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„Midzy Scyll
a Charybd” 
czyli „POLSKI RUCH
CZYSTSZEJ PRODUKCJI”

ZYG FRYD NO WAK, MI CHA JAN CI CHY

Wpro wa dze nie

Zeus usta mi Ho me ra sta wia lu dziom
przed 27. wie ka mi za rzut: „To nie bo go -
wie a lu dzie s win ni zu i mu sz po kor -
nie swe wi ny od ku pi”! i dla od ku pie nia
tych win ska zu je Ody se usza na 10-let -
ni tu acz k sta wia jc przed nim za da -
nie: „Prze py ni cia mi dzy Scyl l a Cha -
ryb d” (po two ry w burz li wej za to ce
mes sy skiej) – za da nie oce nia ne w grec -
kiej mi to lo gii ja ko nie do wy ko na nia
(dzi, sy no nim za da nia prze kra cza j ce -
go ludz kie mo li wo ci!). 

To sym bo licz ne dzie o Ody se usza, jest
wy ra zem od wiecz nej wal ki czo wie ka
ze skraj no cia mi. W ochro nie ro do wi -
ska mo e to uzmy so wia „wal k” mi -
dzy „Prze sad ny mi eko en tu zja sta mi”
a „Eko scep ty ka mi”. Ci pierw si – chcie -
li by osi gn mak sy mal ny po ziom
ochro ny ro do wi ska „na tych miast”, nie
ba czc na wy ni ka j ce z te go kon se -
kwen cje go spo dar cze czy spo ecz ne. Ci
dru dzy uwa a j, e nic si nie sta nie je -
e li na Sy be rii b d ro sy pal my. Ody -
se usz uosa bia z ko lei „Eko re ali stów”,
czy li d  cych „krok po kro ku do przo -
du”, po mi dzy ty mi eks tre ma mi.

„Czyst sza Pro duk cja” jest fi lo zo fi
Eko re ali stów, czy li mo ga by ona mie
Ody se usza za swo je go „pa tro na”. „Je -
e li chcesz znaj dziesz spo sób – je e li
nie chcesz znaj dziesz po wód” to mot -
to przy wie ca o nam od sa me go po -
czt ku ist nie nia „Ru chu Czyst szej Pro 
duk cji”.

Syn te za

30 lat to w ka dym y ciu pik ny
okres, w na szym, pol skim przy pad ku,
wszyst ko „co no we” za cz o si w cza -
sie or ga ni za cji „Ob rad Pol skie go Okr -
ge go Sto u” w 1989 ro ku. W tym sa mym
ro ku UNEP, czy li tzw. Pro gram ds.
Ochro ny ro do wi ska Or ga ni za cji Na ro -
dów Zjed no czo nych, zwró ci si do Pol -
ski o zor ga ni zo wa nie se mi na rium „Prze -
mys a ro do wi sko”, z udzia em
za in te re so wa nych kra jów czon kow skich
ONZ. Po rocz nych przy go to wa niach,
pro wa dz cy to se mi na rium: prof. Eric Ho -
fseth z Nor we gii – kra ju spon so ra se mi -
na rium – oraz prof. Zyg fryd No wak
z Pol ski, na zwa li je „Eko lo gicz nym
Okr gym Sto em”, ocze ku jc wnio -
sków na mia r po trzeb ów cze sne go sta -
nu ro do wi ska i za czy na j cej si no wej
rze czy wi sto ci Pol ski. Dys ku to wa li my
o tym jak wdro y tzw. „Dy rek ty w Ko -
mi sji ONZ” z 1987 ro ku, opra co wa n
pod kie run kiem by ej pre mier Nor we gii
Pa ni Gro Har lem Brund tland, za ty tu o -
wa n „Our Com mon Fu tu re”, czy li
„Na sza Wspól na Przy szo”. Isto t te -
go do ku men tu by o po ja wie nie si po raz
pierw szy – dzi siaj po wszech nie uy wa -
ne go w ró nych od mia nach – po j cia
„ZRÓW NO WA O NE GO ROZ WO JU”.
Po upy wie 10 lat w na szej Kon sty tu cji
z 1997 wpi sa no na st pu j ce sfor mu o -
wa nie:

