
koliber

mała rzecz, wielka sprawa



WYMAGAJMY 
od siebie więcej niż od innych

PROGRAM KOLIBER

Przedstawia dobre praktyki, które 
możesz wdrożyć w swoim biurze.
To inicjatywa służąca zmniejszeniu 
wpływu ludzi na zasoby naturalne  
i ograniczeniu negatywnego 
wpływu na środowisko. Pomaga 
również zidentyfikować możliwe 
obszary oszczędności i być może 
będzie podstawą do stworzenia 
w Twojej firmie systemu 
zarządzania środowiskiem. 



WYMAGAJMY 
od siebie więcej niż od innych

DLACZEGO KOLIBER

„Pewnego dnia, jak mówi legenda, 
wybuchł ogromny pożar lasu. Wszystkie 
zwierzęta, przerażone i przygnębione, 
obserwowały bezradnie 
tę klęskę żywiołową. Ruszył się tylko mały 
koliber, poleciał po wodę i nabrał kilka 
kropli do dziobka, żeby polać ogień. Po 
pewnej chwili pancernik, rozdrażniony 
jego śmiechu wartymi poczynaniami, 
powiedział:
-Ty, koliber! Zwariowałeś? Myślisz, że tymi 
kroplami wody ugasisz pożar?
- W każdym razie - odpowiedział koliber -
robię, co do mnie należy, to jest mój 
wkład.”

Pierre’a Rabhi



WCHODZISZ W TO?

KARTA CZŁONKOWSKA



WYMAGAJMY 
od siebie więcej niż od innych

Przykładowy PLAKAT DO POBRANIA
w materiałach do pobrania

KORZYŚCI Z WEJŚCIA DO KLUBU

• Dostęp do szerszej wiedzy 
• Zerowastowe nagrody 

zmieniające codzienne nawyki 
• Wspólna praca na rzecz 

środowiska 
• Przynależność do grupy ludzi 

myślących w podobny sposób 

Przykładowy regulamin 
karty członkowskiej do pobrania:
LINK

../../../../../../../Desktop/Dokumenty PR z pulpitu/KOLIBER/Regulamin karty programu Klubu Kolibra.docx


WYMAGAJMY 
od siebie więcej niż od innych

MOŻLIWE POLA DZIAŁANIA: 

ZARZĄDZANIE PAPIEREM

Zwróć uwagę na:

• monitorowanie zużycia papieru w biurze (licznik w drukarce)
• stosowanie papieru z recyklingu do użytku biurowego 

i publikacji
• powtórne wykorzystanie (np. wykorzystanie papieru 

zadrukowanego jednostronnie czy druków wewnętrznych do 
notatek);

• stosowanie rozwiązań́ eliminujących konieczność ́ używania 
papieru (mail zamiast wydruku, czytanie z ekranu zamiast 
z wydruku, tablica ścieralna, ekran zamiast papieru); 



WYMAGAJMY 
od siebie więcej niż od innych

MOŻLIWE POLA DZIAŁANIA: 

WIDOCZNA SEGREGACJA ODPADÓW

Zwróć uwagę:

• czy wyznaczone miejsca na odpady segregowane są czyste 
i odpowiednio oznaczone tablicami przygotowanymi przez WGK UM 

• jak postępujecie z odpadami niebezpiecznym (m. innymi: świetlówki, 
baterie, monitory) i czy prowadzicie w biurach np. zbiórkę baterii

• czy wdrożyliście działania na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych 
odpadów? (może firma gastronomiczna, z którą współpracujecie 
wdroży ekologiczne naczynia? Może produkty żywnościowe i napoje 
zaczniecie kupować w opakowaniach zwrotnych lub zbiorczych?)

• czy wyeliminowaliście z waszej przestrzeni naczynia, sztućce 
i nakrycia jednorazowego użytku? (plastikowe)  patrz kampania 
„Gdańsk bez plastiku”



WYMAGAJMY 
od siebie więcej niż od innych

MOŻLIWE POLA DZIAŁANIA: 

POLITYKA ZAKUPÓW

Zwróć uwagę:

• czy wdrażacie w praktyce wytyczne dotyczące zakupu sprzętu 
przyjaznego dla środowiska (wyposażonego w funkcje 
energooszczędne; właściwie oznakowane - patrz na kolejnej stronie),

• czy korzystacie ze środków czystości ulegających biodegradacji,
• czy praktykujecie zakupy certyfikowanych materiałów budowanych, 

wykończeniowych, wyposażenia wnętrz
• czy kupujecie materiały w opakowaniach wielokrotnego użytku lub 

w opakowaniach technologicznie uzasadnionych. 
• czy praktykujecie zakupy materiałów biurowych i piśmiennych 

pochodzących z recyklingu. 



