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• ENERGIA z odpadów: czy zbliżamy się do zrównoważonego rozwoju? Co 
będziemy mieli za 25 lat? 

• Szukamy rozwiązao technologicznych czy systemowych? 
• Uciekamy przed problemem czy staramy się naprawiad go u źródła? 
 
Może zatem lepiej: 
• Dokładnie ocenid dostępnośd odpadów nie poddających się recyklingowi za 20 

lat zanim zaplanujemy inwestycję? 
• Brad pod uwagę europejskie trendy zarówno praktyczne jak i nadchodzące 

zmiany w dyrektywach 
• Szukad oszczędności przez promowanie prewencji wytwarzania odpadów 
• Stymulowad rozwój ekonomiczny regionu przez promowanie „reuse centres” i 

przemysłu recyklingu. 
• Wykorzystad potencjał ciepła odpadowego z procesów przemysłowych 
• Czy ułatwiad „pożądanym” produktom i zachowaniom  sterowad rynkiem 

(narzędzia ekonomiczne). 
• Czy przenieśd cieżar z gospodarki odpadami na gospodarkę bezodpadową. 

 
 
 



 



Manifest Zero Odpadow oraz film: 

• http://makeresourcescount.eu/straight-out-of-poznan-a-new-
manifesto-for-a-circular-economy/ 

• http://www.tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/ 
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3 proste zasady Zero Waste 

1. Śmieci widoczne – to co nie da się zawrócid do obiegu musi zostad 
inaczej zaprojektowane 

2. Maksymalnie wydajna selektywna zbiórka  
U ŹRÓDŁA 

3. Eliminacja strumienia „zbytecznych” śmieci/produktów 

 

 

Rozwiązania 





• Ile miejsc pracy dają spalarnie? 



• https://www.youtube.com/watch?v=X461KZjqOGE 



Waste to Energy czy Waste of Energy 
• Spalanie odpadów: energia odnawialna?  
• Czysta energia bez zanieczyszczeo? 
• Spalarnie odpadów wydzielają mniej CO2? 
• Nowoczesnie instalacje są efektywne energetycznie? 
• Spalarnie dają miejsca pracy? 
• Spalarnie są tanie? 
• Spalarnie są kompatybilne z recyklingiem 
• Spalarnie odpadów to dobre rozwiązanie dla 

 ogrzewnictwa? 
 

• ------zobacz więcej: www.no-burn.org 
 
 



 



 



Tworzenie „zielonych” miejsc pracy w Contarina 

Ewolucja selektywnej zbiórki w gminach zarządzanych przez Contarina 

 

Porównanie rocznych opłat na gospodarstwo domowe 



www.makeresourcescount.eu – również po polsku   

http://www.makeresourcescount.eu/


 

 

Dziękuję za uwagę 

• Europa już jest na dobrej drodze, teraz jest czas na Polskę!  Email: piotr.barczak@eeb.org 
Twitter: @Pbarczak 


