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Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za przyjęcie nas w poczet Członków Wspierających Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Jesteśmy zaszczyceni, że 
w tak zacnym gronie będziemy móc uczestniczyć w pracach Izby, dla której zarówno jak i dla nas, nadrzędnym celem jest umacnianie 
pozycji przedsiębiorstw gospodarki odpadami w Polsce, szczególnie w dobie obecnych zmian prawnych.

Jako broker wyspecjalizowany w zakresie ochrony ryzyk związanych wyłącznie z branżą  „odpadową”, będąc bliżej Państwa zamierzamy 
wnieść do KIGO wartość dodaną poprzez dostarczanie w ramach pionu doradczego EKO BROKER wiedzy eksperckiej oraz wsparcia mery-
torycznego dla wszystkich zrzeszonych w ramach Izby przedsiębiorców trudniących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 

Chcemy wnieść element bezpieczeństwa ubezpieczeniowego jako kompetencję, którą znamy, rozumiemy i na której pracujemy od kilku 
lat, także poprzez możliwość organizowania szkoleń, seminariów, konferencji oraz dostarczania członkom KIGO interesujących materiałów, 
informacji, nowinek, w zakresach mających przełożenie na kwestie ubezpieczeniowe dla Zakładów Gospodarki Odpadami. W tym celu 
uruchomiliśmy dedykowany branży odpadowej NEWSLETTER. Chcemy tym sposobem mieć możliwość podzielenia się naszą wiedzą, 
stworzyć formułę przydatnego doradcy i dostarczyć Państwu informacji oraz wiedzy, która może być pomocna w codziennym zarządzaniu 
ryzykiem ubezpieczeniowym w Państwa �rmach, ale również mogących być przydatnymi w życiu prywatnym.

Najważniejszym kryterium dla naszej organizacji jest zadowolenie Klienta oraz zdobycie jego zaufania. Niniejsze poprzez zrozumienie 
jego potrzeb i oczekiwań skutkujących realną pomocą w uzyskaniu kompleksowej oferty zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym
a w efekcie dostarczeniem ochrony ubezpieczeniowej, spełniającej wszystkie kryteria gwarancji odszkodowawczej.

Będzie dla nas ogromnym zaszczytem móc zaprezentować się Państwu bliżej na zaplanowanej przez KIGO na 13 – 15 czerwca 2019 r. 
w Busku – Zdroju branżowej konferencji pt.: „GOSPODARKA CYRKULACYJNA, WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH
I SAMORZĄDÓW”, gdzie w jednym z paneli poruszymy tematykę ,,Problemów ubezpieczeniowych
w gospodarce odpadami w kontekście oceny ryzyka ogniowego oraz obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń 
z tytułu magazynowania odpadów”. 

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko, tym bardziej że będzie loteria fantowa!
Małgorzata Mleczak 

Prezes Zarządu EKO BROKER 
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CZYLI JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z RYNKIEM UBEZPIECZENIOWYM
W CELU UZYSKANIA OPTYMALNEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Od wielu lat borykamy się z problemem niedoubezpieczenia instalacji, skła-
dowisk i magazynowania odpadów.  Wielomilionowe inwestycje poczynione w 

ostatnich latach, podnoszące sprawność, wydajność i bezpieczeństwo prze-
twarzania odpadów, spotkały się ze stanowczym i trudno-negocjowalnym stano-

wiskiem rynku ubezpieczeniowego. 

Bardzo często, pomimo posiadania dopuszczonej przez służby pożarowe instalacji 
powiadamiania i reagowania na zdarzenie ogniowe, zakłady gospodarki odpadami 

spotykają się z odmowami ubezpieczenia majątku od ognia,  albo też muszą przyjmo-
wać ograniczenia ochrony poprzez zastosowanie drastycznych limitów odpowiedzialno-

ści ubezpieczyciela, często połączonych z wysokimi franszyzami i ceną za ochronę niejed-
nokrotnie przekraczającą budżety.  

W konsekwencji rodzi to dylemat: czy, a jeśli tak, to dlaczego na tych zasadach musimy się 
ubezpieczyć? 

