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PRACOWNICY
Edukujemy pracowników, organizując i prowadząc: 

• Warsztaty ekoefektywności

• Green Team

• Edukację ekologiczną
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ZARZĄDZANIE
Wdrażamy metody zarządzania poprawiające 
ekoefektywnoć procesów: 

• Lean and Green

• Kaizen

• Zarządzanie środowiskowe
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PROJEKTY 
Pomagamy zespołom projektowym 
osiągnąć cele biznesowe i ekologiczne, 
prowadząc takie projekty, jak: 

• Zero Waste

• Czystsza Produkcja 

• Green Productivity
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WSPARCIE
Inspirujemy i pomagamy 
rozwijać ekostrategie 
w firmie przez: 

• Ekonarzędzia

• Klub Ekoefektywnych
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EKOEFEKTYWNOŚĆ 
ROZWIJA  

TWÓJ BIZNES
Katalog usług firmy Ekoefektywność
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Jeśli chcesz:
•  zbudować zespół pracowników zaangażowanych w rozwijanie w twojej 

firmie koncepcji Kaizen i Lean, 
•  nauczyć pracowników dostrzegania i reagowania na marnotrawstwo 

materiałów, surowców, energii oraz wody,
•  zaangażować pracowników w realizację zgłaszanych przez nich usprawnień,
•  zredukować wielkość zużycia materiałów, surowców, energii, wody oraz 

ilość powstających odpadów,

pomożemy ci to osiągnąć, przeprowadzając z twoimi pracownikami warsztaty 
ekoefektywności.

Oferujemy: 
wsparcie przy organizacji warsztatu ekoefektywności oraz przeprowadzenie 
wszystkich jego etapów, dostosowując metodykę do charakteru i potrzeb twojej 
organizacji.

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań. 
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia i indywidualne konsultacje online.

W twojej firmie działa zespół przeszkolonych 
i zmotywowanych pracowników, którzy dostrzegają 
marnotrawstwo surowców, energii oraz wody i na bieżąco 
opracowują usprawnienia gotowe do wdrożenia

WARSZTATY EKOEFEKTYWNOŚCI

Celem warsztatu jest wypracowanie 
rozwiązań zwiększających efektywność 
wykorzystywania zasobów środowiska 
i energii oraz zmniejszających ilość 
powstających odpadów i zanieczyszczeń. 
Realizacja warsztatu obejmuje etapy:

•  przygotowawczy służący ustaleniu 
priorytetowych problemów 
środowiskowych organizacji. 
W jego trakcie powołujemy zespół 
pracowników i zbieramy niezbędne 
dane. 

•  warsztatowy, czyli spotkania zespołu 
pracowników, którzy pod okiem 

trenera analizują obecną sytuację, 
identyfikują problemy, określają ich 
przyczyny oraz ustalają rozwiązania. 

•  wdrożeniowy, czyli czas testowania 
i wprowadzania w życie wybranych 
podczas warsztatu rozwiązań. 

•  weryfikacji, który służy sprawdzeniu, 
czy i w jakim zakresie przyjęte 
rozwiązania są skuteczne. 

Warsztat ekoefektywności kończy się 
w momencie uzyskania potwierdzenia, 
że wdrożone w organizacji rozwiązania 
są skuteczne.

Jaki jest cel i przebieg warsztatu ekoefektywności?
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Zielony Zespół to grupa pracowników 
na co dzień pełniących różne funkcje 
w organizacji. W Green Team pracują 
oni wspólnie nad usprawnianiem 
procesów i operacji, tak aby stawały 
się one przyjaźniejsze dla środowiska 
(np. przez mniejsze zużycie surowców, 
wody, energii czy substancji 
chemicznych). Członkowie zespołu 
wskazują na szanse rozwoju biznesu, 

analizując, w jaki sposób model 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
i inne rozwiązania z zakresu ochrony 
środowiska mogą zmienić sposób 
produkcji, rodzaje oferowanych 
produktów i usług oraz zachowania 
klientów i kontrahentów. 