Roz dzia 1 – Ar ty ku 5.
Rzecz po spo li ta Pol ska strze e nie pod -

le go ci i nie na ru szal no ci swo je go te ry -
to rium, za pew nia wol no ci i pra wa czo -
wie ka i oby wa te la oraz bez pie cze stwo
oby wa te li, strze e dzie dzic twa na ro do we -
go oraz za pew nia ochro n ro do wi ska,
kie ru jc si za sa d zrów no wa o ne go
roz wo ju.

War szaw skie Se mi na rium mo na pod -
su mo wa stwier dze niem o pil nej ko -
niecz no ci no we go bar dziej ra cjo nal ne -
go uyt ko wa nia za so bów przy ro dy – co
do ty czy o szcze gól nie prze my su, ale nie
tyl ko. Pod czas te go spo tka nia, Pa ni Ja -
cqu eli ne Alo isi d’Lar de rel – dy rek tor
UNEP Pa ris, wspa nia a dy plo mat ka
i znaw czy ni mi dzy na ro do wych pro ble -
mów ochro ny ro do wi ska – wy st pi a
wraz ze swo im ze spo em z pro po zy cj
uru cho mie nia pro gra mu „UNEP
WORLD CLE ANER PRO DUC TION
PRO GRAM ME” czy li „wia to we go
Pro gra mu Czyst szej Pro duk cji”. W tym
ce lu UNEP sfor mu o wa de fi ni cj
„Czyst szej Pro duk cji” (CP), któ ra mia -
a sta si no w, pro ro do wi sko w, stra -
te gi roz wo ju przed si biorstw.

Z po wy szej de fi ni cji wy ni ka po -
trze ba ci ge go, zin te gro wa ne go i za po -

bie gaw cze go dzia a nia w od nie sie niu
do pro ce sów pro duk cyj nych i usug, aby
re du ko wa za gro e nia dla lu dzi i ich
oto cze nia (ro do wi ska). Pod kre la to
cha rak ter dzia a pod mio tów, któ re
chc dzia a zgod nie z za sa da mi CP
okre lo ny mi na st pu j cy mi prio ry te -
ta mi:

• Ci go dzia a 
• Zin te gro wa ne po dej cie
• Za po bie ga nie po wsta wa niu za nie -

czysz cze u ró de ich po wsta wa nia
Uzna li my, e naj lep szym roz wi za -

niem b dzie zwi za nie pro gra mu CP
z Na czel n Or ga ni za cj Tech nicz n – i dla
tej ini cja ty wy uzy ska li my wspar cie
i zgo d Se kre ta rza Ge ne ral ne go NOT, Ka -
zi mie rza Waw rzy nia ka, któ ry by na szym
so jusz ni kiem i po moc ni kiem we wszyst -
kich po dej mo wa nych ak cjach. Za pro po -
no wa li my, aby in sty tu cj wspó pra cu j -
c ze stro ny nor we skiej by a or ga ni za cja
in y nie rów nor we skich, co zo sta o przy -
j te przez rzd Nor we gii bez ad nych za -
strze e – i w ten spo sób po wsta Pol sko 
Nor we ski Pro gram Czyst szej Pro duk cji,
fi nan so wa ny w ca o ci – w okre sie
do 1996 ro ku – przez Rzd Kró le stwa
Nor we gii.

