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Drodzy Przyjaciele,

Jeden  z  najlepszych  światowych  plakacistów,  Andrzej  Pągowski,  podarował  Fundacji  Nasza  Ziemia  plakat  na 
tegoroczną edycję Akcji „Sprzątanie świata”. Poprosił jednak, żebym namawiała wszystkich, którzy go dostaną, do 
tego aby plakat był pokazywany przez cały rok szkolny. Ma on edukować, informować, inspirować – temu służy. 
Proszę więc, postarajcie się, aby spełniał swoją rolę aż do czerwca 2007. Bycie ekologiem, to nie jednodniowa 
Akcja, ale codzienna troska o Ziemię, choćby poprzez segregację odpadów. Plakat jest najprostszą instrukcją jak to 
trzeba robić. 
Andrzej Pągowski wymyślił również rymowankę: „Świat sam sobie nie da rady – segregujmy więc odpady”. 
To prawda, Ziemia wciąż jest wykorzystywana, można powiedzieć, że jest u kresu swoich sił. Zużywane są surowce 
naturalne – w tej chwili zużywamy ich tyle, jakbyśmy mieli nie jedną, ale trzy i pół Ziemi! Pomóżmy jej poprzez 
najprostsze, codzienne działania. Każda nasza decyzja ma wpływ na losy naszej Planety i na nasz los. To, co 
kupujemy,  to  z  czego  korzystamy,  jak  się  zachowujemy  –  może  pomóc  Ziemi,  ale  może  też  jej  zaszkodzić. 
Pomóżmy jej razem!

Wrześniowa Akcja „Sprzątanie świata Polska” rozpoczyna już drugą edycję całorocznego Programu Edukacji 
Ekologicznej,  poświęconego promocji selektywnej zbiórki odpadów – zaczynając od naszych domów, poprzez 
edukację  i  rozwój  infrastruktury  w  gminach,  aż  do  doskonalenia  i  stanowienia  prawa  ochrony  środowiska. 
Kluczowym elementem Programu jest całoroczna kampania w mediach. Przygotowywane są spoty dla TV i radia, 
kampanie billboardowe, plakatowe, internetowe. Udział Telewizji Polskiej i Polskiego Radia jest wyrazem realizacji 
ich misji, kształtowania przyjaznych środowisku postaw wśród Polek i Polaków. 
Jest to największa, prowadzona na skalę ogólnopolską ekologiczna inicjatywa w Polsce. Jej organizacją zajmują się 
wspólnie najważniejsze organizacje odzysku, a zarządza nią bezpośrednio Fundacja Nasza Ziemia - razem tworząc 
Koalicję  Edukacji  Ekologicznej.  Koalicja  jest  inicjatywą  otwartą  na  nowych  partnerów,  gminy,  związki  gmin, 
organizacje społeczne, przedsiębiorców i media. Tylko bowiem poprzez międzysektorową współpracę możliwe jest 
prowadzenie  spójnego  i  długofalowego  programu  edukacyjnego.  Program  był  konsultowany  z  Ministerstwem 
Środowiska,  a  strategicznego  wsparcia  udzielił  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej. 
Patronat nad nim sprawują Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowie Środowiska, Gospodarki, Edukacji oraz 
Pracy i Polityki Społecznej, Ambasador Australii, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Marszałkowie Województw, Wojewodowie i Prezydenci Miast Wojewódzkich.

Koalicja Edukacji Ekologicznej przeprowadziła analizę rynku odpadów opakowaniowych w Polsce. Niestety, nie jest 
ona  optymistyczna,  mamy  naprawdę  dużo  do  zrobienia!  Inaczej,  nie  tylko  pogorszy  się  stan  środowiska 
naturalnego  w  naszym  kraju,  ale  grożą  nam  również  kary  ze  strony  Unii  Europejskiej  za  nie  osiągnięcie 
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Przed nami zatem wytężona praca. Wspólnie przygotowany 
Program ma nam pomóc,  ale  nie  nas  wyręczyć.  Dlatego bez zaangażowania  każdego z  nas osobna,  naszych 
radnych,  wójtów,  burmistrzów,  prezydentów,  posłów,  mediów,  organizacji  społecznych,  przedsiębiorców,  nie 
będzie możliwe osiągnięcie celu jakim jest czysta, ekologiczna i zdrowa Polska, Europa, Ziemia. 

