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S z a n u j m y  w o d ę
Stosu jmy recyk l ing
Nie marnujmy energii
Dbajmy o bioróżnorodność



Drodzy Przyjaciele Ziemi,

oddajemy w Wasze ręce podsumowanie z realizacji Kampanii na rzecz Rozwoju 
Zrównoważonego 2011–2014. Jej najważniejsze cele to propagowanie zasad zrównowa-
żonego rozwoju, zwiększanie świadomości osobistego wpływu na stan środowiska, 
dostarczanie wiedzy oraz inspirowanie i angażowanie w działania służące poszanowaniu 
środowiska.

Z dumą informujemy o efektach Kampanii. Jej zasięgiem objęliśmy ponad 10.000.000 osób 
– przesłaniem, komunikacją i zasobami wiedzy. Zaangażowaliśmy więcej niż 700.000 osób  
w kilkaset projektów i programów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, a blisko 30.000 
osób przeszkoliliśmy i zainspirowaliśmy do działania w duchu zrównoważonego rozwoju. 
Według wykonanych w ramach Kampanii badań opinii społecznej w 2014 roku, w stosunku do 
roku 2012, o kilkanaście procent wzrosła liczba osób działających na co dzień proekologicznie, 
o kilka procent zwiększył się odsetek osób rozumiejących pojęcie „rozwój zrównoważony”,  
a aż o około 30 procent – osób świadomych osobistego wpływu na środowisko.

Kampania była realizowana w związku z Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
oraz realizacją polskich polityk ochrony środowiska. Jej finał następuje w roku zakończenia 
Dekady Edukacji, w roku 25-lecia zmian systemowych w Polsce, 10-lecia wejścia Polski do 
Unii Europejskiej oraz w roku 20-lecia Fundacji Nasza Ziemia. Kampania jest zatem wkładem 
do tych procesów, a wnioski z niej wypływające są również pewnym ich podsumowaniem.

Kampania została zaprojektowana i prowadzona przez Fundację Nasza Ziemia, ale nie byłaby 
zrealizowana bez wsparcia, pomocy i zaangażowania wielu instytucji i osób. Serdecznie za 
to dziękujemy wszystkim uczestnikom, patronom, partnerom, dziennikarzom i przyjaciołom 
Fundacji Nasza Ziemia. Wyrażamy też podziękowania za blisko cztery lata wspaniałej wspólnej 
pracy i przygody. 

Od razu zapraszamy do dalszej współpracy, bo działania realizowane w ramach Kampanii 
będą przez Fundację Nasza Ziemia kontynuowane. Przed Polakami, tak jak przed wszystkimi 
mieszkańcami Ziemi, stoją liczne wyzwania, które już mają i będą miały wielki wpływ na stan 

środowiska. Mierzmy się z nimi według naszej wiedzy, możliwości, zasobów – RAZEM. Bo 
razem zawsze damy radę!

Dziękujemy! Na pewno spotkamy się podczas dalszej pracy dla Ziemi i wszystkiego, co na 
niej żyje!

Mira Stanisławska-Meysztowicz
Fundator, Inicjatorka akcji 
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Kampanie promujące rozwój  
zrównoważony:

∞  kampania outdoorowa (2.000 nośni-
ków oraz ekspozycja w Fun Campie na 
Euro 2012 i liczne wykorzystanie plakatu 
w kampaniach prowadzonych lokalnie 
przez zainteresowane podmioty), zasięg 
16.000.000 kontaktów;

∞  kampania informacyjno-promocyjna, 
plakaty B1 i B2, nakład 20.000 sztuk;

∞  kampania w TV: emisja dwóch spotów, 
ponad 200 emisji; 

∞  happeningi i konferencje prasowe (22  
wydarzenia) oraz ekologiczna gra miejska.

Angażowanie w działania:

∞  konkursy grantowe dla szkół, przedszkoli, 
organizacji pozarządowych i samorządo-
wych;

∞  konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół 
podstawowych;

∞  konkurs na obserwacje przyrodnicze i so-
zologiczne;

∞  programy: „Sprzątanie świata – Polska” 
(trzy edycje), „Międzynarodowe sprzą-
tanie Bałtyku” (trzy edycje), „Pomóżmy 
kasztanowcom” (dwie edycje), zakłada-
nie ogrodów – ostoi zwierząt i klombów 
z roślinami pożytkowymi (ponad 500 
założeń), akcje sadzenia drzew (ponad 
3.000.000 drzew).