Osobną kwestią pozostaje konieczność wyłonienia ubezpieczyciela w rygorze ustawy o zamówie-
niach publicznych. Sama procedura przygotowania i przeprowadzenia przetargu, nie gwarantuje 

uzyskania oferty.  Bardzo często ubezpieczyciele jako oferenci, mają świadomość tego, że obszar 
negocjacji przy zamówieniu jest wyłączony. To skutkuje niejednokrotnie zaskakującymi ofertami, które 

składane są na takie zamówienie. Ma to swoje uzasadnienie w jednej tezie – brak należytego zabezpie-
czenia ogniowego. Na takim stanowisku stają ubezpieczyciele, bazując na przeprowadzanych wizjach 

lokalnych i audytach. Jednak warto zastanowić się chwilę nad tym, w jaki sposób prowadzone są te audyty 
i czemu one tak naprawdę mają służyć. 

Osobną kwestią pozostaje konieczność wyłonienia ubezpieczyciela w rygorze ustawy o zamówie
niach publicznych. Sama procedura przygotowania i przeprowadzenia przetargu, nie gwarantuje 

uzyskania oferty.  Bardzo często ubezpieczyciele jako oferenci, mają świadomość tego, że obszar 
negocjacji przy zamówieniu jest wyłączony. To skutkuje niejednokrotnie zaskakującymi ofertami, które 

składane są na takie zamówienie. Ma to swoje uzasadnienie w jednej tezie – brak należytego zabezpie
czenia ogniowego. Na takim stanowisku stają ubezpieczyciele, bazując na przeprowadzanych wizjach 

lokalnych i audytach. Jednak warto zastanowić się chwilę nad tym, w jaki sposób prowadzone są te audyty 
i czemu one tak naprawdę mają służyć. 

STARE NOWE PROBLEMY UBEZPIECZENIOWE

zobacz artykuł...
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Studzianki (5 czerwca), Ostrów Wielkopolski (2 czerwca 2019), Gać (3 
czerwca 2019), Długoszyn (06.05.2019), Ruszczyn (20 kwietnia 2019), – 

to ostatnie miejscowości w których wybuchły pożary składowisk odpa-
dów. Czy to początek czarnej serii śladem z ubiegłego roku? Tak jak 

zawsze, samozapłon? podpalenie? przypadek? działanie natury? a może tzw. 
recykling po polsku? – nie da się stwierdzić na 100%. Przed nami lato, wysokie 

temperatury, aż strach pomyśleć. Miejmy nadzieję, że na tym się zakończy, 
ponieważ wszyscy zarządzający składowiskami dołożą wszelkich starań aby 

były one monitorowane w sposób umożliwiający ich zgaszenie zanim jeszcze 
pożary się zaczną.

Ogień zauważono w sobotę 20 kwietnia około godz. 17. Przyczyną prawdopodobnie dzia-
łanie weekendowego podpalacza. 

Zarząd firmy zorganizował konferencję podczas której przedstawił plan wprowadzenia nowych 
zabezpieczeń: modernizacja monitoringu - nowa sieć łącznie z czujkami napadu, zakup quada dla 

pracowników nadzorujących składowisko, nowa firma ochroniarska, ale także pomysł na doposa-
żenie strażaków, dzięki którym akcja gaśnicza została bardzo sprawnie 

przeprowadzona. 

Pomysły godne polecenia i wdrożenia dla innych składowisk. Nie tylko my jako EKO BROKER, ale na 
pewno i każdy inżynier oceny ryzyka ubezpieczeniowego, mówimy TAK wszelkim inicjatywom mającym 

na celu podwyższenie standardów zabezpieczeń na składowiskach oraz w Zakładach Gospodarki Odpa-
dami, co bez wątpienia znajduje swoje przełożenie na szerszy zakres ubezpieczenia oraz niższą składkę za 

polisę. Zachęcamy do przeczytania całego artykułu.
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Pożar składowiska,
tym razem w Ruszczynie (gm. Kamieńsk)

Znowu się pali

zobacz artykuł...
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Jak podało gorzów.tvp.pl pożar wybuchł na wolno stojącej hałdzie odpadów 
komunalnych gdzie składowane są pozostałości po odpadach wielkogabary-

towych.

