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Jakie były początki firmy? 
Kiedy państwo zrozumieli, 
że ekologia, dbanie o czy-
stość i środowisko, segre-
gacja śmieci, to podstawy 
wszelkiego rozwoju?
Spółka Kom-Eko powstała 26 lat 
temu i zaczynała od utrzymania 
czystości Lublina. Jej dynamicz-
ny rozwój następował wraz 
z dynamiką zmian po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej 
oraz zmian w świadomości 
ekologicznej, a tym samym 
w sposobie postępowania z od-
padami. Niewątpliwie istotnym 
czynnikiem wspomagającym 
zmiany i rozwój było wejście do 
firmy inwestorów finansowych 
w postaci funduszy private equ-
ity. W 2011 r. był to Royalton 
Partners, a od roku 2018 jest to 
Value4Capital, który zainwesto-
wał środki pochodzące od pol-
skich i europejskich instytucji 
finansowych. 

Dzisiaj nasza spółka to zin-
tegrowana działalność skupia-
jąca logistykę odpadów, ich 
sortowanie, doczyszczanie, 
przetwarzanie, produkcję pa-
liw alternatywnych i recykling 
surowców.

Wydaje się, że przełomem 
w rozwoju firmy była de-
cyzja o budowie Zakładu 
Odzysku i Recyklingu?
Tak, to były początki, ale póź-
niej tych punktów zwrotnych 
w historii naszej spółki było 
więcej. Już w 2008 r. wprowa-
dziliśmy w Lublinie pionier-
ską jak na polskie standardy 
selektywną zbiórkę odpadów, 
za co uhonorowano nas tytu-
łem Lidera Polskiej Ekologii. 
Rozpoczęliśmy nowatorską na 
ówczesne standardy współ-
pracę z Cementownią Cemex 
w Chełmie, w zakresie produk-
cji z odpadów paliw alternatyw-
nych RDF wykorzystywanych 
do produkcji energii cieplnej 
i klinkieru. Dzisiaj jest to stan-
dard, ale wtedy było to zupełnie 
nowatorskie rozwiązanie, bo tyl-
ko cementownia w Chełmie od-
chodziła od węgla na rzecz wy-
korzystania energii z odpadów. 
Ważnym punktem w historii 
naszego zakładu było spełnienie 
wymogów dla instalacji RIPOK. 
Jako jedni z pierwszych w Polsce 
zamówiliśmy odpowiednie in-
stalacje na wzór rozwiązań 
stosowanych w Austrii i już od 
2012 r. byliśmy przygotowani 
do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów.

Od 2016 r. można już mówić 
o grupie kapitałowej Kom-Eko, 
bo wtedy punktem zwrotnym 
była akwizycja kolejnych firm, 
działających w branży gospo-
darki odpadami. W 2016 roku 
były to spółki w Kraśniku 
na Lubelszczyźnie Ekoland 
oraz Ekoazbest, działające 
w transporcie odpadów, ich 
przetwarzaniu oraz budowie 
i zarządzaniu składowiskami 
dla odpadów nienadających 
się do odzysku ani recyklingu, 
oraz utylizacji azbestu pocho-
dzącego głównie z pokryć da-
chowych. 

Kolejną akwizycją w grupie 
było przejęcie w 2020 r. 
większościowego pakietu 
w Lubelskiej Agencji Ochrony 
Środowiska zlokalizowanej 
w Świdniku, której głównymi 
obszarami działalności były 
i są odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów przemysłowych, 
działalność usługowo-doradcza 
w zakresie prawa i procedur 
środowiskowych oraz certy-
fikowane laboratorium do 
badania m.in. zanieczyszczeń 
środowiskowych. Powyższe 
akwizycje idealnie wpasowały 
się w rozwój grupy kapitałowej 
Kom-Eko m.in. poprzez syner-
gie w zarządzaniu, logistyce 
oraz przetwarzaniu odpadów, 
co pozwoliło w ciągu kilku 
ostatnich lat zwiększyć dzia-
łalność w zakresie zarówno 
przychodowym, jak i wolume-
nowym ponadtrzykrotnie.