Jeśli chcesz:
•  tworzyć kulturę pracy zespołowej w firmie, 
•  korzystać z efektów zaangażowania, doświadczenia i kreatywności zespołu 

pracowników, którzy usprawniają procesy w firmie i przeciwdziałają 
ekomarnotrawstwom, 

•  zintensyfikować uczestnictwo pracowników w wyznaczaniu i realizacji 
strategii ochrony środowiska organizacji,

•  zwiększyć stopień identyfikacji pracowników z organizacją,
•  pokazać klientom i kontrahentom zaangażowanie twojej firmy w społeczną 

odpowiedzialność biznesu (CSR), 

pomożemy ci to osiągnąć, tworząc Zielony Zespół w twojej organizacji 
i koordynując jego pracę.

Oferujemy:
wsparcie w tworzeniu, prowadzeniu i rozwijaniu Zielonego Zespołu w twojej 
organizacji. 

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań.
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia i indywidualne konsultacje online.

Zielony Zespół pracowników na bieżąco poprawia 
ekoefektywność procesów w firmie, ogranicza ilość 
odpadów i dostosowuje organizację do modelu 
gospodarki o obiegu zamkniętym

ZIELONY ZESPÓŁ (GREEN TEAM)

Co to jest Zielony Zespół? 

1PRACOWNICY
OBSZAR
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Opracowując plan edukacji ekologicznej dla firmy, dbamy o to, aby wspierał 
on osiąganie celów biznesowych przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia są dla 
nas jasno zdefiniowane twoje oczekiwania wobec przyszłych zachowań 
pracowników w zakresie ochrony środowiska.

Jeśli chcesz:
•  działać na rzecz ochrony środowiska,
•  kształtować świadomość ekologiczną pracowników,
•  zwiększać zaangażowanie pracowników w proekologiczne działania firmy,
•  włączyć pracowników w proces kreatywnego tworzenia ekousprawnień 

w firmie, 
•  organizować interesujące akcje ekologiczne dla klientów i społeczności 

lokalnej,

pomożemy ci to osiągnąć, wykorzystując sprawdzone metody oraz 
nowoczesne strategie biznesowe (np. Kaizen).

Oferujemy:
pomoc na każdym etapie realizowania projektu związanego z edukacją 
ekologiczną, począwszy do telefonicznej konsultacji twojego ekopomysłu, 
a na przeprowadzeniu szkolenia wspierającego realizację twoich celów 
ekologicznych kończąc. Możemy np.:
•  wypracować opis proekologicznych zachowań, których oczekujesz od 

pracowników,
•  wdrożyć albo zmodyfikować istniejący system dzielenia się pomysłami 

w firmie, tak aby zachęcić pracowników do zgłaszania koncepcji 
ekousprawnień, 

•  uświadomić pracownikom istnienie ekologicznego marnotrawstwa 
i zmotywować ich do jego eliminowania, 

•  opracować strategię komunikowania zagadnień środowiskowych wewnątrz
i na zewnątrz organizacji,

•  wyjaśnić pracownikom znaczenie polityki środowiskowej firmy i naświetlić 
korzyści wynikające z jej realizacji,

•  dobrać, uzgodnić oraz przeprowadzić firmową ekologiczną inicjatywę, 
•  zaplanować wydarzenie firmowe w standardzie zielonego wydarzenia

(ang. Green Event).

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań. 
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia i indywidualne konsultacje online.

Zaangażowani pracownicy, zadowoleni klienci 
i kontrahenci oraz świadomi dostawcy

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Jakich zasad przestrzegamy, planując edukację ekologiczną w firmie?

1PRACOWNICY
OBSZAR
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Lean and Green stanowi 
uzupełnienie i jednocześnie 
rozszerzenie stosowanych w firmach 
strategii ciągłego doskonalenia 
(np. Lean, Kaizen, Six Sigma, 
ISO 14001). Metoda ta skupia 
się na identyfikacji i eliminacji 
ekologicznego marnotrawstwa 

(jap. muda), poprawie efektywności 
środowiskowej procesów 
produkcyjnych, zaspokajaniu wymagań 
klientów w obszarze ekologii oraz 
zmniejszaniu negatywnego wpływu 
przedsiębiorstwa na środowisko.