Z punktu widzenia ubezpieczeniowego i ryzyka z tym związanego na szczęście 
nie było to wielkie wydarzenie, choć zapewne mogłoby takie być, gdyby Straż 

Pożarna nie dojechała na czas lub gdyby nie zadziałał system reagowania czy 
powiadamiania.  Wiadomo, odpady to nie szpital i można by posunąć się do stwier-

dzenia, że kwestią nie jest, czy się zapali tylko kiedy się zapali, ale jeśli będzie spraw-
ny system nadzorowania w oparciu o przestrzeganie przepisów prawa i wewnętrznych 

procedur bezpieczeństwa, a ludzie dobrze przeszkoleni, uniknięcie lub ugaszenie 
pożaru w zarodku będzie zawsze możliwe. 

Samozapłon – takie są wstępne ustalenia po wielkim pożarze składowiska odpadów w Ostrowie 
Wielkopolskim. Z ogniem przez kilkanaście godzin walczyła ponad setka strażaków z całego powiatu 

oraz specjalistyczna jednostka z Poznania. Paliły się odpady wielkogabarytowe, a żrący dym był 
widoczny i wyczuwalny nawet w Kaliszu.

Paliło się także w Długoszynie

Pożar składowiska odpadów w Ostrowie Wielkopolskim

zobacz artykuł...

zobacz artykuł...
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W poniedziałek (3. czerwca), około godz. 13:50 w Zakładach Gospodarowa-
nia Odpadami Gać wybuchł pożar na jednym ze składowisk śmieci. Ogniem 

objęte zostały odpady wielkogabarytowe rozdrobnione. Kilkanaście zastępów 
straży pożarnej od wczoraj prowadzi akcję gaśniczą.

Dwa ogromne pożary składowisk odpadów i jeden paliwa alternatywnego. W nocy z 5
na 6 czerwca strażacy walczyli z ogniem w województwach podlaskim i dolnośląskim. 

W Studziankach prawie 40 zastępów straży pożarnych walczyło z ogniem, jaki pojawił się 
w sortowni odpadów w Studziankach w województwie podlaskim. Pożar wybuchł ok. 20:00

i we wstępnej fazie objął ok. 1/5 hałdy, następnie się rozprzestrzenił. Płonęła hałda odpadów
o wielkości 100 na 20 m.

Pożar w Trzebieniu objął trzy hektary składowiska odpadów.Na miejscu było kilkanaście zastępów 
straży pożarnych, rano sytuacja była opanowana.

Ok. godz. 22:00 ogień zauważono także w magazynach dawnej cukrowni w Jaworze na Dolnym Śląsku. 
Składowano w nich paliwo alternatywne. W akcji uczestniczyły 22 zastępy strażaków. W czwartek, 

6 czerwca rano wciąż trwało dogaszanie pożaru.

Pożar w ZGO GAĆ

Trzy pożary odpadów w jedną noc

zobacz artykuł...

zobacz artykuł...
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Polecane artykuły

Gmin ani samorządów nie stać na wydatki, ażeby je uprzątnąć gdyż koszty 
utylizacji w zależności od lokalizacji to rząd milionów  a niekiedy dziesiątek 

milionów złotych. Ta ważna paląca kwestia została ostatnio poruszona
w reportażu UWAGI. 

Nie bez przyczyny, gdyż ludzie żyjący w pobliżu czują się zagrożeni wybuchami, poża-
rami, a przede wszystkim obawiają się o zdrowie swoich najbliższych. Jest to problem, 

który musi zostać jak najszybciej rozwiązany, z tym, że chyba nikt na tym etapie nie wie 
jak skutecznie go rozwiązać. W perspektywie na pewno skutecznym rozwiązaniem jest 

realizowanie obowiązku, o którym mowa w artykule 48a ust. 1 znowelizowanej Ustawy
o odpadach polegającego na zabezpieczeniu zapłaty roszczeń oraz pokryciu kosztów wyko-

nania zastępczego. 

Niemniej rozpoznając rynek ofert w przedmiotowym zakresie pod kątem zabezpieczenia rosz-
czeń w formie polisy ubezpieczeniowej widzimy, że niektóre z Towarzystw proponują wypełnie-

nie jedynie części obowiązku, o którym mowa w znowelizowanej ustawie, tj. zabezpieczenie 
wyłącznie w sytuacji wystąpienia szkody w środowisku lub bezpośredniego nią zagrożenia, nato-

miast absolutnie nie jest zainteresowana uregulowaniem zobowiązania na rzecz organu prowadzą-
cego egzekucję  w sytuacji gdy firma zbankrutuje lub gdy okaże się, że jej właścicielem jest tzw. 

