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Szanowni Państwo,
siódmy raz spotykamy się na konferencji 

portalu Ekopraktyczni.pl z cyklu Eko Wyzwa-
nia. Ponownie przekazujemy na Państwa ręce 
magazyn wydawany z okazji Eko Wyzwań.

Eko Wzywania są cyklicznymi konferencja-
mi organizowanymi przez Ekopraktyczni.pl. 
Każda dotyczy ekologii, zarazem też każda 
porusza tematy aktualne, które z punktu wi-
dzenia samorządów i firm przynoszą nowe 
rozwiązania, zwiększając efektywność ich 
działań.

Na VII konferencji postanowiliśmy od-
nieść się do dwóch zagadnień, ściśle związa-
nych z zarządzaniem i z ekologią zarazem. 
Z jednej strony to Facility Management – 
stosunkowo nowa dziedzina optymalizacji 
działania na przykład przedsiębiorstw. Z 
drugiej strony – gospodarka odpadami – 
dotyczy absolutnie wszystkich: gospodarstw 
domowych, firm, gmin – i również wyma-
ga zarządzania, aby zwiększać skuteczność 
między innymi selektywnej zbiórki.

Artykuły, informacje jakie znajdą Pań-
stwo w magazynie VII Eko Wzywań kore-
spondują bezpośrednio z tematyką porusza-
ną w czasie konferencji.

Jednocześnie już teraz zachęcamy do 
udziału w planowanych na koniec września 
VIII Eko Wyzwaniach, w czasie których 
porównamy efekty zmian oraz nazwiemy 
kolejne etapy i rozwiązania, jakie przed 
nami, odnosząc się do V Eko Wyzwań (paź-
dziernik 2016 roku). Ponownie konferencję 
podzielimy na trzy moduły: Miasto, Dom, 
Firma. Szczegóły, zapowiedzi będziemy pu-
blikować na portalu Ekopraktyczni.pl oraz 
na naszym Facebooku: EKO praktyczni.  
Zapraszamy!

Aldona Ziółkowska-Bielewicz,
Małgorzata Beślerzewska

i Monika Falkiewicz
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Surowce
•  Opracowywanie bardziej zrównoważonych 

materiałów i produktów
•  Zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych 
•  Osiągnięcie stanu „zero składowanych od-

padów”
•  Zrównoważenie łańcucha dostaw

Woda
•  Zmniejszenie globalnego zużycia wody
•  Zaangażowanie 100 proc. społeczności cier-

piących z powodu niedoboru wody zamiesz-
kujących tereny, na których 3M ma zakłady 
produkcyjne, w metody prowadzenia gospo-
darki wodnej obejmujące całą społeczność

Edukacja i rozwój
•  Inwestowanie w programy edukacyjne i 

ochrony środowiska
•  Udział w programach rozwoju pracowni-

ków, mających na celu podniesienie poten-
cjału pracowników i firmy

Energia i klimat
•  Zwiększenie efektywności energetycznej
•  Zwiększenie wykorzystania energii ze źró-

deł odnawialnych do wartości 25 proc. cał-
kowitego zużycia energii elektrycznej

•  Zapewnienie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o przynajmniej 50 proc. w 
stosunku do wartości bazowej z 2002 roku, 
przy jednoczesnym rozwijaniu działalności

•  Pomoc klientom w redukcji emisji gazów 
cieplarnianych o 250 mln ton ekwiwalentów 
CO2 dzięki zastosowaniu produktów 3M

Zdrowie i bezpieczeństwo 
•  Przeszkolenie 5 mln osób na całym świe-

cie w zakresie bezpieczeństwa pracowni-
ków i pacjentów

Sztandarowym projektem 3M w zakresie zrównoważonego rozwoju jest, prowadzony 
z sukcesem od 1975 roku, globalny program 3P – Pollution Prevention Pays (Zapo-
bieganie zanieczyszczeniom się opłaca). Jego celem jest wyeliminowania zanieczysz-
czeń u źródła ich wytwarzania poprzez przeformułowanie i modyfikację procesów, 
przeprojektowanie urządzeń lub odzyski ponowne wykorzystanie materiałów odpa-
dowych. Program 3P jest podstawową filozofią koncernu i stanowi kluczowy element 
strategii środowiskowej oraz starań na drodze do zrównoważonego rozwoju. 
W latach 1975-2015r. w 3M wdrożyło ponad  12 700 projektów 3P, co pozwoliło na 
redukcję ponad 1,9 mld kg zanieczyszczeń. Program przyniósł oszczędności w kwo-
cie ok. 2 mld $. Zakłady 3M w Polsce przyczyniły się do zredukowania ok. 5 mln kg 
zanieczyszczeń.  

