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Wprowadzenie
Zeus ustami Homera stawia ludziom
przed 27. wiekami zarzut: „To nie bogowie a ludzie s winni zu i musz pokornie swe winy odkupi”! i dla odkupienia
tych win skazuje Odyseusza na 10-letni tuaczk stawiajc przed nim zadanie: „Przepynicia midzy Scyll a Charybd” (potwory w burzliwej zatoce
messyskiej) – zadanie oceniane w greckiej mitologii jako nie do wykonania
(dzi, synonim zadania przekraczajcego ludzkie moliwoci!).
To symboliczne dzieo Odyseusza, jest
wyrazem odwiecznej walki czowieka
ze skrajnociami. W ochronie rodowiska moe to uzmysowia „walk” midzy „Przesadnymi ekoentuzjastami”
a „Ekosceptykami”. Ci pierwsi – chcieli by osi gn mak sy mal ny po ziom
ochrony rodowiska „natychmiast”, nie
baczc na wynikajce z tego konsekwencje gospodarcze czy spoeczne. Ci
drudzy uwaaj, e nic si nie stanie jeeli na Syberii bd rosy palmy. Odyseusz uosabia z kolei „Ekorealistów”,
czyli dcych „krok po kroku do przodu”, pomidzy tymi ekstremami.
„Czystsza Produkcja” jest filozofi
Ekorealistów, czyli mogaby ona mie
Odyseusza za swojego „patrona”. „Jeeli chcesz znajdziesz sposób – jeeli
nie chcesz znajdziesz powód” to motto przywiecao nam od samego pocztku istnienia „Ruchu Czystszej Pro
dukcji”.
Synteza
30 lat to w kadym yciu pikny
okres, w naszym, polskim przypadku,
wszystko „co nowe” zaczo si w czasie organizacji „Obrad Polskiego Okrgego Stou” w 1989 roku. W tym samym
roku UNEP, czyli tzw. Program ds.
Ochrony rodowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwróci si do Polski o zorganizowanie seminarium „Przemys a ro do wisko”, z udziaem
zainteresowanych krajów czonkowskich
ONZ. Po rocznych przygotowaniach,
prowadzcy to seminarium: prof. Eric Hofseth z Norwegii – kraju sponsora seminarium – oraz prof. Zygfryd Nowak
z Polski, nazwali je „Ekologicznym
Okrgym Stoem”, oczekujc wniosków na miar potrzeb ówczesnego stanu rodowiska i zaczynajcej si nowej
rzeczywistoci Polski. Dyskutowalimy
o tym jak wdroy tzw. „Dyrektyw Komisji ONZ” z 1987 roku, opracowan
pod kierunkiem byej premier Norwegii
Pani Gro Harlem Brundtland, zatytuowan „Our Common Future”, czyli
„Nasza Wspólna Przyszo”. Istot tego dokumentu byo pojawienie si po raz
pierwszy – dzisiaj powszechnie uywanego w rónych odmianach – pojcia
„ZRÓWNOWAONEGO ROZWOJU”.
Po upywie 10 lat w naszej Konstytucji
z 1997 wpisano nastpujce sformuowanie:

„Midzy Scyll
a Charybd”
czyli „POLSKI RUCH
CZYSTSZEJ PRODUKCJI”
ZYGFRYD NOWAK, MICHA JAN CICHY

Rozdzia 1 – Artyku 5.
Rzeczpospolita Polska strzee niepodlegoci i nienaruszalnoci swojego terytorium, zapewnia wolnoci i prawa czowieka i obywatela oraz bezpieczestwo
obywateli, strzee dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochron rodowiska,
kierujc si zasad zrównowaonego
rozwoju.
Warszawskie Seminarium mona podsumowa stwierdzeniem o pilnej koniecznoci nowego bardziej racjonalnego uytkowania zasobów przyrody – co
dotyczyo szczególnie przemysu, ale nie
tylko. Podczas tego spotkania, Pani Jacqueline Aloisi d’Larderel – dyrektor
UNEP Paris, wspaniaa dyplomatka
i znawczyni midzynarodowych problemów ochrony rodowiska – wystpia
wraz ze swoim zespoem z propozycj
uru cho mie nia pro gra mu „UNEP
WORLD CLEANER PRODUCTION
PROGRAMME” czyli „wiatowego
Programu Czystszej Produkcji”. W tym
ce lu UNEP sfor mu o wa de fi ni cj
„Czystszej Produkcji” (CP), która miaa sta si now, pro rodowiskow, strategi rozwoju przedsibiorstw.
Z powyszej definicji wynika potrzeba cigego, zintegrowanego i zapo-