„słup”. Czy mimo to urzędnicy będą skłonni akceptować takie rozwiązania? Czas wkrótce pokaże. 
Warto wspomnieć, że dla posiadaczy większych ilości odpadów polisa cały czas wydaje się być najtań-

szą formą zabezpieczenia, gdyż gwarancja bankowa albo depozyt mogą okazać się dla nich  poprostu 
nieosiągalne.

Niezłożenie spełniającego wymagania nowelizacji ustawy o odpadach (art. 48a) 

wniosku w terminie do 5 września 2019 r. przez przedsiębiorstwa gospodarujące 

odpadami spowoduje brak możliwości prowadzenia przez nie dalszej działalności.
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Palący problem
ton porzuconych odpadów w Polsce

Gmin ani samorządów nie stać na wydatki, ażeby je uprzątnąć gdyż koszty 
utylizacji w zależności od lokalizacji to rząd milionów a niekiedy dziesiątek 

milionów złotych. Ta ważna paląca kwestia została ostatnio poruszona
w reportażu UWAGI! 

Niezłożenie spełniającego wymagania nowelizacji ustawy o odpadach (art. 48a) wniosku
w terminie do 5 września 2019 r. przez przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami spowoduje 

brak możliwości prowadzenia przez nie dalszej działalności.

Istnieje wiele kryteriów, które będą miały wpływ na osiągalność zaproponowanych ustawą poszcze-
gólnych form zabezpieczenia, m.in. kondycja finansowa firmy, posiadane zabezpieczenia ppoż, raporty, 

plany/instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych/ kontroli, mapki sytuacyjne i inne

obejrzyj...

Palący problem
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Wielkopolska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą 
się gromadzeniem i porzucaniem niebezpiecznych odpadów. W sprawie 

zatrzymano już 13 osób. Wszystkie usłyszały zarzuty.

Jak donosi reporter RMF FM Mateusz Chłystun, członkowie grupy odbierali duże 
ilości chemikaliów i odpadów poprodukcyjnych, udając legalnie działające firmy, 

rejestrowane na podstawione osoby. Zebrane śmieci i trucizny gromadzili np. w wynaj-
mowanych magazynach: nie utylizowali ich ani nie wywozili, po czym znikali bez śladu, 

zostawiając z tym problemem mieszkańców i samorządy.

Cały proceder trwał od 5 lat.

Według wstępnych szacunków, tylko w Poznaniu i okolicach grupa mogła porzucić nawet 
kilkanaście tysięcy ton odpadów niebezpiecznych dla ludzi. Składowano je w beczkach,

w których służby znalazły m.in. opary benzenu, ksylenu czy toluenu.

Dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że zatrzymania podejrzanych miały miejsce we 
wtorek na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, przeprowadzono również przeszukania w 

11 miejscach prowadzenia działalności i zamieszkania zatrzymanych.

Osoby zatrzymane usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również popeł-
nienia przestępstw przeciwko środowisku i dokumentom oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpie-

czeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach - 
podała Prokuratura Krajowa.

Gwarancja prawidłowego zagospodarowania odpadów jest produktem pilnie 
poszukiwanym przez podmioty zajmujące się magazynowaniem w ramach

zbierania lub przetwarzania odpadów.

Oferta TU Euler Hermes S.A. z pewnością ucieszy zainteresowanych tym produk-
tem. Niestety produkt ten jest dostępny tylko dla podmiotów, które spełnią dość 

wygórowane wymagania TU Euler Hermes S.A., co oznacza, że i tak większość 
podmiotów, od których jest wymagane złożenie zabezpieczenia z tytułu pokrycia kosz-

tów wykonania zastępczego będą miały problem z pozyskaniem zabezpieczenia
w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Niezłożenie spełniającego wymagania nowelizacji ustawy o odpadach (art. 48a) wniosku w termi-
nie do 5 września 2019 r. przez przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami spowoduje brak możli-

wości prowadzenia przez nie dalszej działalności.

