
mulatorów rośnie. Gdyby ułożyć obok siebie wszyst-
kie baterie poddane w ciągu roku recyklingowi, okrą-
żyłyby one Polskę niemal trzykrotnie! 

Osiągnięcia
Od wielu lat spółki z grupy ENERIS są nagradzane za 
działalność rynkową i ekologiczną. 
ENERIS jako pierwsza firma z branży komunalnej 
w 21-letniej historii konkursu została wyróżniona tytu-
łem „Dobroczyńca Roku”, a internauci nagrodzili ją za 
program „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Aż pięt-
naście projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialnego biznesu, realizowanych przez spółki 
ENERIS Surowce, znalazło się w 18. edycji raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019”. Praktyki marki 
zostały docenione i ujęte również w trzech poprzednich 
tego typu raportach, publikowanych corocznie przez 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Również w 2019 
roku ENERIS Surowce otrzymał tytuł Geparda Biznesu 
usług komunalnych, a międzysektorowy projekt „Koalicja 
5 frakcji” otrzymał złoty medal na targach Ekotech 
w Kielcach. W 2020 roku spółka ENERIS Surowce została 
nagrodzona w ramach konkursu „Puchar Recyklingu” 
w nowej kategorii „Zielony transport” za najbardziej przy-
jazne dla środowiska rozwiązania transportowe. Z ko-
lei Altvater Piła otrzymał nagrodę̨ przyznawaną przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
za najbardziej aktywne działania w zakresie gospodarki 
odpadami na terenie Wielkopolski. W 2021 roku nasza 
kampania Koalicji ds. Bezpieczeństwa Pracowników 
Służb Komunalnych otrzymała wyróżnienie w kategorii 
Komunikacja Kryzysowa w konkursie PR Wings.

Kontekst rynkowy
Każdego roku świat wytwarza około 2 miliardów ton 
odpadów stałych. W ciągu najbliższych 30 lat można 
spodziewać się produkcji odpadów na poziomie 3,4 mi-
liarda ton rocznie. Unia Europejska odpowiada za około 
12 procent światowej produkcji odpadów komunalnych. 
Całkowita ilość odpadów przypadająca na jednego 
mieszkańca UE to 5 ton w skali roku, a średnia roczna 
produkcja odpadów komunalnych to około 0,5 tony na 
Europejczyka. Każde gospodarstwo domowe na terenie 
Unii wytwarza zatem w ciągu tygodnia ponad 20 kilo-
gramów odpadów.
ENERIS jest częścią̨ wielkiego systemu gospodarczego. 
Firma posiada 23 oddziały, w których zatrudnia blisko 
1500 pracowników. Od jej sprawności organizacyj-
nej i technologicznej zależy jakość życia mieszkańców 
oraz komfort pracy przedsiębiorstw. To, jak pracuje, jest 
silnie uwarunkowane kontekstem jej działalności, na 
który składają̨ się przede wszystkim regulacje prawne, 
wyzwania stawiane przez UE, prawo krajowe, lokalne, 
oczekiwania różnych zainteresowanych stron, ale także 
konieczność zmagania się z nieuczciwymi praktykami 
i szarą strefą w gospodarce odpadami. 
Marka jest szczególnie wrażliwa na oczekiwania sta-
wiane przez lokalne społeczności. Na terenie, na któ-

rych sortuje i doczyszcza odpady pozyskiwane 
w systemie selektywnej zbiórki od mieszkańców 
oraz przedsiębiorców. W swoich instalacjach odzy-
skuje cenne surowce takie jak metal, plastik, szkło 
czy papier. Z odpadów, które nie mogą być poddane 
dalszemu recyklingowi ze względu na niską wartość 
materiałową, produkuje paliwo alternatywne RDF, 
które jest surowcem energetycznym dla cemen-
towni, elektrowni i elektrociepłowni. 

•  Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. 
ENERIS posiada instalację do termicznego przekształ-
cania odpadów niebezpiecznych utylizującą odpady 
medyczne, chemiczne i lakiernicze. Unieszkodliwianie 
realizuje z odzyskiem energii, co czyni te procesy bar-
dziej przyjaznymi środowisku. Wszystkie te działania 
odbywają się w zgodzie z najwyższymi standardami 
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. W czasach 
pandemii najważniejszym zadaniem firmy stało się 
zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego poprzez 

właściwe postępowanie z odpadami medycznymi. 
Instalacja ENERIS znajduje się na liście Ministerstwa 
Klimatu jako jedna z czterech realizujących zadania 
unieszkodliwiania odpadów zakaźnych COVID-19. 

•  Pogotowie ekologiczne. Istotnym elementem działal-
ności ENERIS w zakresie obsługi odpadów niebez-
piecznych jest pogotowie ekologiczne, które neu-
tralizuje trudne do identyfikacji bomby ekologiczne.   
Tylko w 2021 roku firma zanotowała ponad 40 wyjaz-
dów interwencyjnych i zabezpieczyła ponad 70 ton 
takich odpadów.