Definicja CP wg UNEP

biegawczego dziaania w odniesieniu
do procesów produkcyjnych i usug, aby
redukowa zagroenia dla ludzi i ich
otoczenia (rodowiska). Podkrela to
charakter dziaa podmiotów, które
chc dziaa zgodnie z zasadami CP
okrelonymi nastpujcymi priorytetami:
• Cigo dziaa
• Zintegrowane podejcie
• Zapobieganie powstawaniu zanieczyszcze u róde ich powstawania
Uznalimy, e najlepszym rozwizaniem bdzie zwizanie programu CP
z Naczeln Organizacj Techniczn – i dla
tej inicjatywy uzyskalimy wsparcie
i zgod Sekretarza Generalnego NOT, Kazimierza Wawrzyniaka, który by naszym
sojusznikiem i pomocnikiem we wszystkich podejmowanych akcjach. Zaproponowalimy, aby instytucj wspópracujc ze strony norweskiej bya organizacja
inynierów norweskich, co zostao przyjte przez rzd Norwegii bez adnych zastrzee – i w ten sposób powsta Polsko
Norweski Program Czystszej Produkcji,
finansowany w caoci – w okresie
do 1996 roku – przez Rzd Królestwa
Norwegii.
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ziom szkolenia), które w zasadzie bazoway na systemie edukacji inynierów.
Program nauki – od kilka miesicy
do roku – skada si z czterech obowizkowych elementów:
• podstaw teoretycznych zarzdzania
rodowiskowego wg zasad CP,
• nauki projektowania zmian proekologicznych zgodnych z zasadami
Czystszej Produkcji (tzw. Projektów
CP),
• przeprowadzenia przegldu rodowiskowego oraz wyboru konkretnego
projektu CP do wdroenia przez
uczestnika/ów w swojej firmie/instytucji
• wdroenia ww. Projektu oraz podstaw dla funkcjonowania modelu
CP w zakadzie, którego pracownicy uczestniczyli w Szkole CP – co
jest warunkiem ukoczenia caego
kursu.
Dynamiczny model ochrony rodowiska

Akronimowi „CP” mona w jzyku
polskim nada wiele brzmie i z tego korzystalimy równie dla celów naszego
programu i tak najwaniejsze tumaczce UNEP CP jako: „Program Czystszej
Produkcji Agencji Ochrony rodowiska
ONZ”; ale CP moe równie oznacza
„Cig Popraw”, co jest najistotniejszym dziaaniem w programie, lub
„Cigle Pomagamy” – gdy taki tytu
nosia jedna z naszych akcji. Lecz mona take powiedzie, e CP to „Czystsza Polska” jako oczekiwany wynik programu CP w naszym Kraju.
Sowo czystsza i czysta byy najczciej mylonymi pojciami w rozwiniciu akronimu CP. W zwizku z tym dla
wyranego zrónicowania wprowadzili my mo del na zy wa ny „Mo de lem
Dynamicznym CP” podkrelajc w ten
sposób e naszym celem jest dochodzenie do „Czystej Produkcji” czynic j coraz bardziej „czystsz”.
Ten model sta si dzisiaj swego rodzaju „prekur so rem” najwaniejszego
zadania wiatowej polityki ochrony rodowiska: deniem do gospodarki bezodpadowej – czyli „czystej”. W jzyku polskim GOZ czyli „Gospodarka Obiegu
Zamknitego” lub wg Unii Europejskiej „Circular Economy” s wanie t
drog.
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Dzisiaj tre kategorii GOZ wg wytycznych UE Circular Economy brzmi nastpujco:
„Przejcie na gospodark o obiegu zamknitym, gdzie warto produktów,
materiaów i zasobów w gospodarce jest
utrzymywana tak dugo, jak to moliwe,
a wytwarzanie odpadów ograniczone
do minimum, stanowi istotny wkad
w wysiki UE zmierzajce do stworzenia
zrównowaonej, niskoemisyjnej, zasobooszczdnej i konkurencyjnej gospodarki. Ta kie przej cie da je mo li wo
przeksztacenia naszej gospodarki i zapewnienia Europie nowej i trwaej przewagi konkurencyjnej”.