Gromadzili i porzucali niebezpieczne odpady
Mowa o wielu tysiącach ton

Dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że zatrzymania podejrzanych miały miejsce we 
wtorek na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, przeprowadzono również przeszukania w 

11 miejscach prowadzenia działalności i zamieszkania zatrzymanych.

Osoby zatrzymane usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również popeł
nienia przestępstw przeciwko środowisku i dokumentom oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpie

czeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach - 
podała Prokuratura Krajowa.

zobacz artykuł...
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Gwarancja prawidłowego zagospodarowania odpadów jest produktem 
pilnie poszukiwanym przez podmioty zajmujące się magazynowaniem

w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów.

Oferta TU Euler Hermes S.A. z pewnością ucieszy zainteresowanych tym produk-
tem. Niestety produkt ten jest dostępny tylko dla podmiotów, które spełnią dość 

wygórowane wymagania TU Euler Hermes S.A., co oznacza, że i tak większość 
podmiotów, od których jest wymagane złożenie zabezpieczenia z tytułu pokrycia kosz-

tów wykonania zastępczego będą miały problem z pozyskaniem zabezpieczenia
w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Niezłożenie spełniającego wymagania nowelizacji ustawy o odpadach (art. 48a) wniosku
w terminie do 5 września 2019 r. przez przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami spowoduje 

brak możliwości prowadzenia przez nie dalszej działalności.

Istnieje wiele kryteriów, które będą miały wpływ na osiągalność zaproponowanych ustawą poszczegól-
nych form zabezpieczenia, m.in. kondycja finansowa firmy, posiadane zabezpieczenia ppoż, raporty, 

plany/instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych/ kontroli, mapki sytuacyjne i inne

Gwarancja prawidłowego zagospodarowania odpadów jest produktem pilnie 
poszukiwanym przez podmioty zajmujące się magazynowaniem w ramach

zbierania lub przetwarzania odpadów.

Oferta TU Euler Hermes S.A. z pewnością ucieszy zainteresowanych tym produk-
tem. Niestety produkt ten jest dostępny tylko dla podmiotów, które spełnią dość 

wygórowane wymagania TU Euler Hermes S.A., co oznacza, że i tak większość 
podmiotów, od których jest wymagane złożenie zabezpieczenia z tytułu pokrycia kosz-

tów wykonania zastępczego będą miały problem z pozyskaniem zabezpieczenia
w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Gwarancja prawidłowego
zagospodarowania odpadów

Co będzie stanowiło zabezpieczenie roszczeń
wymaganych ustawą o odpadach?

Niezłożenie spełniającego wymagania nowelizacji ustawy o odpadach (art. 48a) wniosku
w terminie do 5 września 2019 r. przez przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami spowoduje 

brak możliwości prowadzenia przez nie dalszej działalności.

Istnieje wiele kryteriów, które będą miały wpływ na osiągalność zaproponowanych ustawą poszczegól
nych form zabezpieczenia, m.in. kondycja finansowa firmy, posiadane zabezpieczenia ppoż, raporty, 

plany/instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych/ kontroli, mapki sytuacyjne i inne
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Zainteresowanie ubezpieczeniem Odpowiedzialności Władz Spółki (D&O) nie 
maleje, a do tego jest coraz bardziej atrakcyjne finansowo co potwierdza arty-

kuł z poniższego linka, do lektury którego zachęcamy. 

Warto tu wspomnieć, że podstawowym zadaniem ubezpieczenia D&O jest ochrona 
ubezpieczeniowa osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie spółki z tytułu zobowią-

zań spowodowanych błędnymi decyzjami. Zakresem ochrony są objęte szkody wyrzą-
dzone spółce lub osobom trzecim związane z wykonywaniem przydzielonych zadań. 

Odpowiedzialność osoby sprawującej funkcje wykonawcze kształtowana jest
w wymiarze cywilnoprawnym. Sama podstawa odpowiedzialności może mieć zarówno 

charakter cywilnoprawny, np. błędnie zawarta umowa, jak również prawnokarny, np. wyzysk 
kontrahenta, a nawet karnoskarbowy, np. doprowadzenie do zaległości podatkowej z tytułu zobo-

wiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia funkcji. Polisa ma formułę bezimien-
ną, a objęci ochroną ubezpieczeniową są byli, obecni oraz przyszli członkowie organów spółki. W 

przypadku zainteresowania przybliżeniem tematu zachęcamy do kontaktu z zespołem EKO BROKER 
Sp. z o.o.