WYMAGAJMY 
od siebie więcej niż od innych

POLITYKA ZAKUPÓW
Sprzęt (potrzebne oznakowania, certyfikaty)

Rejestr wskaźnika ekologiczności produktów elektronicznych 
EPEAT®

EPEAT® to wszechstronny system wskaźnika ekologiczności, 
który wskazuje sprzęt elektroniczny spełniający określone 
kryteria z zakresu ochrony środowiska w połączeniu z 
wszechstronnymi kryteriami z zakresu stylistyki, produkcji, 
wykorzystania energii i recyklingu wraz z niezależną 
weryfikacją oraz roszczeniami producentów. Listę produktów 
wraz z ocenami (brąz, srebro lub złoto) w każdym z krajów 
zawiera strona: www.epeat.net.

Program ENERGY STAR®

Program ENERGY STAR (którego Xerox jest zarejestrowanym 
partnerem) został zapoczątkowany w roku 1993 przez agendę 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). EPA stosuje 
autorską metodologię badań przy certyfikacji produktów pod 
względem określonych cech energooszczędnych. Wymogi 
obowiązujące w ramach programu ENERGY STAR są 
regularnie zaostrzane. Najnowsza norma wchodzi w życie od 
11 października 2019. www.energystar.gov.

Certyfikat Blue Angel
Blue Angel z Niemiec to pierwsze oznakowanie związane z 
ochroną środowiska przyznawane produktom i usługom na 
świecie. Od 1978 roku pomaga promować świadomość 
ekologiczną i wskazywać klientom najbardziej ekologiczne 
produkty. W celu zyskania certyfikatu Blue Angel urządzenia 
muszą spełniać surowe wymagania dotyczące emisji do 
powietrza, wyboru materiałów, budowy z materiałów nadających 
się do ponownego wykorzystania oraz zużycia energii.
Niemieckie oznakowanie Blue Angel to historycznie pierwsze na 
świecie oznakowanie produktów i usług związane z ochroną 
środowiska. Już od 1978 roku konsekwentnie popularyzuje ono 
świadomość ekologiczną i wskazuje klientom najbardziej 
proekologiczne produkty. RAL (podmiot zarządzający 
certyfikatem Blue Angel) regularnie zaostrza wymogi 
obowiązujące w ramach programu. Najnowsza wersja normy 
weszła w życie 1 stycznia 2017. Aby uzyskać certyfikat Blue Angel, 
urządzenia muszą spełniać surowe wymagania (RAL-UZ-205) pod 
względem emisji chemicznych, doboru materiałów, 
projektowania ułatwiającego recykling oraz zużycia energii.

https://www.epeat.net/
https://www.energystar.gov/


WYMAGAJMY 
od siebie więcej niż od innych

MOŻLIWE POLA DZIAŁANIA: 

WODA/ŚCIEKI

Zwróć uwagę:

• że możesz zastosować urządzenia ograniczające zużycie wody (np. 
dwudzielne spłukiwanie w ubikacjach, perlatory),

• ŻE Masz wpływ na oznakowanie przypominające o oszczędzaniu 
wody (kolejny slajd),

• że regularne pomiary i informacje o zużyciu wody posłużą do 
badania, czy dzięki wprowadzonym działaniom zaoszczędziliście i ile 
zaoszczędziliście, 

• na regularną kontrolę  instalacji ściekowej „sieci nie lubią śmieci”.



WYMAGAJMY
od siebie więcej niż od innych

Przykładowy sposób umieszczenia 
naklejki z kolibrem 

Naklejka z kolibrem do pobrania w: folderze materiały do pobrania

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE  
NAKLEJKA I MAIL DO WSZYSTKICH
ETAP 1. 