De fi ni cja CP wg UNEP
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Akro ni mo wi „CP” mo na w j zy ku
pol skim nada wie le brzmie i z te go ko -
rzy sta li my rów nie dla ce lów na sze go
pro gra mu i tak naj wa niej sze tu ma cz -
ce UNEP CP ja ko: „Pro gram Czyst szej
Pro duk cji Agen cji Ochro ny ro do wi ska
ONZ”; ale CP mo e rów nie ozna cza
„Ci g Po pra w”, co jest naj istot -
niej szym dzia a niem w pro gra mie, lub
„Ci gle Po ma ga my” – gdy ta ki ty tu
no si a jed na z na szych ak cji. Lecz mo -
na tak e po wie dzie, e CP to „Czyst -
sza Pol ska” ja ko ocze ki wa ny wy nik pro -
gra mu CP w na szym Kra ju.

So wo czyst sza i czy sta by y naj cz -
ciej my lo ny mi po j cia mi w roz wi ni -
ciu akro ni mu CP. W zwiz ku z tym dla
wy ra ne go zró ni co wa nia wpro wa dzi -
li my mo del na zy wa ny „Mo de lem
Dy na micz nym CP” pod kre la jc w ten
spo sób e na szym ce lem jest do cho dze -
nie do „Czy stej Pro duk cji” czy nic j co -
raz bar dziej „czyst sz”.

Ten mo del sta si dzi siaj swe go ro dza -
ju „pre kur so rem” naj wa niej sze go
za da nia wia to wej po li ty ki ochro ny ro -
do wi ska: d e niem do go spo dar ki bez od -
pa do wej – czy li „czy stej”. W j zy ku pol -
skim GOZ czy li „Go spo dar ka Obie gu
Za mkni te go” lub wg Unii Eu ro pej -
skiej „Cir cu lar Eco no my” s wa nie t
dro g. 

Dzi siaj tre ka te go rii GOZ wg wy tycz -
nych UE Cir cu lar Eco no my brzmi na st -
pu j co: 

„Przej cie na go spo dar k o obie gu za -
mkni tym, gdzie war to pro duk tów,
ma te ria ów i za so bów w go spo dar ce jest
utrzy my wa na tak du go, jak to mo li we,
a wy twa rza nie od pa dów ogra ni czo ne
do mi ni mum, sta no wi istot ny wkad
w wy si ki UE zmie rza j ce do stwo rze nia
zrów no wa o nej, ni sko emi syj nej, za so bo -
osz czd nej i kon ku ren cyj nej go spo dar -
ki. Ta kie przej cie da je mo li wo
prze kszta ce nia na szej go spo dar ki i za -
pew nie nia Eu ro pie no wej i trwa ej prze -
wa gi kon ku ren cyj nej”.

Pol ski Pro gram Czyst szej Pro duk cji
znaj du je si na tej dro dze od pra wie
30 lat, zy sku jc licz nych zwo len ni ków
i uczest ni ków w tym pro gra mie. 

Me to do lo gia Pol skie go Pro gra mu CP:

CP, czy li „Czyst sza Pro duk cja”, mia -
a sta si „Ci g Po win no ci”
w d e niu do „Czyst szej Pol ski”. Od po -
czt ku chcie li my za trzy ma uczest ni -
ków – za rów no oso by jak i in sty tu -
cje – w struk tu rach Pro gra mu, na da jc
im od po wied nie wy ró nie nia, ale rów -
nie przy dzie la jc im kon kret ne obo -
wiz ki. Na tych za o e niach zbu do wa -
li my me to do lo gi, ko rzy sta jc
z do wiad cze kra jo wych, ale rów -
nie za pra sza jc do wiad czo nych eks -
per tów za gra nicz nych (Nor we gia, Da -
nia, Niem cy, Szwe cja i Sta ny
Zjed no czo ne) – szcze gól nie w po czt -
ko wym okre sie roz wo ju CP w Pol sce. 

