.06.2011

r.

Mimo rosnącej liczby różnego rodzaju konkursów i nagród ,,Zielony Laur", istniejący nieprzerrvanie od kilkunastu
jużlat, utrwalił swoją pozycjęjako wydarzenie o znacznej wartościi prestiżu.
W okresie 12lat,,,Zielonym Laurem" uhonorowanych zostało 29 samorządow,87 przedsiębiorstrv i instytucjioraz
l4 osób indywidualnych. Miejsce szczególne wśród laureatów zalmuje Państwowy Instytut Geologiczny,Irzyl<rotny laureat Konkursu, który w przyszłym roku obchodziłbędzie 100

-

-

lecię działalności.Obok zadań stricte nauko-

badawczych, podejmował i nadal podejmuje takżę realizację projektów utylitamych, które przyił,racają do
stanu pierwotnego tereny poeksploatacyjne, zdegradowane, a także 1ikwidują stany potencjalne go zniszczeniabądź

wo

zagr ożenia lokalnymi katastrofam i.

Przy omawianiu historii i rezultatów Konkursu ,,Zielonego Lauru" nie można pominąć zasłlg prof. dr. hab. inż.
Marka Gromca, przewodniczącęgo Jury Konkursuprzez 8 kolejnych edycji. Bez jego zaangażowania i konsekwencji w przygotowaniach organizacyjnych oraztrafnych ocen w doborze laureatów, ,,Zielony Laur" nie uzyskałby należnego miejsca wśród licznych imprez, które propagują dobre wzorce zabezpieczające stan środowiska w naszym
kraju.
Stale wzrastająca świadomość
ekologiczna decydentow rożnych szczębli zarządzania. świadomośćnowego pokolenia wyrosłego w czasach szybkiego postępu cywilizacyjnego, który niesie także negatywne skutki dla środowiska
Powoduje, że rodzą się nowatorskie technologie i realizowane są inwestycje zapobiegające niszczeniu środowiska.
Lansowana ostatnio gospodarka cyrkulacyjnabędzie niewątpliwie preferowaławykorzystanie materiałów dziśodPadowych, w przyszłościstanowiących surowce wtóme, oszczędzające zasoby surowców pierrł,otnych. Nie powinno zatem zabraknąc osiągnięó, które zasłużąna kolejne nagrody,,Zielonego Lauru".

*
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Na 20

-

letni bilans działalnościPIG ,,Ekorozwój" złożyłasię praca społeczna wielu działaczy, pa-

sjonatów ekologii, ale takżę profesjonalne dokonania firm i instytucji związanychw różnym okresie zlzbą,
działających w ochronie środowiskai gospodarce wodnej.

Godne miejsce w 20 - letniej historii PIG ,,Ekorozwój" zajmują ci działacze, którzy nie doczekali
jubileuszu XX - lecia, ale ktorzy pozostali we wdzięcznej pamięci, jako wspaniali koledzy i wspóhowarzysze, budujący trwałe podstawy organizacyjne i programowe działalnościsensu stricto społecznej.

Pamiętamy, żę bez pierwszego Prezydenta mgr. inż. Władysława Łagodźca, pochowanego na cmentarzu

Powązkowskim, nie byłoby Polskiej Izby Gospodarczej,,Ekorozwój", Wspierali Go, również nieżyjący,
znakomici działaczę tacy jak - prof. Stefan Kozłowski, prof. Cezary Bocheński, prof. Waldemar Michna,
inżynierowie

- Eugeniusz Olechowski,

Tadeusz Niemunis, Zygmunt Kłos i Aleksander Juźwtak.

Serdeczne podziękowaniana|eżąsię tym, najbardziej wytrwałym, którzy od początku związali swo-

je życiorysy z lzbą. Są to - Mieczysław Paweł Wójcik, Andrzej Gajewski, Janusz Kulesza, Romuald Bogusz,Zbigniew Grzegorzewski, Wiesław ŚliZewski, Henryk Oleksy, Roman Kulik.
Na koniec wyrazy głębokiego uznania
Środowiska ,

i

wdzięczności składamy kierownictwu Senackiej Komisji

z jej przewodniczącym Zdzisławęm Pupą, współpraca zktorąprzyniosła Izbie wiele pożytku

i satysfakcj i, znacząco wzbogacając bilans pozytywnych dokonań oraz Ministrom Środowiska - Stanisławowi Zelichowskiemu i prof, Janowi Szyszko, życzliwie wspierającym działalnośćPIG ,,Ekorozwój".
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