Jeśli chcesz:
• wzmocnić i rozwijać w organizacji programy Lean, Kaizen i Six Sigma, 
• ograniczać zużycie materiałów, surowców, wody, energii i chemikaliów, 
•  osiągnąć cele ekologiczne firmy i na bieżąco rozwiązywać problemy 

środowiskowe, 
• stworzyć wizerunek firmy przyjaznej środowisku naturalnemu, 

pomożemy ci to osiągnąć, korzystając z metody Lean and Green.

Oferujemy:
pomoc we wdrażaniu metody Lean and Green w twojej organizacji. 
Możemy np.: 
•  wprowadzić podejście Green, czyli organizacji przyjaznej środowisku, do 

istniejącego w firmie systemu ciągłego doskonalenia (np. Lean, Kaizen lub 
Six Sigma),

•  dostosować metodę Lean and Green do realizacji konkretnych celów 
ekologicznych organizacji,

•  zrealizować wskazany projekt albo wyznaczone zadanie zgodnie 
z podejściem Lean and Green,

•  nauczyć wdrażania i stosowania metodyki oraz narzędzi Lean and Green,
•  nauczyć specjalistę ds. ochrony środowiska lub  pełnomocnika 

ds. ISO 14001 używania metodyki Lean and Green. 

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań.
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia oraz indywidualne konsultacje online.

Większe korzyści z Lean, Kaizen i Six Sigma 
oraz poprawa wizerunku firmy

LEAN AND GREEN

Co to jest Lean and Green?

2ZARZĄDZANIE
OBSZAR
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Jeśli chcesz:
•  rozwijać u pracowników umiejętność dostrzegania marnotrawstwa (muda),
•  szczycić się dobrze zorganizowanymi stanowiskami pracy zgodnie z ideą 5S 

i wspierać audyty 5S,
•  skutecznie rozwiązywać problemy np. za pomocą metody Problem Solving 

Story,
•  zorganizować dobrze zarządzany park maszynowy z wykorzystaniem 

strategii Całkowitego produktywnego utrzymania maszyn (Total 
Productive Maintenance, TPM) obejmującej samodzielną konserwację 
maszyn i urządzeń (ang. autonomous maintenance), 

pomożemy ci to osiągnąć.

Oferujemy:
wsparcie w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia organizacji według 
filozofii Kaizen oraz w stosowaniu 5S, Problem Solving Story i TPM.

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań.
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia oraz indywidualne konsultacje online.

Kierując się filozofią Kaizen, pracownicy 
w twojej firmie na bieżąco wprowadzają 
usprawnienia w sposobie wykonywania pracy

KAIZEN

2ZARZĄDZANIE
OBSZAR
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Jeśli chcesz:
•  prowadzić działalność zgodnie z wymaganiami systemu środowiskowego,

co potwierdzą profesjonalne audyty,
•  realnego wsparcia kierownictwa dla rozwoju systemu środowiskowego,
•  rosnącego zaangażowania pracowników w proekologiczne działania firmy,
•  nowych programów działań redukujących koszty i wpływ na środowisko,
•  ciekawych pomysłów na edukację ekologiczną pracowników i rozwój 

systemu środowiskowego,

pomożemy ci to osiągnąć, wykorzystując sprawdzone metody oraz 
nowoczesne strategie biznesowe.

Oferujemy:
wsparcie w wielu obszarach wymagających doskonalenia. Możemy np.:
•  opracować, ocenić i zaktualizować politykę środowiskową organizacji,
•  stworzyć system wskaźników środowiskowych wraz z zasadami oceny 

efektów środowiskowych,
•  wypracować z pracownikami ekousprawnienia, które zwiększą 

konkurencyjność organizacji,
•  sporządzić program środowiskowy ujmujący działania, które obniżą koszty 

i zredukują negatywny wpływ na otoczenie,
•  zaplanować i wdrożyć działania, które zwiększą zaangażowanie 

pracowników w proekologiczne inicjatywy firmy,
•  zaplanować i wdrożyć działania, które w oczach klientów, kontrahentów 

i lokalnej społeczności stworzą wizerunek firmy przyjaznej środowisku, 
•  przeprowadzić diagnozę stanu systemu środowiskowego, wykonując audyt 

wewnętrzny lub kontrolę w terenie, i przedstawić rekomendacje,
•  skonsultować pomysły na usprawnienie zarządzania środowiskowego 

w twojej firmie,
•  zaopiniować sporządzoną dokumentację systemową. 

