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Rozmowa z Prezesem Zarządu 
M iejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie mgr inż. 
Janem Skalskim 

Kr ajowe Forum Dy rektorów 
Zakładów Oczyszczania Miast to .. 

.. . istniejąca od 1992 roku, a więc od 
25 lat organizacja zrzeszająca .komunał· 
ników" z czołowych przedsiębiorstw i zakła
dów zajmu1ących się gospodatl<ą odpa
dami. Jest strukturą opartą o osoby: preze
sów. dyrektorów, naukowców. ekspertów. To 
działająca prężnie organizacja, która 
jednoczy oraz kształci menedżerów najwyż
szego szczebla gospodarki komunalnej, 
a takte stanowi zaplecze intelektualne dla 
branży. 

Jes t Pan członkiem 7-osobowego zarządu Forum wybranym na lata 
2016-2019. Gratuluję. To honor i poważne zadanie w świetle nadchodzących 
zmian w gospodarce odpadami. 

To prawda. Dla mnie osobiście jednak to wielka satysfakcja, bowiem 
traktuię to jako wyraz uznania dla dorobku, któ'>'. w o;;t~tnich latach dokonał się w 
zakładzie i gospodarce odpadami w naszym mieście 1 regt0nie. Tym bardzJeJJeSt 
to ważne, źe zasiadam w gronie osób z wielkim dorobkiem zawodowym i 
organizacyjnym. Wystarczy wspommet. te prezesem Forum jest Wojciech 
Janka, prezes Zakładu Gospodarki Komunatne1 i Mi~szkaniowe~ w Zie_lonef 
Górze, mic1ator i nieprzerwanie od 1992 roku szef nasze/ zawodowe/ orgarnzaq1. 
Forum zrzesza 162 członków zwyczajnych I 105 członków wspierających z 
praktycznie wszystkich liczących się w Polsce firm oczyszczania miast I 
gospodarl<i odpadami. Jeśli nasz zakład i Konin jest w nim reprezentowany. to jest 
to dowód potwierdzający dorobek MZGOKi miasta Konina. 

Wśród odznaczonych honorowym Medalem „ Polonia Plura" 
znajdujemy nazwisko Józefa Nowic kiego - prezydenta Konina obok Ja~ka 
Majchrowskiego - prezydenta Krakowa. Jak do tej pory tylko tych dwoch 
sz·efów samorządu zostało nim wyróżnionych. 

To dowód, że Forum docenia szefów miast, które tworzą szczególnie 
dobry klimat wokół gospodarki odpadami. Nasze miasto od lat ma bardzo dobre 
wyniki w tej dziedzinie. W Koninie jako pierwsze z sz~ściu w Polsce .została 
wybudowana i z powodzeniem precu1e spa/amia, czyli Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. W póltore roku po we1ścw 1e1 do 
f)łfflle/ eksploatacji osiąga bardzo dobre wyniki unieszkodliwiając P_lanowe iloś~1 
odpadów Załoga spalarni w pelm opanowała sztukę prowadzenia. te1 trudne/:. 
bardzo specjalistycznej fabryki. Krajowa sieć otrzymuje oczekiwaną ilość energ" 
elektrycznej, a miasto w 12 procentach ogrzewane jest ciepłem wytwarzanym w 
ZTUOK. 

Forum prowadzi bardzo inspirujący system wyróżniania szefów i 
firm. W ostatnich Jatach został Pan laureatem kilku honorów: Dyrektor Roku 
2015, Europejski Lider Innowacji 2016 (tylko trzy osoby z branży otrzymały 
ton tytuł; oprócz Pana Henryk Kultys z Krakowa oraz Andreas Kle/n z TEW 
Polska), Złoty Dyplom Heraklesa 2017. Gratulacje. 

Jest to mile. ale naprawdv nie najważniejsze. A jeśli już, to traktuję te 
wyróżnienia jako wyraz uznania dla clątkioj pracy całej załogi. 

Panie Prezesie przypomnijmy: daleko przed transformacją miasta 
oczys zcza/o się ze śmieci. Polem przystąpiono do .organ/zowan~a 
gospodark i odpadami komunalnym/. Wysypisko śm1ec1 . s tało s1.ę 
składowiskiem odpadów. Budowa sortowni, kompostowni, wreszcie 
spalarni oraz konsekwentnie prowadzona selektywna zbiórka odpadów u 
źródła, czyli w domostwach I gospodarstwach domowych, ich segregacj a, 
recykling w połączeniu z edukacją ekologiczną zmieniły ob~z naszych 
miast I wsi. Czy możemy mówić o satysfakcjonującym rezultacie? 

Chyba jeszcze nie. chociaż poprawa jest bardzo widoczna. Gdy zapadały 
decyz1e o budowie spalam! w Polsce zdawało SJę. że termiczne unieszkodlooa.~1e 
odpadów będzie finałem i lekiem na cale zło. Do roku 2020 dyrektywa unqna 
zobowiązała Polskę do odzysku 50 procent odpadów. Tymczasem dane za 2015 
rok mówią, że odzyskiwanie odpadów wynosi ledwie 26 proc,. a za rok 2016 
około 30 proc. Trudno będzie sprostać unijnym oczekiwaniom za niespełna jut 
cztery lata. Przytoczę konkluzję z debaty jaka odbyła się podczas Europej skiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach z udziałem podsekretarza sta~u w 
Ministorstwie środowiska, Sławomira Mazurka: . Mamy wzrost recyklrngu. 
zmalała ilość odpadów przekazywanych do skladowania. mniej odpadów trafia 
do tasów. ale z drugiej strony osiągnięcie poziomów narzuconych przez Umę 
Europejską będzie bardzo trudne, a jut niedługo, bo w roku 2020 w polskich 
gminach recykling ma osiągnąć pozio"! 50 procent•. . .. . 