•  Recykling baterii i akumulatorów. Nieodpowiednie 
postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami 
to zagrożenie dla środowiska. Ich skuteczny recy-
kling jest za to źródłem cennych surowców, dlatego 
firma zainwestowała w nowoczesną instalację do 
recyklingu baterii i akumulatorów. Firma jest jednym 
z czołowych recyklerów baterii w Europie – z każdym 
rokiem ilość przetwarzanych przez nią baterii i aku-

 

rym działa, chce być dobrym sąsiadem. Zdolność do 
szybkiej adaptacji i realizacji oczekiwań klienta są dla 
niej najważniejsze – oczywiście w równowadze z biz-
nesem i ochroną środowiska. W tworzeniu i doskona-
leniu technologii środowiskowych wspierają ją ośrodki 
badawczo-rozwojowe oraz renomowane firmy działa-
jące w Europie i poza jej granicami. Do tej pory ENERIS 
realizował bądź z powodzeniem uczestniczył we wdra-
żaniu czystych technologii energetycznych na terenie 
Europy i USA.
Zespół ENERIS tworzą najwyższej klasy specjaliści z za-
kresu technologii środowiska i ekonomii, dysponujący 
nowoczesnymi narzędziami i zasobami. Swoje kompe-
tencje zawodowe i doświadczenie zdobywali w trakcie 
wdrażania i eksploatacji wielu innowacyjnych i nowator-
skich rozwiązań.
W swoich działaniach ENERIS dąży do osiągnięcia po-
zycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu za-
sobami i energią w gminach oraz przedsiębiorstwach. 
Jako nowoczesny podmiot chce być wsparciem za-
równo przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji 
najnowocześniejszych technologii ochrony środowiska, 
jak również przy oferowaniu satysfakcjonujących roz-
wiązań biznesowych w zakresie finansowania inwestycji 
oraz identyfikacji potencjału rozwojowego. Wierząc, że 

Polska ma wszelkie atuty, by stać się innowacyjną go-
spodarką także w dziedzinie technologii ekologicznych, 
pragnie zachęcić społeczeństwo oraz swoich partnerów 
i klientów do wspólnej realizacji strategii systemowych 
rozwiązań zapobiegających deponowaniu w środowi-
sku odpadów, emitowaniu zanieczyszczeń oraz nad-
miernemu eksploatowaniu zasobów Ziemi.

Oferta
• Zbiórka odpadów. Odpowiedzią na globalny problem 

marnowania surowców i rosnącego zanieczyszcze-
nia środowiska jest gospodarka o obiegu zamknię-
tym. Zbiórka odpadów jest pierwszym krokiem spra-
wiającym, że odpady stają się dla społeczeństwa 
źródłem surowców, a nie kłopotem. Firma odbiera 
rocznie blisko 400 tysięcy ton odpadów komunal-
nych z ponad 100 gmin w całej Polsce, a z jej usług 
korzysta blisko 1,5 miliona mieszkańców i podmio-
tów gospodarczych.

•  Sortownie – przygotowanie do recyklingu i odzysku 
surowców. W Balinie, Jaroszowie i Kłodzie firma pro-
wadzi instalacje mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów (tzw. instalacje MBP) oraz skła-
dowiska, które mają status Instalacji Komunalnych. 
Jest również właścicielem siedmiu instalacji, w któ-

2015 Powstaje firma ENERIS Surowce – największa 
polska firma gospodarki komunalnej.  
Rusza zakład mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów (MBP) w Balinie 
(Małopolska).

2016 Rozpoczyna się budowa Mechaniczno- 
-Biologicznej Instalacji Przetwarzania  
Odpadów Komunalnych w Kłodzie 
(Wielkopolska).  
Rusza program społeczny „Segreguję – nie 
widzę przeszkód”, nagrodzony w marcu 
2017 roku jako pionierska inicjatywa 

umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością 
wzroku segregowanie odpadów. 

2017 Firma przejmuje spółkę Recupyl (odzysk 
i recykling baterii oraz akumulatorów przeno-
śnych), oraz większościowy pakiet spółki 
MD-Proeco w Bydgoszczy (specjalistyczne usługi 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych).

2018 ENERIS przejmuje składowisko odpadów 
w Kłodzie i uruchamia instalację MBP, mającą 
status Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK). 

2019 Powstaje Koalicja ds. Bezpieczeństwa Pracow- 
ników Służb Komunalnych (tzw. Koalicja BHP).  
ENERIS dołącza do programu Important 
Projects of Common European Interest on 
Batteries (IPCEI).

2020 Firma modernizuje Instalację Termicznego 
Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych 
ENERIS PROECO Bydgoszcz.

2021 Rusza linia recyklingu baterii B&R.

www.eneris.pl

   40   41

Superbrands Polska 2022

ENERIS jest największą polską firmą oferującą kompleksowe rozwiązania dla samorządów i biznesu w zakresie ochrony 
środowiska: gospodarki komunalnej i surowcowej, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a także gospodarki 
wodno-ściekowej. Tu wszystko zaczyna się od celu, którym są: czysta ziemia, woda i powietrze. Marka wykorzystuje 
wieloletnie doświadczenie i najnowsze rozwiązania technologiczne. Efektywna ochrona środowiska jest niezbędna 
dla zrównoważonego rozwoju kraju, osiągania dojrzałości cywilizacyjnej i społecznej, jak również kreowania wspólnej 
polityki Unii Europejskiej i realizacji globalnych celów środowiskowych, w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju.

TO, czegO nie wiesz O marce
Na składowisku w Jaroszowie działa pasieka, 
która produkuje wysokiej jakości miód.

1,6 mln ton 
– taką masą odpadów gospodaruje ENERIS  

w ciągu roku.
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