Każdy mieszkaniec Ziemi zużywa średnio ok. 1385 m3

wody rocznie. Ta ilość odpowiada prawie 9 tysiącom 
wanien wody. Woda słodka jest bezcennym 
surowcem. Wiele regionów świata cierpi na jej 
brak. Mamy szczęście mieszkać w rejonie, który ma 
dostęp do bieżącej wody, ale zdajemy sobie sprawę, 
że jej zasoby należy szanować i oszczędzać. Jako 
firma o zielonym profilu jesteśmy ambasadorami 
ekologicznych, dobrych praktyk. Niech 
mały koliber przyklejony w okolicach kranów z wodą 
przypomina o oszczędzaniu jej zasobów. 
Dziękujemy, że jesteś z kolibremm
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WYMAGAJMY
od siebie więcej niż od innych

CELE
ekologiczne rozwiązanie, które chcemy 

wdrożyć
miejsce wdrożenia data wdrożenia etap wdrażania

1. 
Wszystkie drukarki posiadają domyślne ustawienia do 
wydruku dwustronnego

Zainstalowanie automatycznych czujników 
włączających i wyłączających oświetlenie, w celu 
oszczędności energii i zmniejszenia śladu węglowego

I

2. 

Zwiększenie ilość odzyskiwanych surowców 
poprzez umieszczenie w miejscach strategicznych oraz na 
każdym piętrze budynków pojemników do segregacji 
odpadów (plastik, szkło, odpady organiczne, papier)

Umieszczenie na każdym włączniku światła specjalną 
plakietkę przypominającą o oszczędzaniu energii

korytarz przy Sali audio,kuchnia 
eksploatacja, kuchnia Pentagon, 
budynek 500 - stołówki

I

3. 
Sprawdzamy wiedzę naszych pracowników z zakresu 
segregacji oraz edukujemy, przekazując aktualną wiedzę 
dotyczącą ekologii

W każdym z pomieszczeń biurowych zostanie 
wyłącznie pojemnik na makulaturę. Zabrane zostaną 
natomiast pojemniki na odpady resztkowe

ankieta dla pracowników 
administracji, dzielimy się 
ekologiczną wiedzą na Yammerze, 
w kwartalniku, broszurach

I

4

Wydawnictwa (broszury, ulotki) oraz kalendarze książkowe i 
trójdzielne dla pracowników drukowane na certyfikowanym, 
ekologicznym papierze, na bazie włókien z odzysku, 
pochodzących z recyklingu lub na bazie włókien pierwotnych

W łazienkach zainstalowane zostaną baterie z 
fotokomórką (automatyczne włączanie i wyłączanie 
wody) w celu zmniejszenia zużycia wody

Wszystkie wydawnictwa ZU 
drukowane na certyfikowanym, 
ekologicznym papierze

I

5

Przy zamówieniach na artykuły promocyjne stawiane są 
wymogi w zakresie materiałów ekologicznych i 
biodegradowalnych, z których mają być one wykonane (np. 
materiały naturalne lub pochodzące z recyklingu, drewno, 
mączka kukurydziana, bawełna, len) oraz opakowań, które 
mają być wykonane z materiałów biodegradowalnych 
(tektura, drewno). Wymagane jest również dostarczanie 
produktów w opakowaniach zbiorczych.

Przy każdym kranie z bieżącą wodą zawiśnie 
specjalna plakietka przypominająca o oszczędzaniu 
wody

I

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KLUBU KOLIBRA. ETAP 1. 

Przykładowy harmonogram
do pobrania w folderze materiały do 
pobrania



WYMAGAJMY 
od siebie więcej niż od innych

Naklejka z kolibrem do pobrania w folderze: materiały do pobrania

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE  
NAKLEJKA I MAIL DO WSZYSTKICH
ETAP 1. 

Wg raportu Agencji Statystycznej Ministerstwa Energii EIA 

wynika, że do 2040 roku globalne zużycie energii wzrośnie 

o 56%. Pierwsza zasada poszanowania energii to – nie 

kupować niepotrzebnych rzeczy. Drugą, tak samo ważną, 

jest odłączanie od sieci nieużywanych urządzeń 

elektrycznych. Pamiętajmy, że ładowarki do telefonów, 

komputerów i innych urządzeń ciągle pobierają prąd –

także wtedy, gdy na końcu kabla nie jest podłączony nasz 

laptop czy komórka. 