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań. 
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia i indywidualne konsultacje online.

Sprawny i przynoszący firmie realne korzyści system 
zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001, EMAS, 
Zielone Biuro, Zielony Sklep, Eko Biuro, Green Key)

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

2ZARZĄDZANIE
OBSZAR
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Macierz decyzyjna 

(Decision Matrix)

5 R (Refuse, Reduce, Reuse, 

Repurpose, Recycle)

Projektowanie dla środowiska 
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Green Performance Map

5S & Good Hausekeeping

Zero Odpadów w firmie to cel przyszłościowy, który nie jest jednak 
najważniejszym efektem przyjętej strategii. Najważniejsze jest zaangażowanie 
pracowników najpierw w szukanie rozwiązań, które ograniczą ilość 
powstających odpadów albo umożliwią ich ponowne wykorzystanie w innym 
miejscu, a następnie we wdrażanie tych pomysłów w życie.

Jeśli chcesz:
•  ograniczyć koszty związane z powstawaniem odpadów w firmie,
•  wprowadzić rozwiązania zapobiegające powstawaniu odpadów, 
•  spełniać wymagania przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami,
•  usprawnić selektywną zbiórkę i gromadzenie odpadów,
•  wyeliminować przekazywanie odpadów na składowiska i do spalarni,

pomożemy ci to osiągnąć, wykorzystując sprawdzoną przez setki organizacji 
na całym świecie strategię Zero Odpadów (ang. Zero Waste) oraz filozofie 
Kaizen i Lean.

Oferujemy:
wsparcie przy wprowadzaniu strategii Zero Odpadów w firmie. Możemy np.:
•  sprawdzić spełnienie wymagań formalno-prawnych z zakresu ustawy 

o odpadach,
•  przeprowadzić diagnozę stanu zarządzania odpadami twojej firmie,
•  zbadać strumień odpadów w zakładzie,
•  przedstawić metody zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich 

ponownego wykorzystania,
•  opracować z pracownikami strategię gospodarki odpadowej dla firmy,
•  wypracować z pracownikami rozwiązania organizacyjne i techniczne, 

które ograniczają ilość powstających odpadów,
•  zmotywować pracowników do prawidłowego postępowania z odpadami

(np. poprawić system segregacji odpadów i właściwego ich 
magazynowania),

•  opracować cele, wskaźniki, plan działań oraz zasady prowadzenia 
okresowego przeglądu stopnia realizacji strategii Zero Odpadów w firmie. 

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań.
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia lub indywidualne konsultacje online. 

Mniejsze koszty zakupów materiałów i prowadzenia 
procesu wytwórczego oraz niższe opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów

ZERO ODPADÓW (ZERO WASTE)

Co jest najistotniejsze w strategii Zero Odpadów firmie?

3 PROJEKTY
OBSZAR
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Green Performance Map

5S & Good Hausekeeping

Cleaner Production polega na 
realizacji działań zwiększających 
efektywność wykorzystania 
zasobów naturalnych w trakcie 
produkcji, świadczenia usług 
i używania produktów. Nastawiona 
jest też na działania, które 
zapobiegają powstawaniu odpadów 
i zanieczyszczeń w przedsiębiorstwie 
oraz ograniczają oddziaływanie 

produktu w cyklu jego życia na ludzi 
i środowisko. Zapobiegawczą strategię 
Czystszej Produkcji rozwija od 1994 
roku Agenda ONZ, Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) 
za pośrednictwem dziesiątków 
krajowych centrów Cleaner 
Production.

Jeśli chcesz: 
•  zmniejszyć zużycie surowców, materiałów i energii,
•  eliminować lub ograniczyć ilość stosowanych niebezpiecznych substancji,
•  zredukować ilość powstających odpadów oraz emitowanych 

zanieczyszczeń,
•  zmniejszać zagrożenia dla ludzi i środowiska wywoływane prowadzoną 

przez ciebie działalnością (produkcją lub produktami), 
•  zwiększyć zaangażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony 

środowiska, 

pomożemy ci to osiągnąć, wykorzystując strategię Czystszej Produkcji.

Oferujemy:
wsparcie przy wprowadzaniu strategii Czystszej Produkcji.