Tymczasem Unia Europe1ska przekazała do rea/1zacJ1 paki et 
dy rektyw, które nazywane są „ ku gospodarce o obiegu zamkniętym". Co to 
oznacza? 

Zadanie jest niezwykle wymagające i mobilizujące. Otót do 2030 roku 
bądzie się oczekiwać recyklingu 70 procent ogólnej masy wytworzonych 
odpadów komunalnych, podczas gdy dziś osiągamy nieco ponad 25 proc. Do 
rego roku też gospodatl<a o obiegu zamknl11tym ma przymeść ponad 600 mld euro 
oszczvdności w przedsiębiorstwach oraz stworzyć ponad 2 m1/lony nowych 
miejsc pracy. 
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Jak do tego dojść? . . . . 
Zadanie jest bardzo trudne. W naszym kra1u w szczegolnosc1 

będziemy musieli prowadzić działania zmieniające nawyki na pnr klad takie. 
jakie ujawniły się minionej zimy i wczesnej wiosny w postaci smogu w 
większości miast. Jest on WYnikiem niskiej emisji. a jeden z ekspertów 
stwierdzi/: jaka jest świadomość. widzieliśmy w okresie zimowym, gdy okazało 
się. te wiele osób spala śmieci w swoich piecach domoWYch. Mozna 
powiedzieć, że u nas, niestety odpady dvelą się na palne i nief?alne. Sp~wa 
jest bardziej poważna, bowiem zahaczamy o możliwości. ekono:niczne 
gospodarstw domowych. Tradycyjne polskie paliwo, czyi/ węgiel kamienny. a 
do tego ten bezpieczny jest niestety bardzo drogi. To r;ienfądze. ? właściwie •eh 
niedostatek. decydują, t e na masową skalę stosu1e się zam1enmk1, a więc 
tańszy miał, czasem nawet mul węglowy i odpady. Dojście do rezultatów 
nakreślonych w dyrektywach unijnych wymagać będzie dzfalań prze.de 
wszystkim zmieniających świadomość, mentalność wytwórcow odpadow. 
Polska podejmuje w tym zakresie sporo działań. Już od 2014 działa 
profesjonalny think thank pod nazwą . Instytut gospodarki odpadami w obiegu 
zamkniętym", który najogólniej mówiąc wypracowuje sposoby przechodzeni.a 
z gospodarki liniowej do gospodarki obiegowej. Naukowcy bard~o krytycz~1e 
odnoszą się do możliwości szybkiej zmiany mentalnoś~I wytwórcow odpa'!ow. 
Jest w polskiej tradycji słynne i bardzo aspołeczne pow1edze~1e: . Szlachcic na 
zagrodzie równy wojewodz:ie", czyli nikt nie będzie mu mówił, co ma robić ze 
swoimi śmieciami. Jest w tej akcji dochodzenia do założonych rezultatów 
jeszcze jeden niezwykle ważny aspekt. Wytwórcom odpadów. ich segregacja 
w domu musi się opłacać. Trud no dziś powiedzieć, na czym to ma polegać, ale 
nie możemy tytko żądać, by oni segregowall odpady nie mając z _tego 
wym1emych korzyści. Kolejny aspekt to wytwórcy na przykład opakowan: l~h 
producenci muszą najpierw dostosować swoja produkty do tego, aby latw1e11e 
byto poddać recyklingowi i muszą partycypować w ko.sztach gospodar1<1 
odpadami. Wreszcie po pewnym w ostatnich latach zwolnieniu tempa dz1alan 
edukacyjnych należy je zintensyfikować. glównie wśród najmłodszych 
obywateli naszego kraju. fch przygotowanie do postępowania z odpadami 
pozwoli na ukształtowanie mentalności I nawyków. Be~ zintegrow?nego 
działania wytwórców odpadów i firm fe przetwarzających 1 gospodaru1ących 
ńimi osi4gnięcie zalóżonych na 20130 rok wyn/1<6w będzie bardzo trudne. 

Panie prezesie, od 1 lipca w punktach zb iórki odpadów znowu 
pojawią się kolorowe pojemniki: nleb/esklo na papier, zielone na sz.kło, 
tólte na metale i tworzywa sztuczne, oraz brązowe na odpady ulegające 
biodegradacji. . 

Tak, to udoskonalony i doprecyzowany sposób segregowania 
odpadów, wynikający z rozporządzenia ministra środowi.ska. Wp'!'wdzie do te~ 
pory pojemniki obowiązywaJy takie same, ale to. co do nich będziemy wrzucac 
zostało dokładniej opisane. Powiem, żo nas 1ako MZGOK. ale przede 
wszystkim slutby komunafne, organizac1e pozarządowe 1 szkoły wSZJISlkich 
szczebli czeka intensywna praca, by praW1d/owa segregac1a na we1s~~u, a 
w1vc w domach. była właściwa i w ten sposób mogła doprowadz1c do 
osiągnięcia spodziewanych rezultatów. W gospodarce odpadami czeka nas 
kolejny skok cywilizacyjny. któremu musimy sprostać. 

Podstaw owe etapy modelu gospodarki o obiegu zamkniętym 

• 
A , 
• 
A • • • I 

• , 

• • • • • o 
A 

• • 
Hll!l'tAltCHIA POSTięPOWANIA Z ODPADAMI 
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