Badania poziomu świadomości  
społecznej w zakresie rozwoju  
zrównoważonego (2012 i 2014 rok). 
Więcej - na następnej stronie.

Treści Kampanii swoim  
zasięgiem objęły ponad 
10.000.000 osób, w działania 
bezpośrednie zaangażowało 
się ponad 700.000 osób, 
a z zasobów wiedzy skorzystano 
ponad 3.350.000 razy.

Zmienić postawy, porwać do działania.  
Cele Kampanii

Kampania realizowana była w ramach  
i w związku z: Dekadą Edukacji dla Rozwo-
ju Zrównoważonego ONZ, realizacją polityk 
zwiększania efektywności energetycznej, 
koniecznością zwiększania efektywności go-
spodarki odpadami w Polsce, realizacją poli-
tyk zachowania bioróżnorodności, rosnącym 
zapotrzebowaniem na edukację ekologiczną 
oraz dostarczaniem form i narzędzi do pro-
wadzenia edukacji ekologicznej. Była rozwi-
nięciem i kontynuacją prowadzonej od 1994 
roku kampanii „Sprzątanie świata – Polska” 
oraz Programu Edukacji Ekologicznej w za-
kresie gospodarki odpadami (2003–2006). Od 
2006 roku prowadzone były kolejne, roczne 
edycje Kampanii na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju. Od 2011 roku, dzięki długotermi-
nowej umowie z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
realizowana była prawie czteroletnia edycja 
(do czerwca 2014 roku), co znakomicie sprzy-
ja planowaniu i realizacji działań w zakresie 
edukacji i zmian postaw.

Cele:

∞  zwiększenie świadomości osobistego 
wpływu człowieka na środowisko;

∞  dostarczenie praktycznej wiedzy, jak na 
co dzień w prosty sposób chronić środo-
wisko i mu nie szkodzić; 

∞  promowanie bioróżnorodności i obsza-
rów Natura 2000 jako formy ochrony 
bioróżnorodności;

∞  inicjowanie działań wspierających za-
chowanie bioróżnorodności i promu-
jących obszary Natura 2000 jako formę 
ochrony bioróżnorodności;

∞  promowanie i inicjowanie racjonalnego 
używania energii – zwiększanie efektyw-
ności energetycznej oraz zmniejszanie 
wpływu na zmiany klimatyczne;

∞  promowanie i inicjowanie niemarnowa-
nia i ochrony wody;

∞  wsparcie racjonalnej gospodarki odpada-
mi.

Konsekwentnie do przodu.  
Najważniejsze efekty Kampanii

Szkolenia, seminaria, konferencje dla  
nauczycieli, trenerów i edukatorów:

∞  zajęcia terenowe „Nietypowa lekcja bio-
różnorodności”, 500 uczestników;

∞  Letnia Szkoła Liderów Ekologii, 60 lide-
rów;

∞  szkolenia e-learningowe ekoedukacja.pl, 
10 szkoleń, 200 absolwentów;

∞  międzynarodowa konferencja na temat 
ekologicznej edukacji terenowej „Eduka-
cja przygodą”;

∞  osoby przeszkolone przez Fundację Na-
sza Ziemia wykonały kaskadowo kolejne 
szkolenia obejmujące ponad 27.000 osób.

Upowszechnianie wiedzy, wydawnictwa  
i pomoce dydaktyczne:

∞  pakiet edukacyjny „Ogród – ostoja zwie-
rząt”;

∞ gra planszowa „Ptasia Natura 2000”;
∞  dwa tomy komiksu edukacyjnego „Wy-

 
prawy w czasie i przestrzeni w celu rato-
wania Ziemi”;

∞  poradnik metodyczny „Po stronie natury. 
Edukacja ekologiczna w terenie”;

∞  zasoby wiedzy i wsparcie dla działań an-
gażujących w serwisach naszaziemia.
pl, recykling.pl, ekoedukacja.pl, klimat-
-dlaziemi.pl, pomozmykasztanowcom.pl  
i ogrodostojazwierzat.pl – ponad 3.350.000  
wizyt w tych serwisach;

∞  profil FB/naszaziemia – 1.880 znajomych, 
treści z profilu propagowane do ponad 
50.000 użytkowników FB, ponad 407.000 
wyświetleń, polubień, dalszych przeka-
zań i komentarzy;

∞  kanał YouTube – opublikowane 17 fil-
mów, obejrzanych blisko 179.000 razy;

∞  cykl 55 artykułów prasowych dotyczą-
cych różnorodnych aspektów rozwoju 
zrównoważonego, publikacja artykułów 
w nakładzie łącznym ponad 150.000 eg-
zemplarzy.