Pod sta w dla me to do lo gii Pol skie go
Pro gra mu CP jest „dy na micz ny mo del za -
rz dza nia ro do wi sko we go”. Jest to pod -
sta wo wa, ob ra zo wa wy tycz na dla ka dej in -
sty tu cji – czy to firm, czy sa mo rz du, czy
in nej – któ ra chce do  czy do Pro gra mu
CP. Mo del ten po zwa la na bie  ce le dze -
nie – w uj ciu cza so wym – in ten syw no ci
ko rzy sta nia z za so bów przy ro dy w pro ce -
sie wy twa rza nia pro duk tów lub wiad cze -
nia usug. Z ko lei utwo rzo ny przez nas sys -
tem ra por to wa nia in for mu je – w ko lej nych
okre sach cza so wych – o fak tycz nej re duk -
cji ko rzy sta nia z za so bów przy ro dy (su row -
ce, ma te ria y, ener gia, wo da itp.), od nie sio -
nych do wska ni ków pro duk cji lub usu gi
(np. do war to ci pro duk cji lub jej wiel ko -
ci, do licz by jed no stek ko rzy sta j cych
z usu gi itp.).

Dla roz po wszech nie nia na szej me to -
do lo gii, zor ga ni zo wa li my spe cjal ny
sys tem szko le nia – tzw. „Szko y Czyst 
szej Pro duk cji” – (od 2017 na zy wa ne
Aka de mia mi CP, z uwa gi na wy szy po -

ziom szko le nia), któ re w za sa dzie ba zo -
wa y na sys te mie edu ka cji in y nie rów.
Pro gram na uki – od kil ka mie si cy
do ro ku – ska da si z czte rech obo wiz -
ko wych ele men tów:

• pod staw teo re tycz nych za rz dza nia
ro do wi sko we go wg za sad CP,

• na uki pro jek to wa nia zmian pro eko -
lo gicz nych zgod nych z za sa da mi
Czyst szej Pro duk cji (tzw. Pro jek tów
CP),

• prze pro wa dze nia prze gl du ro do wi -
sko we go oraz wy bo ru kon kret ne go
pro jek tu CP do wdro e nia przez
uczest ni ka/ów w swo jej fir mie/in sty -
tu cji

• wdro e nia ww. Pro jek tu oraz pod -
staw dla funk cjo no wa nia mo de lu
CP w za ka dzie, któ re go pra cow ni -
cy uczest ni czy li w Szko le CP – co
jest wa run kiem uko cze nia ca e go
kur su.

Wpro wa dzi li my obo wi zek po wo a -
nia w za ka dzie pra cy – uczest ni ka
Szko y CP – ze spo u ds. wdra a nia
Pro jek tu CP, ska da j ce go si z przed -
sta wi cie li kie row nic twa za ka du i je go
sub eko no micz nych oraz in nych spe -
cja li stów zwi za nych bez po red nio z te -
ma ty k pro jek tu opra co wa ne go i wdra -
a ne go w ra mach Szko y CP, co nie ja ko
au to ma tycz nie po sze rzy o gro no znaw -
ców za sad Czyst szej Pro duk cji. 

Utwo rzy li my tak e „Bi blio te k Pro 
jek tów Czyst szej Pro duk cji” – za wie ra -
j c opi sy i spra woz da nia z re ali za cji
wdro o nych w ra mach Szkó/Aka de mii
CP ju pra wie 750 pro jek tów pro eko lo -
gicz nych. Bi blio te ka ta jest otwar ta dla po -
trzeb uczest ni ków ko lej nych Szkó/Aka -
de mii CP oraz stu den tów uczel ni i in nych
za in te re so wa nych stron.

Ab sol wen ci Szkó/Aka de mii CP otrzy -
mu j „Dy plom Eks per ta Czyst szej Pro 
duk cji”, a tak e mo g uzy ska ty tu Rze -
czo znaw cy -Eks per ta Czyst szej Pro duk cji
FSN -T NOT. 