Koliber przypomina, by oszczędzać energię. 

Oblicz swój ślad węglowy: 

https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc

Przykładowy sposób umieszczenia 
naklejki z kolibrem 

m
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https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc


MOŻLIWE POLA DZIAŁANIA 

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ - KAMPANIE

SEGREGUJĘ (RECYKLING SUROWCOWY)

KOMPOSTUJĘ (RECYKLING ORGANICZNY)

OGRANICZAM (ZERO WASTE KALENDARZ ZADANIOWY) 

NAELEKTRYZOWANI (RECYKLING BATERII) 

UWRAŻLIWIAM (WOLONTARIAT SŁUŻY ŚRODOWISKU)

EKOLOGICZNY TRANSPORT (KONKURS ROWEROWY)

DZIELĘ SIĘ (KSIĄŻKA, CIUCH, JEDZENIE) DOBRE PRAKTYKI 



ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
poprzez prowadzenie kampanii wśród pracowników

PRZEPROWADŹ 
KAMPANIĘ



SEGREGUJĘ
recykling surowcowy

SEGREGUJĘ 
(RECYKLING SUROWCOWY)

Cel kampanii: segreguję świadomie 
odpady, wiem co gdzie wyrzucić, 
wiem po co to robię  

Twoja kampania:



SEGREGUJĘ
recykling surowcowy

ORGANIZACJA

INFORMACJA

MOTYWACJA

EWALUACJA

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

ELEMENTY KAMPANII  “SEGREGUJĘ”
Zorganizuj gniazda do segregacji selektywnej 

Usuń wszystkie kosze na śmieci spod biurek pracowników
ORGANIZACJA

INFORMACJA

MOTYWACJA

GNIAZDA DO SEGREGACJI SELEKTYWNEJ MOŻESZ:
Kupić – np. tutaj (WERSJA NA BOGATO) - LINK
Kupić – np. tutaj (WERSJA EKONOMICZNA) - LINK

Sprawdź wiedzę: zorganizuj konkurs 

Zorganizuj odpowiednią informację przy gniazdach 

Uprzedź o zmianie: przygotuj mailing, przygotuj plakat, info do intranetu
Przygotuj kartkę informującą tego dnia, dlaczego kubły zniknęły spod biurka

Przygotuj słodką niespodziankę na osłodę braku kubłów spod biurka 

Powieś plakaty przypominające co, gdzie, wyrzucić

EWALUACJA

https://www.eco-market.pl/pojemnik-do-segregacji-eko-45l?from=listing&campaign-id=14
https://allegro.pl/oferta/zestaw-koszy-pojemnikow-do-segregacji-smieci-3x25l-9285440227?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_biuro-reklama&ev_adgr=Biuro+i+Reklama+-+Akcesoria,+meble,+sprz%C4%99t+biurowy+oraz+papier&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTBx9XgtMC3GJzgUDsl_j6OkzhIOMtf4mDr6zA-zutcNPvtlFJCYPrDBoCPAAQAvD_BwE


SEGREGUJĘ
recykling surowcowy

Gniazda do 
segregacji 
możesz: 
kupić – link
kupić – link 

Plakaty do 
pobrania: 
1  – link
2 – link 
3 – link 

TPIS:
Tego dnia kiedy 

zabierasz kubły na 
śmieci spod biurek 

pracowników 
zostaw na osłodę 

czekoladę na biurku 
pracownika z taką oto 

kartą od kolibra.

“KNOW HOW” DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Tablice możesz otrzymać w WGK UM w Gdańsku: 58 323 7043

ORGANIZACJA

Gniazda do 
segregacji 
możesz: 
kupić – link
kupić – link

Plakaty do 
pobrania w 
folderze: 
materiały do 
pobrania

EDUKACJA MOTYWACJA EWALUACJA

OPIS:
Tego dnia kiedy 
zabierasz kubły na 
śmieci spod biurek 
pracowników 
zostaw na osłodę 
czekoladę na biurku 
pracownika z kartką z 
dobrym słowem od 
kolibra.