Jakie są plany inwestycyjne 
firmy? 
K o n k u r e n c y j n e 
funkcjonowanie 
w branży gospo-
darki odpadami 
wymusza ciągłą 
adaptację do 
zmieniających 
się warunków 
rynkowych, bę-
dących często 
wynikiem zmian 
legislacyjnych. 
Nasze ambitne 
plany inwestycyj-
ne, wyceniane 
na dziesiątki mi-
lionów złotych, 
są odpowiedzią 
na te wyzwania. 
Zorientowani je-
steśmy w szcze-
gólności na za-
gospodarowanie 
i doczyszczanie 

frakcji selektywnie zebranych, 
kompostowanie oraz pozyska-
nie energii z frakcji organicz-
nych oraz bieżące modernizacje 
zwiększające bezpieczeństwo 
instalacji i ich neutralność dla 
otoczenia. Analizujemy rów-
nież możliwości energetyczne-
go wykorzystania odpadów, 
ponieważ uważamy, że jest to 
przyszłość dla naszego kraju 
pod względem zarówno ekolo-
gicznym, jak i ekonomicznym. 

Firma jest mocno związana 
z Lublinem nie tylko z po-
wodu biznesu, który łączy 
ją z miastem, lecz także z po-
wodów sentymentalnych 
i zwykłego przywiązania.
Tak, historia i rdzeń firmy 
to Lublin, ale poprzez ostat-
nie akwizycje coraz szerzej 
to Lubelszczyzna. Na pewno 
jesteśmy liderem i najwięk-
szym podmiotem prywatnym 
w tej części Polski działają-

cym w branży logistyki i zago-
spodarowania odpadów, ale 
utrzymujemy również czy-
stość Lublina w okresie letnim 
i zimowym, prowadzimy także 
działalność w obszarze remon-
towo-budowlanym dróg i cią-
gów pieszo-jezdnych.

Wspomagają państwo finan-
sowo i organizacyjnie wiele 
akcji pomocowych konkret-
nych placówek, prowadząc 
działalność niekomercyjną 
lub wręcz charytatywną.
Jesteśmy świadomi ważno-
ści CSR i wspierania lokalnej 
społeczności w zakresie eko-
logicznym, edukacyjnym, lecz 
również sportowym i komfortu 
życia. Jesteśmy stałym part-
nerem dla wielu miast i gmin, 
z którymi współpracujemy w za-
kresie edukacji oraz krzewienia 
kultury ekologicznej. Często po-
dejmujemy inicjatywy pro pu-
blico bono w zakresie czystości 
miast i edukacji mieszkańców. 
Stworzyliśmy z własnej inicja-

tywy aplikacje na smartfo-
ny dla mieszkańców 

w zakresie gospo-
darki odpadami, 
która nie tylko  
przypomina, jakie 
odpady i kiedy na-

leży wystawiać do 
odbioru. Nasza eko-

APP, bo tak nazywa 
się aplikacja, również 

edukuje i podpowiada, 
jak efektywnie i skutecznie 

segregować odpady. To jest 
nowy produkt. Zaczęliśmy go 

wdrażać w trudnym czasie, bo 
w okresie pandemii, poprzez 
m.in. promowanie na bilbor-

dach i w lokalnej prasie, ale 
została bardzo dobrze przyjęta 
i mamy już kilka tysięcy użyt-
kowników aktywnie korzystają-
cych z tej aplikacji. Rozwijamy ją 
cały czas. Użytkownik aplikacji 
może, jeśli tylko zechce, dosta-
wać w wybranym przez siebie 
czasie przypomnienie, kiedy od-
bierane są poszczególne frakcje 
odpadów.