 Sadzimy 2.000.000 drzew

 Edukacja w terenie

 Plakat kampanii outdoorowej 2012

2.

3.
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Stosowanie działań sprzyjających ochronie środowiska:

Gdzie podejmujemy i powinniśmy podejmować działania na rzecz poszanowania 
środowiska:

Znajomość pojęcia „rozwój zrównoważony”:

Pełny raport z badania: www.naszaziemia.pl

Dajemy wiedzę i narzędzia

Informatory i raporty

Ważnym narzędziem były informatory i raporty z kolejnych, rocznych etapów Kampanii. Za-
wierały one wiedzę organizacyjną i merytoryczną przydatną do planowania i realizacji Kam-
panii. Łącznie wydano 15.000 informatorów oraz 1.500 raportów, które trafiły do lokalnych  
i regionalnych  organizatorów, a także do osób opiniotwórczych i decyzyjnych w całym kra-
ju. Wydawnictwa mają także swoje wersje elektroniczne dostępne w serwisie internetowym 
Kampanii www.naszaziemia.pl. 

Postrzeganie rozwoju zrównoważonego – wyniki badań opinii publicznej w 2012 i 2014 roku

Głównym celem badania było określenie poziomu świadomości oraz postaw/praktyk pol-
skiego społeczeństwa w zakresie znajomości pojęcia „zrównoważony rozwój” oraz jak prak-
tycznie i na co dzień w prosty sposób chronić środowisko. W badaniu wyodrębniono i zba-
dano świadomość i postawy w zakresie racjonalnego używania energii, potrzeby zwiększania 
efektywności energetycznej i zmniejszania wpływu na zmiany klimatyczne. Ważnym celem 
było również uchwycenie zmian opinii publicznej na początku i na końcu trwania Kampanii, 
tj. w 2012 i 2014 roku.

Które stwierdzenie najbardziej pasuje do pojęcia „zrównoważony rozwój”?:

Nie wiem

Rozwój cywilizacyjny z poszanowaniem
człowieka i środowiska

Rozwój, który na pierwszym 
miejscu stawia człowieka

Rozwój, który na pierwszym 
miejscu stawia przyrodę

0.0%

7.0%

79.1%

80.7%

6.9%

2.7%

13.1%

9.6%

Żadna z powyższych, nie potrafię wskazać
0.6%

0.1%
0.3%

0.5%
1.8%

8.8%
2.1%

16.4%
3.7%

5.0%
28.5%

Inne, jakie

Ekolodzy

Firmy zajmujące się oczyszczaniem

26.9%Zakłady przemysłowe

Władze państwa

Władze miasta

Każdy człowiek

2.8%
28.5%

83.9%
89.0%

4.

2012 2014

Ochrona przyrody wokół siebie
2012

2014

2012

2014

2012

2014

2012

2014

9.0%

40.2%
50.8%

59.8%
34.9%

5.4%
53.1%

41.0%
5.9%

35.3%

52.1%
4.6%

42.4%
5.5%

35.4%
61.5%

3.1%
48.0%

40.4%
11.6%

62.3%
29.0%

8.7%

Nie marnowanie i ochrona wody

Racjonalne używanie energii

Selektywna zbiórka odpadów

60.2%

Stosuję w szerokim zakresie Stosuję w ograniczonym zakresie Nie stosuję

W innym miejscu
9.9%

1.7%
1.0%

26.0%
13.5%

28.6%
38.3%

40.9%
46.3%

83.2%
92.6%

W podróży

Podczas wypoczynku

Na zakupach

67.7%W pracy/w szkole

W domu

2012 2014

2012 2014

http://naszaziemia.pl/programy/kampania-na-rzecz-rozwoju-zrownowazonego-2011-2014/badanie-opinii-publicznej-1/
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oraz przygotowywanie i realizacja projektów,  
a w tym przygotowanie wniosków do kon-
kursów grantowych. Najpopularniejsze były 
szkolenia o ochronie bioróżnorodności oraz 
o projektach i wnioskowaniu. W szkoleniach 
wzięło udział 249 osób, a z sukcesem ukoń-
czyło je 200 osób.