KONKURS 
WIEDZY:
Przygotuj ankietkę w 
temacie: co gdzie 
wyrzucić, roześlij po 
pracownikach i 
przedstaw wyniki. 
Nie zapomnij o 
nagrodach dla 
najlepszych. 

https://www.eco24.pl/pojemnik-eko-do-segregacji-wenetrznej
https://abrys-technika.pl/pojemniki-do-segregacji-wewnatrz/


KOMPOSTUJĘ 
(RECYKLING ORGANICZNY)

Cel kampanii: wiem po co segreguję 
odpady biodegradowalne, robię to 
świadomie wiedząc, że taki sposób 
działania wpływa na wykorzystanie 
ich do produkcji kompostu. Dzięki 
temu odpady są przetwarzana na 
nowy produkt!

Twoja kampania:

KOMPOSTUJĘ (recykling organiczny)



KOMPOSTUJĘ
recykling organiczny

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

ELEMENTY KAMPANII “KOMPOSTUJĘ” 
Czas trwania: miesiąc

ORGANIZACJA

Edukuj poprzez wysyłanie podcastów dot. kompostowania
Edukuj poprzez wysyłanie krótkich filmów dot. etapów  kompostowania (jak nam idzie)

Notuj i pokaż ile kompostu wspólnie wyprodukowaliście 

Dla wszystkich, którzy brali udział w kampanii zorganizuj np. warsztaty robienia woskowijek

Edukuj poprzez organizację wycieczki do kompostowni w ZU
Edukuj poprzez organizację wirtualnej wycieczki (spacer 3d) po kompostowni w ZU

Dla pokoju/działu, który bierze udział w eksperymencie i przynosi jedzenie dla dżdżownic przekaż 
zerowastowy gadżet 

MOTYWACJA

EWALUACJA

Zorganizuj kompostownik np. Urban live i pół kilograma dżdżownic kalifornijskich ☺
Zorganizuj przy brązowym kuble na odpady bio specjalny pojemnik na odpady do kompostownika

Poinformuj o eksperymencie (mail, intranet, inny rodzaj kanału)
Edukuj poprzez wysyłanie prezentacji dot. kompostownia/wermikompostu

Zorganizuj grafik według pokoi „opiekunów dżdżownic”

INFORMACJA



“KNOW HOW” DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Kompostownik 
urbalive -
http://www.urbalive.com/

taniej – https://kobiety-

kobietom.com/zakupy/ranking.php?pr
=kompostowniki&sort=najtanszedżdzo
wnice

Video –

https://www.szanujes
egreguje.pl/zobacz-
relacje-video-z-
naszych-warsztatow-
kompostuj-bo-
warto,31,pl  

OPIS:
Zerowastowe 
fajne gadżety to:
wielorazowe 
woreczki na 
warzywa i owoce
Lub woskowijki

Zbadaj ilość 
wyprodukowanego 
kompostu.
Ile kilogramów 
kompostu 
wyprodukowaliście 
wspólnie z kolegami i 
dżdżownicami?

Materiały dotyczące
kompostowania dostępne 
są na stronie:
www.szanujesegreguje.pl

Warsztaty woskowijek:
https://www.kochajmypszczol
y.pl/woskowijka-czyli-jak-
ograniczyc-zuzywanie-folii-
jednorazowej/

Orientacyjny koszt na osobę: 
10 zł

ORGANIZACJA EDUKACJA MOTYWACJA EWALUACJA

Kompostownik 
urbalive -
http://www.urbalive.com/

taniej – https://kobiety-

kobietom.com/zakupy/ranking.php?pr
=kompostowniki&sort=najtanszedżdzo
wnice

Video –

https://www.szanujes
egreguje.pl/zobacz-
relacje-video-z-
naszych-warsztatow-
kompostuj-bo-
warto,31,pl  

OPIS:
Zerowastowe 
fajne gadżety to:
wielorazowe 
woreczki na 
warzywa i owoce
Lub woskowijki

KOMPOSTUJĘ
recykling organiczny

zestawienie pracowników 12.2020.zip
https://kobiety-kobietom.com/zakupy/ranking.php?pr=kompostowniki&sort=najtanszedżdzownice
https://www.kochajmypszczoly.pl/woskowijka-czyli-jak-ograniczyc-zuzywanie-folii-jednorazowej/
zestawienie pracowników 12.2020.zip
https://kobiety-kobietom.com/zakupy/ranking.php?pr=kompostowniki&sort=najtanszedżdzownice