Z ko lei in sty tu cje uczest ni cz ce
w Szko le/Aka de mii CP, uzy sku j pra -
wo do otrzy ma nia „wia dec twa Czyst 
szej Pro duk cji” oraz wpi su do „Re je stru
wia dectw Czyst szej Pro duk cji”. Jest to
wy ró nie nie dla tych in sty tu cji, któ re
wdro y y ju co naj mniej jed no dzia a -
nie za po bie ga j ce u ró de za nie czysz -
cze niom lub mar no traw stwu za so bów,
któ re utwo rzy y pod sta wy do za rz dza -
nia ro do wi sko we go zgod nie z ide
CP oraz przed o y y plan dzia a zgod -
nych z CP na ko lej ne 2 la ta. wia dec -
two pod le ga we ry fi ka cji w cy klu dwu -
let nim, w ra mach któ rej po sia da cze
wia dectw po ka zu j cze go do ko na li
i przed ka da j ko lej ne pla ny. W ten spo -
sób za po czt ko wa li my sys tem, któ ry
dzi jest zna ny ja ko sys tem Do bro wol -
nych Zo bo wi za Eko lo gicz nych w Pol -
skim Pro gra mie Czyst szej Pro duk cji.

Po czw szy od 1996 r., co rocz nie wy -
bie ra my „Li de ra Czyst szej Pro duk 
cji” – jed nost k o naj lep szych wy ni kach
w sto so wa niu za sad CP, ak tyw nie dzia -
a j c w Ru chu Czyst szej Pro duk cji. 

Dy na micz ny mo del ochro ny ro do wi ska
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Od po czt ku ist nie nia Ru chu CP w Pol -
sce, po wi ca li my spo ro wy si ku dla
umiesz cze nia pro gra mu CP w pa stwo -
wych struk tu rach. Przy ka dem mo g by
dwa do ku men ty, któ re stwo rzy li -
my – i któ re zo sta y za ak cep to wa ne.
By y ni mi: „List In ten cyj ny” pod pi sa ny
przez ów cze snych kie row ni ków re sor tów
ro do wi ska oraz go spo dar ki i przy go to -
wa na do pod pi sa nia przez przed si bior -
stwo „De kla ra cja Czyst szej Pro duk 
cji” – oba do ku men ty two rz ce w za sa dzie
„Sys tem Do bro wol nych Wza jem nych
Zo bo wi za” mi dzy in sty tu cj a stro n
rz do w.

Pol ska de kla ra cja uzy ska a uzna nie
UNEP i t ini cja ty w roz wi ni to wpro wa -
dza jc „Mi dzy na ro do w De kla ra cj
Czyst szej Pro duk cji”, któ r Pol ska pod pi -
sa a w 1999 ro ku. W lad za tym, wspól -
nie z in sty tu cja mi rz do wy mi, za cz li my
ak cj pod pi sy wa nia de kla ra cji UNEP
w Pol sce. Obec nie ma my w Pol sce
ju 319 sy gna ta riu szy. Wród nich s
gów nie fir my, ale tak e in sty tu cje pa -
stwo we, sa mo rz dy, uczel nie, in sty tu ty
i wie le in nych.

W d e niu do re ali za cji „CP -Ci gej
Po pra wy” zgod nie z de kla ra cj UNEP,
roz wi n li my wspo mnia ny ju wy ej
Sys tem Do bro wol nych Zo bo wi za
Eko lo gicz nych w Pol skim Pro gra mie CP
(DZE CP) wpro wa dza jc wspól nie ze
stro n rz do w, w 2002 ro ku Pol ski Re 
jestr Czyst szej Pro duk cji i Od po wie 
dzial nej Przed si bior czo ci. W przy pad -
ku te go Re je stru, de cy zje od sa me go
po czt ku, a do dzi, po dej mu je wy so -
kiej ran gi Ka pi tu a, na któ rej cze le stoi
obec nie Pan Mi ni ster Sa wo mir Ma zu -
rek – Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster -
stwie ro do wi ska. Ka pi tu a otrzy mu je
kan dy da tu ry do ak cep ta cji po uprzed nim
spraw dze niu przez Sto wa rzy sze nie,
a tak e przez In spek cj Ochro ny ro do -
wi ska oraz Pa stwo w In spek cj Pra -
cy – zgod no ci z re gu la cja mi praw ny -