Zainteresowanie ubezpieczeniem
Odpowiedzialności Władz

Spółki (D&O) nie maleje

zobacz artykuł...
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Reforma emerytalna rządu Pana Premiera Buzka zapoczątkowana 
w 1999 r., bez wątpienia ożywiła rynek kapitałowy i dała duży impuls do 

wzrostów na giełdzie przez ostatnie lata. Wycofanie części funduszy z OFE 
spowodowały jednak skutek, nie tylko dla samej giełdy, ale przede wszystkim 

dla uczestników funduszy i całego systemu emerytalnego.

Idea stworzenia dodatkowego filaru, który miał zasilać przyszłych emerytów, co do 
zasady nie powiodła się. Dziś zapowiadany jest zmierzch tej reformy i tego systemu 

gromadzenia środków na przyszłe emerytury. Premier Morawiecki zapowiedział zwrot 
środkom z funduszy obywatelom.

W roku 2019 stajemy oto w przededniu nowej formy oszczędzania na emeryturę, która 
zawiera się w skrócie, PPK–pracownicze plany kapitałowe.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie już kilka miesięcy temu.  Nakła-
da ona określone obowiązki przede wszystkim na pracodawców. Pracodawcy już rozpoczęli 

przygotowania i jeśli chcą być gotowi na jej wdrożenie w lipcu tego roku, muszą je dokładnie 
zintensyfikować. Jest to więc ostatni moment dla  firm zatrudniających więcej niż 250 pracowni-

ków, bo to właśnie najwięksi pracodawcy w pierwszej kolejności mają obowiązek wdrożenia planów 
kapitałowych.

Pracodawcy będą musieli wykonać również ogromną pracę edukacją, by przekonać ludzi, że wprowadza-
ne plany kapitałowe będą dla uczestników korzystne , a ich emerytury bezpieczne.

Pracownicze plany kapitałowe
– dodatkowy filar emerytalny?

zobacz artykuł...
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Stan na dziś to 8 podmiotów wpisanych na listę oraz 5 których złożyło 
wniosek. PKO TFI po oficjalnym dołączeniu do grona instytucji finansowych 

oferujących PPK przedstawia swoją strategię. 

Jesienią polskie samorządy ogłoszą i rozstrzygną przetargi na prowadzenie gospodar-
ki odpadami, która – dzięki rosnącym normom unijnym, staje się coraz bardziej zyskow-

nym przedsięwzięciem. Do podziału w Polsce jest rynek, który szacuje się dziś na ponad 
7 miliardów złotych, a stały przyrost jego wartości rok do roku wynosi 12 procent.

Z jakimi problemami borykają się instalacje wykorzystujące technologię MBP? Jaka jest ich przy-
szłość? Z jakimi problemami borykają się instalacje wykorzystujące technologię MBP? Jaka jest 

ich przyszłość? Z Piotrem Szewczykiem, przewodniczącym Rady RIPOK oraz członkiem rady progra-
mowej konferencji „Mechaniczne i biologiczne przekształcanie odpadów” rozmawia Szymon

Pewiński.

Kolejne instytucje ujawniane na liście
podmiotów zarejestrowanych

przez PFR do ewidencji PPK

Do podziału w Polsce jest rynek, który
szacuje się dziś na ponad 7 miliardów złotych

Instalacje MBP potrzebują stabilnego prawa
Z jakimi problemami borykają się instalacje wykorzystujące technologię MBP? Jaka jest ich przy

szłość? Z jakimi problemami borykają się instalacje wykorzystujące technologię MBP? Jaka jest 
ich przyszłość? Z Piotrem Szewczykiem, przewodniczącym Rady RIPOK oraz członkiem rady progra

mowej konferencji „Mechaniczne i biologiczne przekształcanie odpadów” rozmawia Szymon
Pewiński.
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Odpady biodegradowalne stanowią dziś około 36,7 proc. odpadów komunal-
nych. To ok. 4 mln ton, które trzeba selektywnie zebrać, zagospodarować

i przetworzyć. Eksperci przekonują: jeśli branża gospodarki odpadami nie 
otrzyma narzędzi umożliwiających lepsze finansowanie technologii i wspoma-

gania rynku zbytu m.in. dla kompostu, frakcja bio będzie trafiała na składowiska, 
a mieszkańcy jeszcze więcej zapłacą za odpady.

