Stowarzyszenie „Polski Ruch CP” – sprawozdanie merytoryczne za rok 2014
O Stowarzyszeniu:
• Jesteśmy ogólnopolską organizacją pozarządową non-profit, zrzeszoną w FSN-T NOT,
wdrażającą i promującą strategię Czystszej Produkcji (CP), ściśle współpracującą z
polskim przemysłem i samorządami
• Naszą działalność koordynuje Polskie Centrum Czystszej Produkcji w Katowicach
• Posiadamy oddziały terenowe obejmujące swoim zasięgiem teren całej Polski
• Prowadzimy działalność z zakresu edukacji ekologicznej, skierowaną głównie do
pracowników przedsiębiorstw i innych organizacji
• Wydajemy czasopismo „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie, newsletter,
prowadzimy stronę internetową
• Prowadzimy działalność w zakresie szkoleń, audytów, konsultingu środowiskowego
• Sztandarowym działaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie (od 1996 r.) systemu
Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Programie CP
• W ramach ww. systemu m.in. administrujemy Polski Rejestr Czystszej Produkcji i
Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, utworzony w 2002 r., jako „zaawansowany”
poziom systemu DZE CP. Obecnie Rejestr ten jest objęty patronatem m.in. Ministra
Gospodarki i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na czele Kapituły tego
Rejestru stoi Minister Gospodarki

Aktualne władze Stowarzyszenia:
Zarząd Główny Stowarzyszenia:
• Krzysztof Galeja - Prezes, tel. 602 240 040, ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice;
galeja@galeja.com.pl
• Michał Jan Cichy - Wiceprezes, tel. 601 337 170, ul. Krasińskiego 13, 40-019
Katowice; michal.cichy@czystszaprodukcja.pl
• Krystyna Lenarczyk - Sekretarz, tel. 695 199 555, ul. Parkingowa 20/10, 96-300
Żyrardów; cp.mazowsze@gmail.com
• Marek Wasilewski - Skarbnik, tel. 601 517 081; marekwas@gmail.pl
• Anna Wójcik - Członek Zarządu - Pełnomocnik d/s kontaktów z instytucjami
centralnymi - tel. 605 199 555; aw504@wp.pl
• Natalia Marczykiewicz - Członek Zarządu - Pełnomocnik d/s promocji działań CP;
tel. 501 587 217
• Józef Kostka - Członek Zarządu - Pełnomocnik d/s kontaktów z NOT; tel. 78 851
35 05; jokostka@gmail.com
Komisja Rewizyjna:
• Stanisław Królikowski
• Andrzej Patejczyk
• Zbigniew Palicki
Sąd Koleżeński:
• Barbara Dołowa

• Ryszard Cegłowski
• Grażyna Nowak

Działalność w roku 2014:
Wśród wielu zadań, które aktualnie realizujemy, po pierwsze możemy wymienić
kontynuację naszych dotychczasowych działań, tj.:
• Prowadzimy szkolenia i seminaria o tematyce proekologicznej i prospołecznej, podczas
których przekazujemy wiedzę z tego zakresu, a w przypadku niektórych szkoleń
pomagamy we wdrożeniach konkretnych projektów proekologicznych lub systemów
zarządzania środowiskowego zgodnego z zasadami CP. Wybrane spotkania
zorganizowane w roku 2014:
o seminarium „Innowacje społeczne - podstawy, przykłady, inspiracje” - Drugie
spotkanie Pełnomocników CP i osób zajmujących się raportowaniem w ramach
systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Programie CP,
Katowice, 23 października 2014 r.
o seminarium „Oszczędzanie energii elektrycznej w organizacjach – przykładowe
rozwiązania, Katowice, 23 października 2014 r,
o uroczysta konferencja „CP+25” – inaugurująca obchody 25-lecia Programu Czystszej
Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, 9 czerwca 2014 r.
o spotkanie, połączone ze szkoleniem uzupełniającym, dotyczące zmian w regulaminie
DZE CP oraz raportowaniu w Programie CP, Katowice, 6 maja 2014 r.
o szkolenie pt. „Zmiany w gospodarce odpadami z uwzględnieniem przepisów
szczególnych, w tym gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”,
Katowice, 6 maja 2014 r.
o szkolenia dla WIOŚ w Poznaniu
• Prowadzimy dwa rejestry dla przedsiębiorstw i innych organizacji, tworzące wspomniany
już powyżej Systemem Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Programie
CP (w skrócie: DZE CP):
o Rejestr Świadectw Czystszej Produkcji – dla organizacji realizujących działania
proekologiczne, a także podejmujących zobowiązania w tym zakresie i raportujących
swoje osiągnięcia.
o Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, pod
patronatem Ministra Gospodarki, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz
Prezesa naszego Stowarzyszenia – dla organizacji podejmujących nie tylko działania
proekologiczne, ale równocześnie prowadzących działania prospołeczne. W roku
2014 posiedzenie Kapituły Rejestru odbyło się 21 marca 2014 r., w siedzibie RDOŚ w
Warszawie
• Prowadzimy audyty środowiskowe, w tym m.in. audyty zgodności prawnej oraz
działalność konsultacyjną.
• Prowadzimy działania informacyjne, edukacyjne i wydawnicze w zakresie ochrony
środowiska, w tym m.in. prowadzimy czasopismo „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”
oraz strony internetowe związane z Ruchem CP (www.czystszaprodukcja.pl,
www.prcpiop.pl) i elektroniczny newsletter.
• Włączamy się w organizację wydarzeń dotyczących ochrony środowiska, bierzemy udział
w związanych z nią projektach. Nasi eksperci pojawiają się na różnych krajowych