Międzynarodowa Konferencja 
„Edukacja przygodą”

Konferencja „Edukacja przygodą” odbyła 
się w Teresinie w dniach 14–15 października  
2011 roku. Poświęcona ona była tematyce 
outdoor i adventure education (ang.), Erleb-
nispädagogik (niem.), ich odpowiednikom  
w polskiej pedagogice oraz ich praktyczne-
mu stosowaniu. Sesjom wykładowym, pod-
czas których uczestnicy mówili o swoich do-
świadczeniach z zakresu edukacji przygodą, 
towarzyszyło dziewięć warsztatów. Uczestni-
cy prowadzili eksperymenty z Centrum Nauki 
Kopernik, planowali fabularne gry terenowe, 
zapoznawali się z zakładaniem ogrodów bę-
dących ostoją dla zwierząt, uczyli się nowych 
metod pracy z grupą oraz pracy z zespołem 
w otwartej przestrzeni. Uczestnicy mogli 
także sprawdzić, co zalega na dnie zbiorni-
ków wodnych, czyli w bentosie – zespole 
gatunków zwierząt wodnych związanych  
z dnem. Gościem specjalnym była dr Elizabeth 
Christie z Uniwersytetu w Edynburgu, jednej  

z wiodących brytyjskich katedr akademi-
ckich zajmujących się outdoor i adventure 
education.

„Po stronie natury. Edukacja ekologiczna 
w terenie”. Zbiór konspektów zajęć

Zbiór scenariuszy zajęć to efekt konkursu na 
scenariusz dla nauczycieli i edukatorów pro-
wadzonego w 2010 roku w ramach progra-
mu „Po stronie natury” (wówczas „Moje Silne 
Drzewo”). Konspekty są propozycją zajęć pro-
pagujących poszanowanie środowiska, któ-
re można zrealizować w terenie – zarówno  
w zakresie nauk przyrodniczych, jak i lekcji 
historii, języka polskiego, angielskiego, a tak-
że plastyki.

Pakiet edukacyjny „Ogród – ostoja zwierząt”

W czasie trwania Kampanii wydano 1.500 
sztuk pakietu edukacyjnego „Ogród – ostoja 
zwierząt”, który obejmował:

∞  książkę ze scenariuszami zajęć na temat 
ochrony środowiska i przyrody,

∞  oddzielne karty pracy dla uczniów, 
∞  teczki programowe dla nauczycieli i dla 

20 uczniów z każdej placówki,
∞  saszetkę z nasionami polskich kwiatów 

łąkowych i polnych do stworzenia przy-
szkolnego ogródka kwietnego.

Letnia Szkoła Liderów Ekologii
i cykl szkoleń ogólnopolskich

W dwóch edycjach Letniej Szkoły Liderów 
Ekologii zajęciami objęto 60 nauczycie-
li i edukatorów pozaszkolnych. W roku 2012 
warsztaty Letniej Szkoły Liderów Ekologii od-
były się w dniach 6–10 sierpnia w Supraślu 
na Podlasiu, a w 2013 roku w Spale, w dniach 
1–5 lipca. W ciągu pięciodniowych zajęć 
odbyły się liczne zajęcia: warsztaty integra-
cyjne, gry terenowe, wycieczki do okolicz-
nych miejsc cennych przyrodniczo, warsztat  
z terenoznawstwa, warsztaty o ekoturystyce, 
obserwacje ornitologiczne, spacer i zajęcia  
w Arboretum w Kopnej Górze oraz w Silva-
rium w Poczopku, pokazy filmów przyrod-
niczych, warsztaty fitosocjologiczne oraz 
herpetologiczne (naukowe metody ozna-
czania różnych grup gatunków w praktyce), 
warsztaty dotyczące odpowiedzialnej kon-
sumpcji, zajęcia na temat zrównoważonego 
rozwoju, warsztaty odpadowe oraz twórcze-
go myślenia. Podczas zajęć zaprezentowano 
ciekawe metody i formy pracy w edukacji 
ekologicznej, jak gry, szarady, zwiady, wypra-
wy rowerowe, dyskusje, warsztaty World Café 
(ang.), herpetologiczne i botaniczne warszta-
ty terenowe. Odbyły się również zajęcia roz-
wijające warsztat pedagogiczny – o psycho-
logii rozwojowej czy o przepisach w zakresie 
organizacji zielonych wyjazdów.