mi w za kre sie dzia al no ci obu ww. in -
spek cji. Po zy tyw na ocena Ka pi tu y
upo wa nia Sto wa rzy sze nie „Pol ski
Ruch CP” do przy go to wa nia od po -
wied nie go cer ty fi ka tu oraz do wpi su
Lau re atów do Pol skie go Re je stru Czyst 
szej Pro duk cji i Od po wie dzial nej Przed 
si bior czo ci.

Na gra dza my – ale te sa mi je ste my
na gra dza ni i wy ró nia ni

Sys te ma tycz na wie lo let nia pra ca
czon ków pro gra mu CP zna la za mi dzy -
na ro do we uzna nie po przez:

• Na gro d UNEP „Glo bal 500” za osi -
gni cia 10-le cia Pol skie go Pro gra mu CP
(1998).

• Uzna nie przez OECD na sze go pro gra -
mu ja ko wzor co we go do na la do wa nia
(1995).

• Za pro sze nie przez UNEP czon ków
pro gra mu do two rze nia po dob nych
pro gra mów w in nych kra jach np.
w Cze cho so wa cji, Al ba nii, Gru zji czy
Mo da wii.

• Or ga ni za cj prze wi dy wa ne go co
dwa la ta przez UNEP – wia to we go zjaz -
du/sym po zjum CP (1994).

• Eko laur Pol skiej Izby Eko lo gii za ca -
o ksztat dzia a na rzecz Ochro ny ro -
do wi ska (2017).

Nie wt pli wym wy ró nie niem by o
tak e za pro sze nie na sze go Sto wa rzy sze -
nia do wspó two rze nia, wspól nie z Mi -
ni ster stwem ro do wi ska, wy da rze nia
to wa rzy sz ce go (tzw. Si de Event) Szczy -
to wi Kli ma tycz ne mu ONZ – CO P23
(Bonn, 9 li sto pa da 2017 r.), po wi co ne -
go Pro gra mo wi CP w Pol sce, w kon tek -
cie zmian kli ma tycz nych oraz Go spo -
dar ki o Obie gu Za mkni tym.

Osi gni te prak tycz ne wy ni ki

Obec nie w do rob ku Sto wa rzy sze nia
mo e my wy mie ni:

• 46 za ko czo nych Szkó/Aka de mii
Czyst szej Pro duk cji;

• 1064 in sty tu cje prze szko lo ne w ra -
mach ko lej nych Szkó Czyst szej Pro duk -
cji;

• 749 de mon stra cyj nych Pro jek tów
Czyst szej Pro duk cji zre ali zo wa nych
w ra mach Szkó/Aka de mii Czyst szej
Pro duk cji;

• 1483 wr czo ne dy plo my Eks per ta
Czyst szej Pro duk cji;

• 19 in sty tu cji po sia da j cych wa ne
wpi sy w Pol skim Re je strze Czyst szej
Pro duk cji i Od po wie dzial nej Przed si -
bior czo ci (spo ród 82 in sty tu cji wpi sa -
nych do te go Re je stru w ca ej je go hi -
sto rii); 

• 23 or ga ni za cje ak tu al nie wpi sa ne
do Re je stru wia dectw Czyst szej Pro -
duk cji (spo ród 248 or ga ni za cji, któ rym
nada no wia dec twa Czyst szej Pro duk -
cji w ca ej hi sto rii wia dectw CP);

• 319 pol skich sy gna ta riu szy Mi dzy -
na ro do wej De kla ra cji Czyst szej Pro -
duk cji UNEP -ONZ.