Ustalenie minimalnego zużycia wody do obliczenia stawki opłaty w sposób istotny narusza 
postanowienia z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bioodpady – co z nimi zrobić?
Bez rynku mieszkańcy zapłacą więcej

Przy ustalaniu opłaty za odpady
ważna jest ilość zużytej wody

zobacz artykuł...
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Segregacja śmieci po nowemu. Kubeł otworzy się na kod 
i sam zważy odpady. Pojemniki  na śmieci otwierane przy 

pomocy naklejek z kodami same zważą posegregowane 
odpady. Na osiedlu nr 5 Płońska w Ciechanowie pod 

koniec tygodnia ruszy pilotaż Systemu Indywidualnej 
Segregacji Odpadów. 

W Warszawie mają stanąć recyklomaty, które wymienią 
odpady np. na bilety do kina. Warszawa jako pierwsze 

miasto na świecie chce wprowadzić automaty przyjmujące 
trzy typów odpadów. W zamian za surowce wtórne będzie 

można otrzymać bilety do kina czy bony do kawiarni 
i sklepów.

Opracowany w Australii Seabin, czyli pływający kosz, który 
zbiera śmieci i olejowy osad z powierzchni wody od tygodnia 

pracuje w Marinie Gdańsk na Szafarni. Dzięki urządzeniu 
podarowanemu Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu przez firmę 

Wärtsilä Polska, miasto przyłączyło się do globalnej walki z 
plagą plastiku w morzach i oceanach. W marinach na świecie 

pracuje już 719 urządzeń “Seabin”.

Opracowany w Australii Seabin, czyli pływający kosz, który 
zbiera śmieci i olejowy osad z powierzchni wody od tygodnia 

pracuje w Marinie Gdańsk na Szafarni. Dzięki urządzeniu 
podarowanemu Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu przez firmę 

Wärtsilä Polska, miasto przyłączyło się do globalnej walki z 
plagą plastiku w morzach i oceanach. W marinach na świecie 
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Polski startup zajmujący się recyklingiem opon wygrał 
prawie 1 mln zł. Firma Syntoil, która przetwarza odpady 

gumowe na produkty wykorzystywane do ponownej 
produkcji gumy, zdobyła trzecie miejsce w konkursie 

Chivas Venture 2019 na konferencji The Next Web i 
uzyskała tym samym 250 tys. dolarów dofinansowania.

Na tegorocznym festiwalu Glastonbury pojawi się scena 
zrobiona z plastikowych butelek. W ramach akcji organiza-

cji Keep Britain Tidy na brytyjskich plażach i parkach 
odbyło się wielkie sprzątanie śmieci – te plastikowe odpady 

zostaną następnie wykorzystane do stworzenia sceny, 
która pojawi się na tegorocznym festiwalu Glastonbury.

Czy, kiedy i jak plastik zniknie z krajów Unii Europejskiej? 
Unia Europejska przyjęła tzw. dyrektywę plastikową. Za jej 

pomocą chce ograniczyć negatywny wpływ niektórych 
jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych na środowi-

sko. Jak i co konkretnie się zmieni?
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Anna Maj-Michałek
Dyrektor ds. Operacyjnych / Broker ubezpieczeniowy

Tel. +48 222 111 691
Tel. +48 882 355 957

e-mail. a.maj-michalek@ekobroker.com
www.ekobroker.com

EKO BROKER Sp. z o.o., ul. Twarda 18 (Spektrum Tower), 00-105 WARSZAWA, 
tel. +48 222 111 657, +48 222 111 693, e-mail: biuro@ekobroker.com, www.ekobroker.com

Alina Dampc
Członek Zarządu

Tel. +48 222 111 657
tel. +48 501 492 817

e-mail: a.dampc@ekobroker.com
www.ekobroker.com

Małgorzata Mleczak
Prezes Zarządu

Tel. +48 222 111 657
e-mail. m.mleczak@ekobroker.com

www.ekobroker.com
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