Absolwenci wykorzystali nabytą wiedzę  
i umiejętności do przeprowadzenia włas-
nych szkoleń. Do wiosny 2014 roku objęto 
nimi ponad 27.000 osób w całej Polsce!

Nietypowa lekcja bioróżnorodności

Celem „Nietypowej lekcji o bioróżnorod-
ności” było przygotowanie pedagogów  
i edukatorów do prowadzenia atrakcyjnych 
przyrodniczych zajęć terenowych, nauka 
aktywnej ochrony bioróżnorodności oraz 
promocja tzw. outdoor education (ang). 

W 2012 i 2013 roku Fundacja Nasza Ziemia 
przeprowadziła cykl 10 szkoleń terenowych 
dla nauczycieli, edukatorów i wychowaw-
ców.

Zajęcia odbywały się:
∞  na terenie Nadleśnictwa Kudypy pod Ol-

sztynem,
∞  w Uniejowskim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu w woj. łódzkim,
∞  w Chojnowskim Parku Krajobrazowym 

pod Warszawą,
∞   dolinie rzeki Jeziorki w woj. mazowie-

ckim,
∞  w Stobrawskim Parku Krajobrazowym  

w woj. opolskim,
∞  w Parku Krajobrazowym „Chełmy” w woj. 

dolnośląskim,
∞  w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym 

„Uroczysko” w woj. wielkopolskim.

Każde szkolenie zorganizowane było w for-
mie gry terenowej. W każdym miejscu zazna-
czonym na mapie terenu nauczyciele zdoby-
wali wiedzę i wykonywali zadania z innego 
zakresu wiedzy dotyczącej ochrony środowi-
ska, jak: zmiany klimatyczne, bioróżnorod-
ność, ochrona przyrody, ptaki i ssaki, płazy 
i gady oraz flora. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali certyfikaty ukończenia szkolenia oraz 
zestaw materiałów edukacyjnych. Łącznie  
w 10 szkoleniach udział wzięło 514 uczestni-
ków. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy 
otrzymywali dobrowolne ankiety ewaluacyj-
ne – w dziesięciostopniowej skali warsztaty 
otrzymały 9,3 punktów. 

Szkolenia e-learningowe

Szkolenia odbyły się na platformie eduka-
cyjnej, znajdującej się na serwisie ekoeduka-
cja.pl. Odbyło się łącznie 10 szkoleń. Tematy 
zaplanowanych szkoleń to ochrona bioróż-
norodności, gospodarka odpadami, efektyw-
ność energetyczna, poszanowanie wody 

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji „Edukacja przygodą”

Liderzy podczas nauki w terenie 



RAPORT 2011-2014KAMPANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

8 9

Komiks opowiada o przygodach trójki przy-
jaciół, którzy podróżując w czasie (i przestrze-
ni) uczą napotkane postaci historyczne odpo-
wiedzialnych postaw względem środowiska 
i radzą, jak w prosty sposób można chronić 
środowisko.

Tom drugi, do którego rysunki przygoto-
wał Karol Kalinowski, jest kontynuacją przy-
gód trójki bohaterów. Tym razem starsze już 
dzieci podejmują tematy nieco trudniejsze, 
m.in. związane z odpowiedzialną turystyką 
i przełowieniem. Częścią obu komiksów jest 
słowniczek pojęć fachowych i naukowych 
oraz wytłumaczenie zjawisk opisywanych na 
kartach komiksów. Wydawnictwa, cieszące 
się wielką popularnością, były nieodpłatne  
i do wyczerpania limitu środków również 
nieodpłatnie dystrybuowane. 

Historyjki z komiksu w formie odcinków 
były systematycznie publikowane na stronie 
Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl 
i na profilu Fundacji na www.facebook.com/
naszaziemia.