wydarzeniach dotyczących ochrony środowiska (np. seminaria, konferencje), promując
Ruch CP, jego metodykę i dokonania oraz działania uczestniczących w nim Organizacji.
W roku 2014 były to m.in.:
o Wydarzenie kulturalno-społeczne „Młyn w młynie”, Żyrardów, 5 października 2014 r.
– prezentacja dot. odnawialnych źródeł energii
o XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, 10 kwietnia 2014 r. w Domu Technika w Łodzi prezentacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych pt.: „Czystość i ekologia” (sesja
tematyczna „Technika i technologia w życiu człowieka”).
Rok 2014 był dla nas wyjątkowy. Nie tylko przez to, że upłynęło w nim 25 lat istnienia
światowego i polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, ale również dlatego, że udało się nam
zrealizować w nim klika istotnych tematów, nad których przygotowaniem pracowaliśmy już
w latach poprzednich, a także pojawiło się wiele nowych pomysłów i inicjatyw, stanowiących
odzwierciedlenie naszego postanowienia dotyczącego ciągłego rozwoju i doskonalenia
Ruchu CP. Wśród tego, co udało nam się sfinalizować, można wymienić przede wszystkim:
• Uruchomienie nowej strony internetowej „Polskiego Rejestru CP i OP”. Jest to
nowoczesna strona, stanowiąca nową, efektowną wizytówkę Rejestru oraz jego
Laureatów (www.prcpiop.pl).
• Uruchomienie internetowego generatora raportów dla Uczestników systemu DZE CP,
Tym samym stopniowo przechodzimy od uciążliwego wypełniania raportów w formie
dokumentów tekstowych, do postaci nowoczesnej, prostszej w obsłudze oraz
pozwalającej na automatyczną weryfikację wielu potencjalnych błędów, które mogą
powstawać przy wypełnianiu raportów. Powstanie elektronicznego systemu
raportowania jest m.in. wynikiem uwag i potrzeb zgłaszanych przez Uczestników Ruchu
CP, którzy raportują w ramach DZE CP.
• Przyjęcie zaktualizowanego regulaminu Systemu Dobrowolnych Zobowiązań
Ekologicznych w Polskim Ruchu CP, przez Kapitułę Polskiego Rejestru CP i OP. Obecny
regulamin, będący wynikiem kilkuletnich konsultacji i usprawnień, w pełni odzwierciedla
obecne realia Polskiego Ruchu CP (pełna treść regulaminu jest dostępna na stronie
www.prcpiop.pl)
• Zorganizowanie wspomnianej powyżej konferencji 25-lecia Ruchu CP w Polsce i w
Świecie, w salach A-C Ministerstwa Gospodarki. O konferencji tej można przeczytać na
stronie www.prcpiop.pl. Adres do uczestników konferencji, w formie wiadomości wideo,
skierował m.in. ówczesny Komisarz UE ds. Ochrony Środowiska – Janez Potočnik.

•

•

Wśród nowych inicjatyw, które zostały zrealizowane w roku 2014, możemy wymienić:
Sformułowanie założeń i programu Akademii Zrównoważonej Produkcji (AZProd), której
koncepcja została zbudowana w oparciu o nasze dotychczasowe, długoletnie
doświadczenia związane z prowadzeniem tzw. Szkół Czystszej Produkcji. Nowa formuła,
nastawiona w jeszcze większym stopniu na praktykę ochrony środowiska, została
zaprojektowana głównie z myślą o MMŚP, ale nie tylko. Podobnie jak w Szkołach CP,
towarzyszy jej wdrażanie, w organizacjach Uczestników tego szkolenia, zmian
proekologicznych – Projektów CP – przynoszących równocześnie korzyści ekonomiczne
(oszczędności) i środowiskowe (redukcje negatywnych oddziaływań na środowisko).
Uruchomiliśmy inicjatywę „CP – czyli Ciągle Pomagamy”, polegającą na udzielaniu
darmowych porad, z dziedziny ochrony środowiska i kwestii społecznych, przez grupę
ekspertów, dla członków wspierających Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”.
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Rozpoczęliśmy inicjatywę „CP-info”, polegającą na wzajemnej, moderowanej wymianie
informacji w gronie uczestników Ruchu CP.
Zainaugurowaliśmy inicjatywę „Przez ‘Czystszą’ do pracy”, w ramach której
zamieszczamy na naszej stronie internetowej ogłoszenia Osób szukających pracy raz
Pracodawców poszukujących Pracowników w zakresie ochrony środowiska, bhp i prawa
pracy oraz innych aspektów bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności
organizacji/zrównoważonego rozwoju.
Znaleźliśmy się – jako Stowarzyszenie – w bazie dobrych praktyk programu Unii
Europejskiej ECAP.
Przeprowadziliśmy analizę potrzeb szkoleniowych Uczestników Ruchu CP. Pierwsze
wnioski z analizy wyników tej ankiety znalazły już odzwierciedlenie w tematach
prowadzonych przez nas szkoleń i seminariów.
Rozpoczęliśmy cykliczne spotkania Pełnomocników ds. Czystszej Produkcji, z których
dwa pierwsze odbyły się już w 2014 roku, w Katowicach.
Dla większego rozpropagowania Polskiego Rejestru CP i OP i Rejestru Świadectw oraz ich
Laureatów, wystosowaliśmy listy do samorządów, na terenie których owi Laureaci się
znajdują.
Rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem Systemu Zarządzania Jakością w naszym
Stowarzyszeniu.