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań.
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia i indywidualne konsultacje online.

Zapobiegasz powstawaniu odpadów w realizowanych 
procesach, eliminujesz niebezpieczne substancje, 
ograniczasz zagrożenia dla ludzi i środowiska 
i minimalizujesz ryzyko poniesienia sankcji prawnych 
w związku z prowadzoną działalnością

CZYSTSZA PRODUKCJA 
(CLEANER PRODUCTION)

Co to jest Czystsza Produkcja?

3 PROJEKTY
OBSZAR
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Green Performance Map

5S & Good Hausekeeping
Green Productivity to strategia, 
której celem jest poprawa 
produktywności firmy, efektywniejsze 
wykorzystywanie zużywanych 
zasobów środowiska oraz 
zmniejszenie ilości powstających 
zanieczyszczeń. Włączenie działań 
ograniczających uzależnienie firmy 

od zasobów środowiska w proces 
poprawy produktywności organizacji 
ma zwiększyć przewagę firmy 
nad konkurencją. Strategię Green 
Productivity opracowała Azjatycka 
Organizacja Produktywności 
z siedzibą w Tokio.

Jeśli chcesz:
•  zwiększać produktywność przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego 

wpływu na środowisko,
•  rozwijać przedsiębiorstwo, korzystając z koncepcji:  Kompleksowego 

zarządzania jakością (Total Quality Management, TQM), Całkowitego 
produktywnego utrzymania maszyn (Total Productive Maintenance, TPM), 
Kaizen & 5S oraz ISO 14001,

•  zwiększać kompetencje pracowników w zakresie zespołowego 
rozwiązywania problemów i wypracowywania usprawnień,

•  zintegrować obecne metody poprawy produktywności ze strategią ochrony 
środowiska w przedsiębiorstwie,

•  wprowadzić do organizacji prośrodowiskowe koncepcje i metody 
sprzyjające ochronie środowiska, np. Kaizen, TPM, 5S, Pollution Prevention,

•  realizować wymagania klientów i administracji w zakresie ochrony 
środowiska,

pomożemy ci to osiągnąć, wykorzystując strategię Green Productivity.

Oferujemy:
wsparcie we wprowadzaniu strategii Green Productivity lub jej elementów 
w twojej organizacji.

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań.
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia i indywidualne konsultacje online. 

Zwiększanie produktywności przedsiębiorstwa 
i zmniejszanie jego wpływu na środowisko przez 
łączenie sprawdzonych koncepcji ciągłego doskonalenia 
z metodami służącymi ochronie środowiska

Co to jest Green Productivity?

ZIELONA PRODUKTYWNOŚĆ 
(GREEN PRODUCTIVITY)

3 PROJEKTY
OBSZAR



11

Ekoefektywność
Mirosław Bachorz 

tel. 505 89 17 17
biuro@ekoefektywnosc.pl
www.ekoefektywnosc.plJeżeli masz jakiekolwiek pytania — napisz lub zadzwoń

Diagram pokrewieństwa 

(Affinity Diagram)

Burza mózgów (Brainstorming)

Problem Concentration Diagram

Ślad węglowy (Carbon Footprint)

Ślad wodny (Water Footprint)

Eko-mapowanie (Eco-Mapping) 

Lean and Green

Zarządzanie Środowiskowe

Edukacja Ekologiczna

Zero Odpadów  

(Zero Waste)

Zielony Zespół (Green Team)

Zielona Produktywność 

(Green Productivity)

Czystsza Produkcja 

(Cleaner Production)

Klub Ekoefektywnych

Warsztaty ekoefektywności

Ekonarzędzia

Kaizen

Zielone zakupy (Green 

Purchasing)

Analiza potencjalnych przyczyn 

i skutków wad (Failure Mode 

and Effects Analysis, FMEA)

Bilans masowy (Material Balance)

Bilans energetyczny 

(Energy Balance)

Diagram Ishikawy 

(Ishikawa Diagram)

Interrelationship Diagram

Analiza kosztów i korzyści 

(Cost Benefit Analysis, CBA)

Macierz decyzyjna 

(Decision Matrix)

5 R (Refuse, Reduce, Reuse, 

Repurpose, Recycle)