Spotkania, wizyty, szkolenia, konsultacje,
debaty

Zasady zrównoważonego rozwoju i po-
stawy im sprzyjające były promowa-
ne przez zespół Fundacji Nasza Ziemia 
w trakcie licznych okazjonalnych spot-
kań, konsultacji, szkoleń, konferencji, 
udziału w imprezach oficjalnych, fina-
łach konkursów, itp. Taką okazją były 
też warsztaty dla dzieci w Belwederze  
z udziałem Pani Prezydentowej Anny Ko-
morowskiej (na zdjęciu poniżej), Eko-
logiczne Muranowskie Dni Integracji, 
debata dziennika „Rzeczpospolita” na te-
mat środowiskowych aspektów 10-lecia 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej,  
a także Kongres Kobiet. W trakcie Kampa-
nii odbyło się ponad 60 takich wydarzeń,  
w trakcie których dotarliśmy do ponad 
2.500 osób.

W efekcie dystrybucji pakietu do 600 placó-
wek oświatowych udało nam się:

∞  odtworzyć 1,64 ha polskich łąk kwietnych,
∞  wesprzeć minimum 30 gatunków owa-

dów i ptaków poprzez odtworzenie sied-
lisk,

∞  przeszkolić 130 nauczycieli w zakresie 
edukacji przyrodniczej,

∞  zainspirować do tworzenia ogrodów – 
ostoi zwierząt 12.440 uczestników.

W 2013 roku wydany został także porad-
nik „Ogród – ostoja zwierząt”, zawierający 
wskazówki, jak aranżować przestrzeń ogro-
du, by był on przyjazny dla konkretnych 
grup zwierząt. Poradnik otrzymało ponad 
600 instytucji.

Gra planszowa „Ptasia Natura 2000”

„Ptasia Natura 2000” to gra przeznaczona dla 
uczniów starszych klas szkoły podstawowej, 
a także dla gimnazjum, liceum oraz dla do-
rosłych zainteresowanych tematyką ochrony 
przyrody.

W czasie rozgrywki uczestnicy mają szansę 
poznać podstawowe wiadomości o 15 gatun-
kach ptaków, priorytetowych dla obszarów 
Natura 2000. Na uczestników czekają dodat-
kowe zadania, z którymi muszą się zmierzyć, 
bądź też zaproponowane w scenariuszu za-
bawy i ćwiczenia. Barwne i wierne rzeczywi-
stości grafiki pomogą w nauce rozróżniania 
ptaków, zaś kolorowa plansza przybliży wy-
brane ekosystemy charakterystyczne dla ob-
szarów Natura 2000. Nakład gry: 1.500 sztuk.

Komiks „Podróże w czasie i przestrzeni 
w celu ratowania Ziemi”

„Podróże w czasie i przestrzeni w celu rato-
wania Ziemi” to dwutomowy komiks, wyda-
ny w nakładzie po 3.000 egzemplarzy. Dzięki 
niemu Fundacja Nasza Ziemia w nowatorski 
sposób dotarła do młodych odbiorców z wie-
dzą na temat ochrony środowiska. Pierwszy 
tom komiksu przygotowany został przez To-
masza Leśniaka i Rafała Skarżyckiego – auto-
rów m.in. popularnego od lat wśród młodzie-
ży i dorosłych „Jeża Jerzego”. 

Gra planszowa „Ptasia Natura 2000”

Warsztaty dla dzieci w Belwederze 

Ogród – ostoja zwierząt. Pakiet i poradnik

http://naszaziemia.pl/programy/kampania-na-rzecz-rozwoju-zrownowazonego-2011-2014/komiks/
http://www.facebook.com/naszaziemia.
http://www.facebook.com/naszaziemia.
http://naszaziemia.pl/programy/kampania-na-rzecz-rozwoju-zrownowazonego-2011-2014/komiks/


RAPORT 2011-2014KAMPANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

10 11

W czasie trwania Kampanii, z internetowo dostępnej wiedzy, materiałów i inspiracji sko-
rzystano ponad 3.350.000 razy. 

Kampania wspierana była także profilem facebook.com/naszaziemia
oraz kanałem Nasza Ziemia na YouTube www.youtube.com/fundacjanaszaziemia.
Więcej o tych narzędziach na następnej stronie.

Zasoby wiedzy w Internecie, serwisy Kampanii 

W Kampanii jako źródła wiedzy wykorzystywanych było sześć serwisów internetowych, 
związanych tematycznie z edukacją ekologiczną, efektywnością energetyczną, poszanowa-
niem wody, gospodarką odpadami i rozwojem zrównoważonym. Część serwisów poświę-
cona jest konkretnym programom składającym się na Kampanię, inne – wybranej tematyce 
związanej z ochroną środowiska i jego zasobów.