Co jest warunkiem konku-
rencyjności na rynku firmy 
takiej jak Kom-Eko i jaka jest 
przyszłość dla odpadów?
Jest to trudny rynek, tym bar-
dziej że cały czas mierzymy się 
z szarą strefą. My stawiamy na 
jakość usługi i sprzętu. Bardzo 
ważne są dla nas również trans-
parentność oraz uczciwość 
w zakresie zagospodarowania 
odpadów. Niestety nie zawsze 
daje nam to przewagę ryn-
kową. Ale i tak obserwujemy 
ogromne pozytywne zmiany. 
Generalnie przed gospodarką 
odpadami ciągle jeszcze wiele 
wyzwań. Częste zmiany legi-
slacyjne, bardzo wydłużone 
w czasie postępowania admi-
nistracyjne i środowiskowe dla 
inwestycji modernizacyjnych, 
a także ciągle niedostatecz-
na świadomość ekologiczna 
mieszkańców, słaba rentow-
ność recyklingu, niedobór eko-
logicznych instalacji (WtE) za-
mieniających odpady w energię 
powoduje, że ciężar gospodarki 
odpadowej ponoszą mieszkań-
cy i przedsiębiorcy. A potencjał 
surowcowy i energetyczny tkwi 
w odpadach. Zrozumiały to już 
najbardziej ekologiczne kraje, 
w szczególności skandynawskie 

i zachodnioeuropejskie. Jestem 
przekonany, że u nas też do 
tego dojdzie.
 
Czy pandemia miała i ma 
wpływ na kondycję firmy? 
W sposób ewolucyjny dosto-
sowaliśmy się do nowych wa-
runków epidemiologicznych. 
Niestety nie każdą pracę da 
się wykonać zdalnie. Dlatego, 
korzystając z okazji, w szcze-
gólności dziękuję naszym pra-
cownikom operacyjnym, 
dzięki którym nie było przerw 
w odbiorze i zagospodarowa-
niu poszczególnych frakcji. 
Zauważyliśmy zmianę struktury 
odpadów. Zmniejszyły się wolu-
meny na rynku komercyjnym 
na skutek lockdownu, zwiększy-
ła się konsumpcja w zabudowie 
mieszkaniowej z większą ilością 
odpadów surowcowych, na co 
niewątpliwie wpływ miał rozwi-
jający się e-commerce. Brakuje 
odpadów restauracyjnych, ale 
to z kolei zwiększyło konsump-
cję z zabudowy mieszkaniowej. 
Per saldo wolumen odpadów 
pozostaje raczej podobny, zmie-
niły się jego struktura i źródło 
wytwarzania.

Pomimo trudnego okresu 
cały czas jesteśmy zaintereso-
wani rozwojem geograficznym 
grupy kapitałowej Kom-Eko. 
Chętnie podejmiemy rozmowy 
z firmami, które wpasowałyby 
się w strategiczny rozwój gru-
py i dawały dodatkowe syner-
gie. Jesteśmy zainteresowani 
współpracą. Nie przestaniemy 
również pracować nad społecz-
ną świadomością ekologiczną 
i permanentnie będziemy do-
stosowywać nasze zakłady do 
zmieniających się warunków 
rynkowych.

Razem dla jutra
Rozmowa z Ireneuszem Zimochem, wiceprezesem zarządu Kom-Eko

Partnerem publikacji jest
Kom-Eko

 REGIONALNY LIDER: Rdzeń firmy to Lublin, ale poprzez ostatnie akwizycje coraz szerzej 
to Lubelszczyzna. Jesteśmy liderem i największym podmiotem prywatnym w tej części 
Polski działającym w branży logistyki i zagospodarowania odpadów – mówi Ireneusz 
Zimoch, wiceprezes zarządu Kom-Eko.  [FOT. ARC]

 NIE TYLKO CZYSTOŚĆ: Kom-Eko utrzymuje czystość Lublina w okresie  
letnim i zimowym. Jednak to nie wszystko, bo zajmuje się także pracami 
remontowo-budowlanymi, dbając o stan dróg i ciągów pieszo-jezdnych  
w mieście.  [FOT. ARC]

 CYFRYZACJA: Firma Kom-Eko stworzyła aplikacje na smartfony dla 
mieszkańców, która nie tylko  przypomina, jakie odpady i kiedy należy 

wystawiać do odbioru, ale edukuje i podpowiada, jak efektywnie i skutecznie 
segregować odpady.  [FOT. ARC]