Polski Program Czystszej Produkcji
znajduje si na tej drodze od prawie
30 lat, zyskujc licznych zwolenników
i uczestników w tym programie.
Metodologia Polskiego Programu CP:
CP, czyli „Czystsza Produkcja”, miaa sta si „Ci g Po win no ci”
w deniu do „Czystszej Polski”. Od pocztku chcielimy zatrzyma uczestników – zarówno osoby jak i instytucje – w strukturach Programu, nadajc
im odpowiednie wyrónienia, ale równie przydzielajc im konkretne obowizki. Na tych zaoeniach zbudowali my me to do lo gi, ko rzy sta jc
z dowiadcze krajowych, ale równie zapraszajc dowiadczonych ekspertów zagranicznych (Norwegia, Dania, Niem cy, Szwe cja i Sta ny
Zjednoczone) – szczególnie w pocztkowym okresie rozwoju CP w Polsce.
Podstaw dla metodologii Polskiego
Programu CP jest „dynamiczny model zarzdzania rodowiskowego”. Jest to podstawowa, obrazowa wytyczna dla kadej instytucji – czy to firm, czy samorzdu, czy
innej – która chce doczy do Programu
CP. Model ten pozwala na biece ledzenie – w ujciu czasowym – intensywnoci
korzystania z zasobów przyrody w procesie wytwarzania produktów lub wiadczenia usug. Z kolei utworzony przez nas system raportowania informuje – w kolejnych
okresach czasowych – o faktycznej redukcji korzystania z zasobów przyrody (surowce, materiay, energia, woda itp.), odniesionych do wskaników produkcji lub usugi
(np. do wartoci produkcji lub jej wielkoci, do liczby jednostek korzystajcych
z usugi itp.).
Dla rozpowszechnienia naszej metodologii, zorganizowalimy specjalny
system szkolenia – tzw. „Szkoy Czyst
szej Produkcji” – (od 2017 nazywane
Akademiami CP, z uwagi na wyszy po-

Wprowadzilimy obowizek powoania w zakadzie pracy – uczestnika
Szkoy CP – zespou ds. wdraania
Projektu CP, skadajcego si z przedstawicieli kierownictwa zakadu i jego
sub ekonomicznych oraz innych specjalistów zwizanych bezporednio z tematyk projektu opracowanego i wdraanego w ramach Szkoy CP, co niejako
automatycznie poszerzyo grono znawców zasad Czystszej Produkcji.
Utworzylimy take „Bibliotek Pro
jektów Czystszej Produkcji” – zawierajc opisy i sprawozdania z realizacji
wdroonych w ramach Szkó/Akademii
CP ju prawie 750 projektów proekologicznych. Biblioteka ta jest otwarta dla potrzeb uczestników kolejnych Szkó/Akademii CP oraz studentów uczelni i innych
zainteresowanych stron.
Absolwenci Szkó/Akademii CP otrzymuj „Dyplom Eksperta Czystszej Pro
dukcji”, a take mog uzyska tytu Rzeczoznawcy-Eksperta Czystszej Produkcji
FSN-T NOT.
Z ko lei in sty tu cje uczest ni cz ce
w Szkole/Akademii CP, uzyskuj prawo do otrzymania „wiadectwa Czyst
szej Produkcji” oraz wpisu do „Rejestru
wiadectw Czystszej Produkcji”. Jest to
wyrónienie dla tych instytucji, które
wdroyy ju co najmniej jedno dziaanie zapobiegajce u róde zanieczyszczeniom lub marnotrawstwu zasobów,
które utworzyy podstawy do zarzdzania rodowiskowego zgodnie z ide
CP oraz przedoyy plan dziaa zgodnych z CP na kolejne 2 lata. wiadectwo podlega weryfikacji w cyklu dwuletnim, w ramach której posiadacze
wiadectw pokazuj czego dokonali
i przedkadaj kolejne plany. W ten sposób zapocztkowalimy system, który
dzi jest znany jako system Dobrowolnych Zobowiza Ekologicznych w Polskim Programie Czystszej Produkcji.
Poczwszy od 1996 r., corocznie wybieramy „Lidera Czystszej Produk
cji” – jednostk o najlepszych wynikach
w stosowaniu zasad CP, aktywnie dziaajc w Ruchu Czystszej Produkcji.
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Od pocztku istnienia Ruchu CP w Polsce, powicalimy sporo wysiku dla
umieszczenia programu CP w pastwowych strukturach. Przykadem mog by
dwa do ku men ty, któ re stwo rzy limy – i które zostay zaakceptowane.
Byy nimi: „List Intencyjny” podpisany
przez ówczesnych kierowników resortów
rodowiska oraz gospodarki i przygotowana do podpisania przez przedsibiorstwo „Deklaracja Czystszej Produk
cji” – oba dokumenty tworzce w zasadzie
„System Dobrowolnych Wzajemnych
Zobowiza” midzy instytucj a stron
rzdow.