Projektowanie dla środowiska 

(Design for Environment, DfE)

Ocena cyklu życia 

(Life Cycle Assesment, LCA)

Rachunek kosztu cyklu życia 

(Life Cycle Cost, LCC) 

Ekomarnotrawstwo 

Green Performance Map

5S & Good Hausekeeping

Jeśli chcesz:
wspomagać realizację ekologicznych projektów skutecznymi narzędziami 
i technikami, takimi jak: 
•  Diagram pokrewieństwa (Affinity Diagram),
•  Burzą mózgów (Brainstorming), 
•  Problem Concentration Diagram,
•  Ślad węglowy (Carbon Footprint),
•  Ślad wodny (Water Footprint),
•  Eko-mapowanie (Eco-Mapping), 
• Zielone zakupy (Green Purchasing), 
•  Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad (Failure Mode and Effects 

Analysis, FMEA),
•  Bilans masowy (Material Balance),
•  Bilans energetyczny (Energy Balance),
•  Diagram Ishikawy (Ishikawa Diagram),
•  Interrelationship Diagram,
•  Analiza kosztów i korzyści (Cost Benefit Analysis, CBA),
•  Macierz decyzyjna (Decision Matrix),
•  5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle), 
•  Projektowanie dla środowiska (Design for Environment, DfE),
•  Ocena cyklu życia (Life Cycle Assesment, LCA),
•  Rachunek kosztu cyklu życia (Life Cycle Cost, LCC),
•  Osiem rodzajów marnotrawstwa (muda) oraz ekomarnotrawstwo,
•  Środowiskowa mapa strumienia wartości (Green Value Stream Mapping, 

GVSM),
•  Green Performance Map,
•  5S & Good Hausekeeping,
•  Rachunkowość kosztów przepływu materiałów (Material Flow Cost 

Accounting, MFCA),

pomożemy ci w tym.

Oferujemy: 
pomoc w nauce stosowania oraz we wdrażaniu w firmie prośrodowiskowych 
narzędzi i technik.

Formę współpracy dostosujemy do twoich oczekiwań.
Oferujemy np. doradztwo, szkolenia i indywidualne konsultacje online.

Uzyskujesz korzyści ze stosowania narzędzi i technik 
służących realizacji projektów zwiększających 
produktywność oraz ograniczających negatywny 
wpływ na środowisko

EKONARZĘDZIA

4WSPARCIE
OBSZAR
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Klub Ekoefektywnych organizuje spotkania internetowe w formie webinariów. 
Na początku webinarium osoba prowadząca spotkanie dzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie obejmującym temat spotkania. Po tym 
wystąpieniu uczestnicy webinarium mają czas na zadawanie pytań i wymianę 
opinii. Spotkania są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Jeśli chcesz:
•  spotykać się z osobami podzielającymi twoje zainteresowanie 

ekoefektywnością lub ochroną środowiska, 
•  poznać nowoczesne strategie i metody ochrony środowiska, np. Zero 

Waste, Ecodesign, Green and Lean, Carbon Footprint, Water Footprint,
•  wymieniać się doświadczeniami z osobami zajmującymi się 

zasobooszczędnością, niskoemisyjnością i społeczną odpowiedzialnością 
biznesu, 

•  odwiedzać przedsiębiorstwa, by poznać praktyczne rozwiązania z zakresu 
produktywności i ochrony środowiska,

•  wdrażać w firmie lub w domu zasady systemu gospodarki o obiegu 
zamkniętym,

 
pomożemy ci to osiągnąć. Przyłącz się do Klubu Ekoefektywnych.

Zapraszamy:
Aby dołączyć do Klubu Ekoefektywnych, wyślij e-mail na adres: 
biuro@ekoefektywnosc.pl.
 
O terminie i temacie spotkania poinformujemy cię wiadomością 
e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozwijasz swoje zainteresowania, poznajesz specjalistów 
z różnych dziedzin, zdobywasz nowe umiejętności 
z zakresu ochrony środowiska i wiedzę o ekoefektywnych 
metodach zarządzania, wytwarzania, projektowania oraz 
użytkowania produktów i usług

KLUB EKOEFEKTYWNYCH

Jak działa Klub Ekoefektywnych?
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