O firmie 3M 
W ramach struktur 3M wykorzystujemy i dzielimy się odkryciami naukowymi naszej 
firmy, aby ulepszać codzienne życie milionów ludzi na całym świecie. Wartość sprze-
daży 3M sięga ponad 30 miliardów dolarów, a 90 000 naszych pracowników efek-
tywnie współpracuje z Klientami na całym świecie. Więcej na temat kreatywnych i 
odpowiadających na światowe problemy rozwiązań 3M - można przeczytać na stronie 
internetowej www.3M.com lub obserwując kanał firmy na Twitterze pod nazwą @3M 
lub @3MNewsroom.

O 3M w Polsce
3M Poland Sp. z o.o. jest oddziałem międzynarodowego koncernu Minnesota Mining 
and Manufacturing. W 2016 roku 3M obchodził 25-lecie działalności na polskim ryn-
ku. W tym czasie firma zainwestowała w naszym kraju ponad 500 mln USD.  3M w 
Polsce posiada cztery ośrodki produkcyjne: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k/Grodzi-
ska Mazowieckiego oraz Rabce. Firma zatrudnia ponad 3 000 pracowników i oferuje 
około 10 000 produktów w ramach 5 grup biznesowych: Ochrona Zdrowia, Produkty 
Konsumenckie, Bezpieczeństwo i Grafika, Przemysł, Elektronika i Energetyka. Centra-
la firmy mieści się w Kajetanach k/Warszawy. W czerwcu 2013 roku we Wrocławiu 
swoją działalność rozpoczęło nowoczesne Centrum Innowacji 3M, przestrzeń w której 
firma prezentuje innowacyjne technologie i rozwiązania. Dwa lata później, również 
we Wrocławiu, koncern uruchomił Centrum Usług Wspólnych 3M na obszar Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afryki. 

3M działa zawsze z myślą o środowisku naturalnym
Myślenie o tym, jak 3M i jej produkty oddziałują na środowisko naturalne, jest dla firmy priorytetowe. Koncern 
nie tylko – już w trakcie projektowania nowych wyrobów czy technologii – zwraca uwagę na aspekty ekologicz-
ne, ale wręcz tworzy specjalne produkty mające pomagać firmom i ludziom chronić środowisko naturalne. To 
sprawia, że grupa nieprzerwanie od 16 lat jest członkiem elitarnego Dow Jones Sustainability Index.

Cele środowiskowe na 2025 r.
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Nowy budynek przedszkola ma zastą-
pić wysłużone „Baraczki” – prowizoryczny 
budynek, który miał służyć tymczasowo, 
a w praktyce okazał się siedzibą placówki 
przez ponad trzydzieści lat. Nowy obiekt 
był więc koniecznością. Projekt został 
opracowany przez biuro projektowe Pa-
sywny m2 przy współpracy Stowarzysze-
nia Wielkopolski Dom Pasywny.

Przed rozpoczęciem etapu projekto-
wego wspólnie z gminą Kościan nakre-
ślono cele projektu:

• Stworzenie idealnej przestrzeni, w 
której dzieci będą mogły się uczyć i 
rosnąć,

• Organicznie kosztów utrzymania przez 
likwidację rachunków za energię,

• Uzyskanie trwałość i jakości na dzie-
sięciolecia,

• Powstanie akademii uczącej nowego 
podejścia do natury/ energii/ życia,

• Budowa przy użyciu lokalnych firm,
• Wykorzystanie zewnętrznych środków 

finansowania.