Na koniec, jak zawsze, dziękuję Wszystkim Darczyńcom, Przyjaciołom, Wolontariuszom i wszystkim Ludziom 
dobrej woli, którzy działają dla naszej Ziemi. Dziękuję! 

Mira Stanisławska Meysztowicz
Przewodnicząca Rady Koalicji Edukacji Ekologicznej
Prezes Fundacji Nasza Ziemia

II  edycja  Programu  Publicznej  Edukacji 
Ekologicznej trwa  od  września  2006  do  czerwca  2007  roku. 
Organizatorem  jest  Koalicja  Edukacji  Ekologicznej:  Fundacja  Nasza 
Ziemia  i  Organizacje  Odzysku:  Branżowa,  EKO-PUNKT,  Koba,  Polski 
System Recyklingu,  Reba  i  Rekopol.  Program koordynuje  Fundacja  Nasza  Ziemia.  Najważniejszym partnerem 
wspierającym finansowo II edycję Programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Więcej o Programie: www.recykling.pl
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Zachęcamy samorządy, nauczycieli i organizacje społeczne
do wykorzystania w swojej pracy poniżej zaprezentowanych propozycji programowych.

Są one przygotowane właśnie dla Waszych szkół i organizacji.

Elementy Programu w edycji 2006/2007:

Kampanie informacyjno-edukacyjne: 
kampania informacyjna w telewizji – emisja cyklu czterech spotów promujących nieśmiecenie i selektywną 
zbiórkę odpadów. Emisja będzie miała miejsce na antenach m.in. TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVN TVN24, TVN Meteo, 
MiniMini, ZigZap, Kuchnia.tv, Planete, Discovery i Animal Planete;

kampania informacyjna w radio –  przez  cały  rok  na  antenach radiowych  podawane będą  informacje  nt. 
selektywnej zbiórki  odpadów, w tym spoty instruujące jak segregować odpady. Głównym partnerem kampanii 
radiowej jest Polskie Radio i jego stacje: Jedynka, BIS i Trójka;

kampania informacyjna w internecie – w wortalu recykling.pl znajdują się informacje o gospodarce odpadami, 
a dostęp do nich będzie promowany przez wiele serwisów, m.in. portal Onet.pl;

kampania  outdoorowa –  na  tablicach  wielkoformatowych  w  całej  Polsce  zaprezentowana  będzie  grafika 
przygotowana  przez  Andrzeja  Pągowskiego,  ilustrująca  do  pojemników  w  jakich  kolorach  należy  wrzucać 
poszczególne rodzaje odpadów.  

kampania plakatowa – w całej Polsce rozprowadzone zostanie 80.000 plakatów informujących o Programie  
i – dzięki grafice A. Pągowskiego – instruujących do pojemników w jakich kolorach należy wrzucać poszczególne 
rodzaje odpadów. Plakat został przygotowany do całorocznego wykorzystania – gorąco polecamy jego ekspozycję 
w miejscach publicznych do czerwca 2007 roku. 

Informacje o selektywnej zbiórce i recyklingu oraz o gospodarce odpadami:

www.recykling.pl – wortal odpadowy, o darmowym dostępie. Znajdziecie w nim informacje w zakresie prawa, 
standardów,  technik  i  technologii,  planów  gospodarki  odpadami  i  programów  je 
wdrażających,  dobrych  praktyk,  pomysłów,  a  także  bieżące  informacje  z  dziedziny 
gospodarki  odpadami.  Recykling.pl  to  także  oficjalne  strony  Programu  Publicznej 
Edukacji Ekologicznej, realizowanego przez Koalicję Edukacji Ekologicznej.