Aktualny wzór certyfikatu potwierdzajcego
wpis do Polskiego Rejestru CP i OP

Polska deklaracja uzyskaa uznanie
UNEP i t inicjatyw rozwinito wprowadzajc „Midzynarodow Deklaracj
Czystszej Produkcji”, któr Polska podpisaa w 1999 roku. W lad za tym, wspólnie z instytucjami rzdowymi, zaczlimy
akcj podpisywania deklaracji UNEP
w Polsce. Obecnie mamy w Polsce
ju 319 sygnatariuszy. Wród nich s
gównie firmy, ale take instytucje pastwowe, samorzdy, uczelnie, instytuty
i wiele innych.
W deniu do realizacji „CP-Cigej
Poprawy” zgodnie z deklaracj UNEP,
rozwinlimy wspomniany ju wyej
System Dobrowolnych Zobowiza
Ekologicznych w Polskim Programie CP
(DZE CP) wprowadzajc wspólnie ze
stron rzdow, w 2002 roku Polski Re
jestr Czystszej Produkcji i Odpowie
dzialnej Przedsibiorczoci. W przypadku tego Rejestru, decyzje od samego
pocztku, a do dzi, podejmuje wysokiej rangi Kapitua, na której czele stoi
obecnie Pan Minister Sawomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie rodowiska. Kapitua otrzymuje
kandydatury do akceptacji po uprzednim
sprawdzeniu przez Stowarzyszenie,
a take przez Inspekcj Ochrony rodowiska oraz Pastwow Inspekcj Pracy – zgodnoci z regulacjami prawny-

mi w zakresie dziaalnoci obu ww. inspekcji. Pozytywna ocena Kapituy
upo wa nia Sto wa rzy sze nie „Pol ski
Ruch CP” do przygotowania odpowiedniego certyfikatu oraz do wpisu
Laureatów do Polskiego Rejestru Czyst
szej Produkcji i Odpowiedzialnej Przed
sibiorczoci.
Nagradzamy – ale te sami jestemy
nagradzani i wyróniani
Sys te ma tycz na wie lo let nia pra ca
czonków programu CP znalaza midzynarodowe uznanie poprzez:
• Nagrod UNEP „Global 500” za osignicia 10-lecia Polskiego Programu CP
(1998).
• Uznanie przez OECD naszego programu jako wzorcowego do naladowania
(1995).
• Zaproszenie przez UNEP czonków
programu do tworzenia podobnych
pro gra mów w in nych kra jach np.
w Czechosowacji, Albanii, Gruzji czy
Modawii.
• Organizacj przewidywanego co
dwa lata przez UNEP – wiatowego zjazdu/sympozjum CP (1994).
• Ekolaur Polskiej Izby Ekologii za caoksztat dziaa na rzecz Ochrony rodowiska (2017).
Niewtpliwym wyrónieniem byo
take zaproszenie naszego Stowarzyszenia do wspótworzenia, wspólnie z Ministerstwem rodowiska, wydarzenia
towarzyszcego (tzw. Side Event) Szczytowi Klimatycznemu ONZ – COP23
(Bonn, 9 listopada 2017 r.), powiconego Programowi CP w Polsce, w kontekcie zmian klimatycznych oraz Gospodarki o Obiegu Zamknitym.
Osignite praktyczne wyniki
Obecnie w dorobku Stowarzyszenia
moemy wymieni:
• 46 zakoczonych Szkó/Akademii
Czystszej Produkcji;
• 1064 instytucje przeszkolone w ramach kolejnych Szkó Czystszej Produkcji;
• 749 demonstracyjnych Projektów
Czystszej Produkcji zrealizowanych
w ramach Szkó/Akademii Czystszej
Produkcji;
• 1483 wrczone dyplomy Eksperta
Czystszej Produkcji;
• 19 instytucji posiadajcych wane
wpisy w Polskim Rejestrze Czystszej
Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsibiorczoci (sporód 82 instytucji wpisanych do tego Rejestru w caej jego historii);
• 23 organizacje aktualnie wpisane
do Rejestru wiadectw Czystszej Produkcji (sporód 248 organizacji, którym
nadano wiadectwa Czystszej Produkcji w caej historii wiadectw CP);
• 319 polskich sygnatariuszy Midzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP-ONZ.