Sto wa rzy sze nie – in ne dzia a nia

Oprócz bo ga te go do rob ku w za kre sie
wdra a nia za sad CP po przez DZE CP
oraz Szko y/Aka de mie Czyst szej Pro -
duk cji, zaj mu je my si wie lo ma in ny mi
dzia a nia mi. Mo na wród nich wy -
mie ni:

Dzia al no wy daw ni cz – w tym
przede wszyst kim cza so pi smo „Czyst sza
Pro duk cja i Eko -za rz dza nie”, or ga ni zo -
wa nie i wspó or ga ni zo wa nie se mi na -
riów i kon fe ren cji do ty cz cych CP, GOZ
oraz in nych aspek tów ochro ny ro do wi -
ska / zrów no wa o ne go roz wo ju, sty mu -
lo wa nie wy mia ny do wiad cze po mi dzy
fir ma mi (np. ak cja „po dziel si do wiad -
cze niem w Czyst szej Pro duk cji” – cykl
se mi na riów w fir mach, po  czo nych
z wy ciecz ka mi stu dial ny mi), or ga ni zo wa -
nie szko le z za kre su ochro ny ro do wi -
ska, któ rych ja ko zo sta a po twier dzo -
na przez fir m De kra w ma ju 2018 r.
(cer ty fi kat sys te mu za rz dza nia ja ko -
ci usug szko le nio wo -roz wo jo wych
SUS 2.0), sze ro ka dzia al no in for ma -
cyj na (2 wa sne stro ny in ter ne to we, por -
ta le spo ecz no cio we, e -new slet ter, ka na
YouTu be, in for ma cje ma ilin go we),
wspó two rze nie stu diów po dy plo mo -
wych „Go spo dar ka o obie gu za mkni tym
i czyst sza pro duk cja w prak ty ce”, wspól -
nie z Po li tech ni k l sk, pla no wa nych
do uru cho mie nia w pa dzier ni ku 2018 r.
W pro gra mie stu diów zna laz si m.in.
pe ny pro gram Aka de mii CP, wraz
z pra ca mi pro jek to wo -wdro e nio wy mi
oraz dy plo mem Eks per ta Czyst szej Pro -
duk cji.

Pod su mo wa nie

Dzi ki za an ga o wa niu wie lu osób,
któ rym le y na ser cu do bro ro do wi ska
oraz za cho wa nie od po wied niej ja ko ci y -
cia dla przy szych po ko le, Ruch CP
w Pol sce trwa nie prze rwa nie od pra -
wie 30 lat, przy go to wu jc si ak tu al nie
do uro czy stych ob cho dów ko lej nej okr -
gej rocz ni cy swo je go ist nie nia. Za na mi
istot ne do ko na nia, ale przed na mi wiel kie
wy zwa nia. Po mi mo licz nych trud no ci, ja -
kie na po ty ka my na swo jej dro dze (np.
w za kre sie po zy ski wa nia fun du szy na co -
raz szer sz dzia al no), idzie my da -
lej – oby w ko lej ne 10-le cie dzia a
i uzy ski wa nych po zy tyw nych efek tów na -
szych prac. Ser decz ne po dzi ko wa nia
na le  si wszyst kim za an ga o wa nym
eks per tom, ak ty wi stom, na ukow com – ty -
sic om osób, któ re w ró nym za kre sie
wspó pra co wa y z pol skim „CP”. War to
pa mi ta przy tym jesz cze o jed nej spra -
wie. Sto wa rzy sze nie nie jest je dy nie
„obiek tem” – do ob ser wo wa nia, cza sem
po dzi wia nia lub kry ty ko wa nia. Jest to gru -
pa osób, do któ rych mo na do  czy.
Mo na w czy si w na sze pra ce i wspól -
nie czer pa sa tys fak cj z osi ga nych do -
brych re zul ta tów – w kie run ku cho tro -
ch „Czyst szej Pol ski” – do cze go go r co
za ch ca my za rów no oso by, jak i fir my
oraz in ne in sty tu cje. 

Ak tu al ny wzór cer ty fi ka tu po twier dza j ce go
wpis do Pol skie go Re je stru CP i OP
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