Praktyczne rozwiązania w gospodarce odpadami: 

www.boosa.pl – Branżowa Organizacja Odzysku SA (różne rodzaje odpadów)

www.eko-punkt.pl – Eko-Punkt Organizacja Odzysku SA (różne rodzaje odpadów)

www.koba.com.pl – Koba Organizacja Odzysku SA (aluminium, szkło)

www.psr.pl – Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (różne rodzaje odpadów)

www.reba.pl – Reba Organizacja Odzysku SA (baterie)

www.rekopol.pl – Rekopol Organizacja Odzysku SA (różne rodzaje odpadów)

Edukacja i informacja:

www.naszaziemia.pl  –  oficjalny  serwis  Fundacji  Nasza  Ziemia.  Zawiera  m.in.  informacje  o  kampanii 
„Sprzątanie  świata  –  Polska”,  konkursie  grantowym,  Społecznej  Sieci  Monitoringu 
Środowiska, serwis informacyjny dla mediów, bieżące informacje z dziedziny ochrony 
środowiska.

www.ekoedukacja.pl  – internetowa baza materiałów edukacyjnych, zawiera ponad 500 konspektów zajęć, 
lekcji,  wycieczek,  happeningów,  programów...  Zachęcamy  do  dzielenia  się  swoimi 
doświadczeniami  –  chętnie  opublikujemy  w  EkoEdukacji  również  Wasze  autorskie 
programy.

www.nfosigw.gov.pl – serwis Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawiera m.in. 
informacje o środkach finansowych na gospodarkę odpadami oraz edukacji ekologicznej 
(konkursy, nagrody, programy, prasa itp.);

www.ekoportal.pl – Centrum Informacji o Środowisku prowadzone przez Ministerstwo Środowiska (akty prawne, 
możliwość śledzenia obiegu dokumentów itp.) 
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Edukacja praktyczna:

„Sprzątanie świata - Polska”
Tematem tegorocznego  „Sprzątania  świata –  Polska”  jest  selektywna zbiórka  odpadów -  jej  wprowadzanie w 
naszych domach, miejscach pracy, gminach... Zachęcamy też do likwidowania dzikich wysypisk – przez cały rok! 
Ale przede wszystkim przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas, mają wpływ na środowisko!
Informacje  jak  zorganizować  działania,  materiały  do  pobrania,  formularz  sprawozdania  (zachęcamy  do 
umieszczanie swoich sprawozdań w Internecie!!!): www.naszaziemia.pl 

II edycja Konkursu Grantowego – pula grantów 100.000 złotych!!!
Do 31 stycznia 2007 przyjmujemy wnioski-zgłoszenia w Konkursie Grantowym. W tej edycji fundusz na granty 
wynosi 100.000 złotych!  Do zdobycia jest 20 grantów po 5.000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są w 4 kategoriach: 1) 
przedszkoli, 2) szkół podstawowych i gimnazjów, 3) szkół średnich i wyższych oraz 4) organizacji pozarządowych. 
O  granty  mogą  się  także  ubiegać  wspólnie  realizowane  inicjatywy  –  np.  koalicja  szkoła-gmina-organizacja 
społeczna. Regulamin i formularze zgłoszeniowe: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy Dziękujemy Narodowemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zagwarantowanie funduszu grantowego.

Konkurs dla szkół „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny”
Zapraszamy nauczycieli i klasy szkolne do konkursu na przygotowanie i przeprowadzenie happeningu promującego 
selektywną zbiórkę odpadów! Happening należy zrealizować w związku z pierwszym dniem wiosny, a na zgłoszenia 
czekamy do 31 marca 2007. Więcej informacji: www.naszaziemia.pl 

Społeczna Sieć Monitoringu Środowiska
Zapraszamy do  informowania  o  dzikich  wysypiskach i  innych  zagrożeniach  dla  środowiska!  Zarejestruj  się  do 
Społecznej  Sieci  Monitoringu  Środowiska.  Klasy  szkolne,  drużyny  harcerskie,  koła  turystyczne,  wędkarskie, 
myśliwskie i inne zapraszamy do roli lokalnych koordynatorów Sieci. Zapraszamy do tworzenia szkolnych Klubów 
Naszej Ziemi! Certyfikaty uczestnictwa, czapki i opaski dla uczestników Sieci do pozyskania w biurze Fundacji Nasza 
Ziemia. Szczegóły na temat Sieci: www.naszaziemia.pl/siec 