Stowarzyszenie – inne dziaania
Oprócz bogatego dorobku w zakresie
wdraania zasad CP poprzez DZE CP
oraz Szkoy/Akademie Czystszej Produkcji, zajmujemy si wieloma innymi
dziaaniami. Mona wród nich wymieni:
Dziaalno wydawnicz – w tym
przede wszystkim czasopismo „Czystsza
Produkcja i Eko-zarzdzanie”, organizowanie i wspóorganizowanie seminariów i konferencji dotyczcych CP, GOZ
oraz innych aspektów ochrony rodowiska / zrównowaonego rozwoju, stymulowanie wymiany dowiadcze pomidzy
firmami (np. akcja „podziel si dowiadczeniem w Czystszej Produkcji” – cykl
seminariów w firmach, poczonych
z wycieczkami studialnymi), organizowanie szkole z zakresu ochrony rodowiska, których jako zostaa potwierdzona przez firm Dekra w maju 2018 r.
(certyfikat systemu zarzdzania jakoci usug szkoleniowo-rozwojowych
SUS 2.0), szeroka dziaalno informacyjna (2 wasne strony internetowe, portale spoecznociowe, e-newsletter, kana
YouTu be, in for macje mailin go we),
wspótworzenie studiów podyplomowych „Gospodarka o obiegu zamknitym
i czystsza produkcja w praktyce”, wspólnie z Politechnik lsk, planowanych
do uruchomienia w padzierniku 2018 r.
W programie studiów znalaz si m.in.
peny program Akademii CP, wraz
z pracami projektowo-wdroeniowymi
oraz dyplomem Eksperta Czystszej Produkcji.
Podsumowanie
Dziki zaangaowaniu wielu osób,
którym ley na sercu dobro rodowiska
oraz zachowanie odpowiedniej jakoci ycia dla przyszych pokole, Ruch CP
w Polsce trwa nieprzerwanie od prawie 30 lat, przygotowujc si aktualnie
do uroczystych obchodów kolejnej okrgej rocznicy swojego istnienia. Za nami
istotne dokonania, ale przed nami wielkie
wyzwania. Pomimo licznych trudnoci, jakie napotykamy na swojej drodze (np.
w zakresie pozyskiwania funduszy na coraz szersz dziaalno), idziemy dalej – oby w kolejne 10-lecie dziaa
i uzyskiwanych pozytywnych efektów naszych prac. Serdeczne podzikowania
nale si wszystkim zaangaowanym
ekspertom, aktywistom, naukowcom – tysicom osób, które w rónym zakresie
wspópracoway z polskim „CP”. Warto
pamita przy tym jeszcze o jednej sprawie. Stowarzyszenie nie jest jedynie
„obiektem” – do obserwowania, czasem
podziwiania lub krytykowania. Jest to grupa osób, do których mona doczy.
Mona wczy si w nasze prace i wspólnie czerpa satysfakcj z osiganych dobrych rezultatów – w kierunku cho troch „Czystszej Polski” – do czego gorco
zachcamy zarówno osoby, jak i firmy
oraz inne instytucje.
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