OGRANICZAM, bo mogę  
(ZEROWASTE KALENDARZ 
ZADANIOWY)
Cel kampanii: zmieniam nawyki 
na bardziej eko, postępuję 
zgodnie z zasadami 5 R 
(reduce, reuse, refuse, rot, 
recycle)

Twoja kampania:

OGRANICZAM
(zerowaste kalendarz zadaniowy)



OGRANICZAM 
podział na grupy

ELEMENTY KAMPANII 
Czas trwania: 12 miesięcy

Ten kalendarz zrobisz sam/a! Bedą Ci 
potrzebne: klamerki, wieszak oraz drukarka, 
żeby wydrukować karty.  Zadania 
wykonujcie 
w grupie, będzie raźniej;):

Zwróć uwagę, że pod datami są postanowienia na 
dany miesiąc, które zbliżą nas do zminimalizowania 
liczby przedmiotów lub lepszego ich wykorzystania. 
Pamiętaj, żeby „postanowienie miesiąca” 
przećwiczyć minimum 4 razy w danym miesiącu. 
Oznacz na ostatniej karcie czy udało Ci się to zrobić. 
Kiedy minie rok i będziesz wyrzucał grudniową
kartę do odpowiedniego pojemnika…uśmiechnij 
się, bo wykonałeś kawał dobrej roboty dla 
środowiska 
i przyszłych pokoleń. Wykorzystaj wieszak do 
przechowywania ubrań, a klamerki do rozwieszania 
prania. 



ELEMENTY KAMPANII 
Czas trwania: 12 miesięcy

Listopad (przykładowo):
Nadmiar jedzenia wkładam do 
zamrażalnika. Wykorzystuję żywność, 
np. miód, twaróg, kawę̨ do 
przygotowywania domowych 
kosmetyków jak peeling czy maseczka.
Szukam nowych zastosowań dla 
produktów takich jak soda czy ocet. 

Październik (przykładowo):
do sklepu chodzę z bawełnianą torbą. 
Rezygnuję z ręczników papierowych i 
używam bawełnianych ścierek. 

KALENDARZ do pobrania w folderze: materiały do pobrania

OGRANICZAM 
podział na grupy



NAELEKTRYZOWANI
(recykling baterii)

NAELEKTRYZOWANI
(RECYKLING BATERII)

Cel kampanii: wiem, że 
elektrośmieci to nie są 
zwykłe śmieci. 

Twoja kampania:



NAELEKTRYZOWANI
recykling baterii

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

CEL KAMPANI: 
Uczymy, że elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci. Zaczynamy od baterii.

ELEMENTY KAMPANII 
Czas trwania: miesiąc

Zorganizuj i ustaw w odpowiednich miejscach pojemnik/i na zużyte baterie 
ORGANIZACJA

INFORMACJA

MOTYWACJA

EWALUACJA

Po zebraniu całego pojemnika baterii odwieź go do ZU i odbierz zgniatarkę do butelek.                      
Zgłoś taką potrzebę wcześniej tel. kom. +48 698 619 054/Oliwia Wołosiuk

KONKURS: zbieracie na zgniatarkę do butelek plastikowych 

Mailingiem, sms, innymi kanałami poinformuj o akcji. Im więcej informacji tym lepiej☺



NAELEKTRYZOWANI
odzysk metali szlachetnych

“KNOW HOW” DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Sprawdzony 
pojemnik na 
baterie: 
Kupisz tu -
https://www.eco24.pl/P
ojemnik-na-baterie-
tester

Duuuuża ilość 
zebranych 
baterii, czyli 
wypełniony 
pojemnik = 
zgniatarka do 
plastiku :)

Mailing z linkiem 
do filmu 
edukacyjnego: 
LINK

Wykorzystaj 
elementy gry 
zespołowej, do 
wygrania jest 
zgniatarka do 
butelek  

Baterie przywozisz do 
PSZOK, przy ulicy 

Jabłoniowej 55, czynny 
od pon. do piątku od 

7:00 do 15:00  

ORGANIZACJA EDUKACJA MOTYWACJA EWALUACJA

https://www.eco24.pl/Pojemnik-na-baterie-tester
https://www.youtube.com/watch?v=Zo2LS_at-aA


UWRAŻLIWIAM
(WOLONTARIAT SŁUŻY           
MI I ŚRODOWISKU)
Cel kampanii:  działam pro bono na 
rzecz środowiska, rozwijam się 