Badania ankietowe – ankiety w Internecie i sprawozdania
W serwisach  www.naszaziemia.pl  i  www.recykling.pl,  w  okresie  wrzesień  2006  –  maj  2007,  przeprowadzone 
zostaną badania ankietowe. Bardzo prosimy o udział w tym cyklu badawczym. 
Bardzo ważną rolę pełnią sprawozdania z akcji „Sprzątanie świata”. Formularz sprawozdania zamieszczony jest w 
niniejszej informacji.  Dostępny jest także  formularz elektroniczny w serwisie www.naszaziemia.pl – szczególnie 
zachęcamy  do  skorzystania  z  tej  możliwości  i  zamieszczenia  Waszych  sprawozdań  (danych,  opisów,  zdjęć, 
załączników itp.)  od  razu  w  Internecie.  Przypominamy,  że  ostateczny  termin  nadsyłania  sprawozdania  to  30 
listopada 2006 roku!!!

Pamiętajmy!
Standardowym  elementem  racjonalnej  gospodarki  odpadami,  w  tym  szczególnie  przy  przedsięwzięciach 
inwestycyjnych, które będą rzutować na przyszłość w Waszych gminach, musi być także edukacja ekologiczna i 
konsultacje społeczne. 
Standardy  techniczne  i  sposoby  gospodarowania  poszczególnymi  odpadami  są  precyzyjnie  określone  – 
znajdziecie je np. w wortalu www.recykling.pl lub w serwisach organizacji odzysku. 

Z kolei zakres zadań edukacyjnych wynika z planów gospodarki odpadami (PGO): poczynając od Krajowego a 
na  gminnych  –  Lokalnych  Planach  Gospodarki  Odpadami  kończąc.  I  to  właśnie  gminne  PGO powinny  być 
podstawą  do  planowania  wszelkich  działań  przy  wdrażaniu  systemowej  gospodarki  odpadami  i  działań 
edukacyjnych  w tym zakresie.  O  plany pytajcie  w  swoich  Urzędach  Gminy!  Przykładowe plany  gospodarki 
odpadami, a także przykłady wdrożeń takich planów znajdziecie również na www.recykling.pl.

Program  Publicznej  Edukacji  Ekologicznej  jest  ważnym  elementem  realizującym  strategię 
Zrównoważonego Rozwoju (ZR) – czyli rozwoju cywilizacyjnego z poszanowaniem człowieka i środowiska. 
Pod  patronatem  ONZ,  UNESCO  ogłosiło  lata  2005-2014  Dekadą  Edukacji  dla  Zrównoważonego 
Rozwoju (DERZ).  Wszystkie  kraje  członkowskie  ONZ  –  w  tym Polska  –  mają  w  tym okresie  w  sposób 
szczególny prowadzić edukację ekologiczną dla zrównoważonego rozwoju. 
Jej celem jest a) zwrócenie uwagi na centralną rolę edukacji w osiąganiu celów ZR; b) wzmacnianie powiązań i 
budowanie  sieci  współpracy  między  różnymi   grupami;  c)  promowanie  wizji  zrównoważonego  rozwoju  w 
mediach;  d)  podnoszenie  jakości  uczenia  i  nauczania  o  rozwoju  zrównoważonym  oraz  e)  tworzenie 
odpowiednich strategii na każdym poziomie decyzyjnym. 

Więcej informacji o DERZ: http://www.unic.un.org.pl/edukacja_rozwoj/
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Jak segregować odpady?

Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest – ZGNIATANIE! Dzięki temu 
zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! Szczegółowo sposób postępowania z odpadami 
opakowaniowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. – patrz: Dz.U. 
2005 nr 219 poz. 1858

Papier – pojemnik niebieski
wrzucamy:

● gazety, książki i inny papier,
● tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie,
● opakowania wielomateriałowe typu tetrapak (kartony po płynnej żywności) - powinny być opróżnione,

nie można wrzucać:
● opakowań z jakąkolwiek zawartością,
● lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,
● tapet, kalki,
● zatłuszczonego papieru.

Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny parametr jej jakości - oraz aby razem z 
papierem nie  trafiły  do  pojemnika  żadne zanieczyszczenia  mechaniczne  (np.  metale,  szkło,  tekstylia,  piasek), 
chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

Szkło bezbarwne – pojemnik biały, szkło kolorowe – pojemnik zielony
wrzucamy szkło opakowaniowe:

● butelki szklane,
● słoiki,

nie można wrzucać:
● szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia 

od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami),
● szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, 
● ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze),
● żarówek, świetlówek, kineskopów, 
● szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne, to samo dotyczy etykiet czy resztek zamknięć. 
Instalacje do czyszczenia stłuczki w hutach szkła poradzą sobie z „wyłapaniem” takich zanieczyszczeń.

Tworzywa sztuczne i metale – pojemnik żółty
wrzucamy:

● puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET),
● puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach),
● plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach),
● folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
● czyste kanistry plastikowe,
● opakowania stalowe i aluminiowych (puszki, pudełka, folie itp). 

nie można wrzucać:
● opakowań po medykamentach,
● opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
● opakowań po środkach chwasto i owadobójczych. 

Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie czyste, ale drobne zanieczyszczenia zawartością im nie 
zaszkodzą.

Baterie
Najważniejsze – nie wyrzucać do kosza ze śmieciami! Baterie i akumulatorki wszystkich rodzajów należy 
składać do specjalnie na nie przeznaczonych pojemników. Pojemniki takie znaleźć można w coraz większej ilości 
sklepów sprzedających baterie. Można także zużyte baterie zaoferować dzieciom – coraz więcej szkół zbiera je, 
uczestnicząc w prowadzonym przez organizację odzysku Reba ogólnopolskim programie zbiórki baterii. Szczegóły 
na ten temat: www.reba.pl

Jeśli na Twoim osiedlu nie ma pojemników do selektywnej zbiórki - spróbuj zmobilizować do ich 
postawienia gminę, spółdzielnię, administrację nieruchomości, czy wspólnotę mieszkaniową. 

Organizacja selektywnej zbiórki jest ich obowiązkiem, Twoim – segregowanie odpadów.
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Organizator Programu:

Koalicja Edukacji Ekologicznej
Fundacja Nasza Ziemia i Organizacje Odzysku: Branżowa, 
EKO-PUNKT, Koba, Polski System Recyklingu, Reba i Rekopol

Koordynator Programu

Fundacja Nasza Ziemia

Patroni:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Minister Środowiska, Minister 
Edukacji Narodowej, Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Ambasador Australii, 
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałkowie Województw, 
Wojewodowie i Prezydenci Miast Wojewódzkich

Partnerzy i dobroczyńcy:

Bank Ochrony Środowiska ● Clear Channel Poland ● Coca-Cola HBC● Farm Frites Poland
Impel Security Polska ● MediaNet ● Nestlé Polska ● OWENS-ILLINOIS ● Pepsi ● Procter&Gamble

Rexam Szkło Gostyń ● SIG Combibloc ● Hotel Radisson SAS Centrum ● Schenker ● Tetra Pak ● Unilever

Partnerzy medialni:

 

Opracowanie i druk: Fundacja Nasza Ziemia, 
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Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m.5
 00-528 Warszawa
tel./faks (22) 622 9868
fundacja@naszaziemia.pl

Mira Stanisławska-Meysztowicz
Prezes Zarządu 
Fundacji Nasza Ziemia,
Przewodnicząca Rady KEE,
koordynuje pracę z mediami,
tel. (22) 622 8118
fundacja@naszaziemia.pl

Dominik Dobrowolski
Wiceprezes Zarządu 
Fundacji Nasza Ziemia,
Wiceprzewodniczący Prezydium KEE,
koordynuje kontakty z biznesem,
tel. 501 535 034 
dominik@naszaziemia.pl

Sławomir Brzózek
Członek Zarządu i Dyrektor
Fundacji Nasza Ziemia,
Członek Prezydium KEE,
koordynuje działania 
edukacyjne,
tel. 501 535 032
slawek@naszaziemia.pl
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