Z tych względów gmina zdecydował się 
na zastosowanie standardu pasywnego – 
rozwiązania stosowanego co raz częściej 
na świecie, a które w Polsce nadal jest no-
wością. Standard pasywny to tak napraw-
dę zestaw dodatkowych zasad projektowa-
nia i budowy obiektów, których celem są: 

• redukcja do minimum zapotrzebowa-
nia na energię do ogrzewania i chło-
dzenia budynku, 

„Myk i promyk”
   samorządowe przedszkole  
   ze żłobkiem w Kościanie

Nowo-budowane samorządowe przedszkole ze żłobkiem Nr 2 w Kościanie będzie  
wzorcowym budynkiem użyteczności publicznej na skalę Polski i Europy. 

• uzyskanie podwyższonego komfor-
tu jeżeli chodzi o stałą, równomierną 
temperaturę jak i świeżość powietrza 
wewnątrz budynku,

• długoletnia trwałość budynku.

Budowa przedszkola ruszyła w lipcu 
ubiegłego roku. Całość została podzie-
lona na kilka etapów, tak by w pracach 
mogły uczestniczyć lokalne firmy.  Płytę 
fundamentową wykonała firma mająca 
doświadczenie w budowie posadowień 
dla obiektów w standardzie pasywnym. 
Do kolejnych przetargów mogły już jed-
nak przystąpić firmy, które nie miały 
wcześniej do czynienia z tego rodzajem 
budynków.  Do dziś wybudowano już 

ściany, stropy i ukończono dach. Samo-
rząd ogłosił już przetarg na kolejne etapy 
budowy: okna i drzwi, system grzewczo-
-chłodzący, a także na instalację fotowol-
taiczną. 

Budynek jest tak zorientowany wzglę-
dem stron świata by od strony południo-
wej zapewnić dopływ naturalnego świa-
tła.  Zimą to słońce jest ważnym źródłem 
ciepła w budynku pasywnym. Latem do-
pływ promieni słonecznych będą ogra-
niczały automatycznie działające żaluzje 
zewnętrzne. Fundament, ściany i dach 
będą miały solidną izolację na przykład 
na dachu zastosowano 60 cm izolacji w 
postaci recyklingowanej celulozy i mat 
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z wełny drewnopochodnej. Dzięki temu 
zimą z budynku nie będzie uchodziło 
ciepło, a latem chłód. Budynek będzie 
szczelny powietrznie. Wewnętrzna war-
stwa tynku na ścianach i posklejane płyty 
OSB na dachu spowodują, że powietrze 
nie będzie się wydostawało na zewnątrz. 
Świeże powietrze będzie dostarczane w 
sposób mechaniczny przez kanały na-
wiewno-wywiewne. Ale zanim dostanie 
się do przedszkola zostanie najpierw 
przefiltrowane by usunąć zanieczyszcze-
nia. Dodatkowo, ciepło z powietrza wy-
rzucanego będzie odzyskiwane w wysoko 
sprawnym rekuperatorze. Dzięki wszyst-
kim powyższym rozwiązaniom rachunki 
za energię zostaną ograniczone praktycz-
nie do zera.

Budynek ma trzy kondygnacje. Na 
parterze będzie żłobek i dwie sale na 
odziały przedszkolne dla najmłodszych 
dzieci, szatnia z przeszklonym dziedziń-
cem, aula oddzielona przesuwną ścianą 
od Sali teatralno-sportowej oraz zaple-
cze kuchenne. Na piętrze przewidziano 
cztery sale dla starszych przedszkolaków 
i pokój terapeutyczny z wyjściem na zie-
lony taras. Na drugim piętrze będą znaj-
dować się: pokój dyrektora,  pokój wy-
chowawców, administracja, serwerownia, 
archiwum i pomieszczenie techniczne. 
W ramach inwestycji zagospodarowany 
zostanie również teren wokół obiektu. 
Powstanie plac zabaw dla dzieci oraz 
ścieżka edukacyjna. Przedszkole wraz ze 
żłobkiem zostaną oddane do użytku je-
sienią przyszłego roku.

Autor tekstu:
Bartosz Królczyk

Stowarzyszenie Wielkopolski 
Dom Pasywny

Źródło zdjęć: 
Stowarzyszenie Wielkopolski 

Dom Pasywny

Źródło wizualizacji:
biuro Pasywny m2
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