Twoja kampania:

UWRAŻLIWIAM
wolontariat



Kształtowanie postaw na 
rzecz ochrony środowiska 
zaczyna się tu i teraz od 
prostej decyzji kiedy zgłosisz 
się ze swoją drużyną do nas, 
aby wspólnie zrobić coś dla 
środowiska:
• sadzenie drzew
• sprzątanie sąsiedztwa

WOLONTARIAT
na rzecz środowiska 

wolontariat w ZU to:
świetna zabawa i dobry uczynek dla planety

UWRAŻLIWIAM
wolontariat



UWRAŻLIWIAM
(WOLONTARIAT SŁUŻY MI I ŚRODOWISKU)

“KNOW HOW” DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Zorganizujemy 
potrzebny sprzęt: 
rękawiczki, worki, 
chwytaki 
(sprzątanie), 
sadzonki, rękawiczki 
(sadzenie na terenie 
ZU) 

W trakcie wizyty 
przeprowadzimy 
konkurs wiedzy, 
tzw. koło fortuny. 

Na zakończenie 
powiemy, ile 
drzew udało nam 
się wspólnie 
zasadzić  

Zapewniamy 
wizytę 
edukacyjną w 
sortowni, w tym 
przeprowadzimy 
jeden warsztat 
„co, gdzie 
wyrzucić” 

Zdobywacie 
kolejne 
doświadczenie, 
potrzebną wiedzę. 
Nie wychodzicie z 
pustymi rękami.

ORGANIZACJA EDUKACJA MOTYWACJA EWALUACJA



EKOLOGICZNY TRANSPORT
(konkurs rowerowy)

EKOLOGICZNY TRANSPORT
(KONKURS ROWEROWY)
Cel kampanii:  ograniczamy emisję 
CO2, polepszamy jakość życia 

Twoja kampania:



“KNOW HOW” DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Udostępnij 
pracownikom stojak 
na rowery, wiatę.

Stwórz regulamin

Zaproś wszystkich do 
akcji

Podsumowanie 
akcji 
zakomunikowane 
jej wszystkim, 
zgłoś akcję do 
Raportu „Dobre 
Praktyki” FOB

Pokaż wpływ 
zmiany środka 
transportu na 
zanieczyszczenie 
środowiska

Nagrody w 
konkursie, 
klasyfikacja 
uczestników,

ORGANIZACJA EDUKACJA MOTYWACJA EWALUACJA

Przykładowy regulamin
w folderze: materiały do pobrania

EKOLOGICZNY TRANSPORT 
promocja roweru jako codziennego środka transportu

Przykładowy plakat 
informacyjny



PODZIEL SIĘ
(książka, ciuch, jedzenie)

PODZIEL SIĘ
(KSIĄŻKA, CIUCH, JEDZENIE) DOBRE 
PRAKTYKI 
Cel kampanii: działamy pro bono na 
rzecz środowiska i innych ludzi, 
rozwijamy się, pomagamy innym, 
zwracamy uwagę na ponowne 
wykorzystywanie przedmiotów

Twoja kampania:



“KNOW HOW” DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Znajdź miejsce na 
szafę/punkt wymiany
Stwórz regulamin
Poinformuj wszystkich 
o tym miejscu
Jak Ci się uda, znajdź 
opiekuna SZAFY

Pokaż jak 
produkcja ubrań 
czy innych 
przedmiotów 
wpływa na 
środowisko

Pozbywasz się 
rzeczy 
nieużywanych, 
dajesz innym 
okazję do ich 
używania, cóż 
więcej trzeba?☺

ORGANIZACJA EDUKACJA MOTYWACJA

Przykładowy regulamin w folderze: materiały do pobrania

PODZIEL SIĘ
(książka, ciuch, jedzenie)



PODZIEL SIĘ
dobre praktyki

Dużo zależy od naszych 
codziennych wyborów, od 
tego czy wychodzisz poza 
strefę komfortu, od 
prostych czynności, które 
powinny nam wejść w 
nawyk jak chociażby 
podzielenie się 

DZIELNA SZAFA



Masz pytania? Napisz, zadzwoń☺

owolosiuk@zut.com.pl
+48 698 619 054
www.zut.com.pl

DZIĘKUJEMY