Najważniejsze z prowadzonych serwisów to:

 www.klimatdlaziemi.pl

 www.ekoedukacja.pl

 www.ogrodostojazwierzat.pl

 www.pomozmykasztanowca.pl

 www.naszaziemia.pl

 www.recykling.pl

www.naszaziemia.pl – podstawowa stro-
na Fundacji Nasza Ziemia i oficjalny serwis 
Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównowa-
żonego. Publikowane są tu aktualności na 
temat prowadzonych programów oraz naj-
ważniejsze informacje z dziedziny ochrony 
środowiska, gospodarki odpadami i rozwo-
ju zrównoważonego.

www.recykling.pl – serwis poświęcony go-
spodarce odpadami. Zawiera aktualności, 
prawo, dobre praktyki ze świata recyklingu. 
Mieści także strony programu „Czysta gmi-
na”.

www.klimatdlaziemi.pl – serwis dedykowa-
ny tematyce zmian klimatu i efektywności 
energetycznej.

www.ekoedukacja.pl – baza materiałów 
edukacyjnych i dydaktycznych z zakresu 
ochrony środowiska. W 2013 roku prowa-
dzony był także projekt e-learningowy po-
przez ten portal.

www.ogrodostojazwierzat.pl – witryna po-
święcona tworzeniu i utrzymywaniu ogro-
dów jako miejsc służących zachowaniu bio-
różnorodności.

www.pomozmykasztanowcom.pl – strona 
akcji ochrony kasztanowców białych przed 
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

http://facebook.com/naszaziemia
http://www.youtube.com/fundacjanaszaziemia
http:// www.klimatdlaziemi.pl
http:// www.ekoedukacja.pl
http:// www.ogrodostojazwierzat.pl
http://www.pomozmykasztanowca.pl
http:// www.naszaziemia.pl
http:// www.recykling.pl
http://www.naszaziemia.pl
http://www.recykling.pl
http://www.klimatdlaziemi.pl
http://www.ekoedukacja.pl
http://www.ogrodostojazwierzat.pl
http://www.pomozmykasztanowcom.pl
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Spoty telewizyjne

W roku 2012 cele Kampanii były promowa-
ne przez spot wyprodukowany przez firmę 
Disney w ramach współpracy akcji „Sprząta-
nie świata – Polska 2012” z filmem „Wróżki”  
Disneya. We wrześniu we wszystkich kana-
łach telewizyjnych firmy Disney emitowany 
był krótki film nawiązujący do tematu głów-
nego akcji – „Kocham, lubię, szanuję... nie 
śmiecę”. 

W roku 2013, w ramach Kampanii na rzecz 
Rozwoju Zrównoważonego, Fundacja Nasza 
Ziemia wyprodukowała dwa spoty promu-
jące odpowiedzialne ekologicznie postawy. 
Jeden dotyczył oszczędzania zasobów wod-
nych, zaś drugi, nawiązujący do kampanii 
outdoorowej 2012 „Zgnieć śmieć”, promował 
zmniejszanie objętości odpadów przed ich 
wyrzuceniem. Spoty były wyświetlane m.in. 
na antenach Telewizji Polskiej (TVP1, TVP2, 
TVP Kultura, TVP Polonia). Reżyserem spo-
tów był Dariusz Zatorski na podstawie po-
mysłu Agencji DDB. W obydwu filmach wy-
stąpiła ambasadorka Fundacji Nasza Ziemia, 
Ewelina Flinta. Materiały dostępne są na ka-
nale Fundacji na YouTube.

Cykl artykułów prasowych

Fundacja Nasza Ziemia przez cały okres 
trwania Kampanii na rzecz Rozwoju Zrówno-
ważonego przygotowała ponad 55 artykułów 
na temat różnych aspektów zrównoważone-
go rozwoju. Były one publikowane na łamach 
gazet branżowych z dziedziny ochrony śro-
dowiska i edukacji, m.in.: 

• miesięcznik „Recykling” – comiesięczne 
artykuły na temat racjonalnej gospodarki od-
padami komunalnymi, zmian w prawodaw-
stwie dotyczącym odpadów, edukacji ekolo-
gicznej na temat odpadów oraz programów  
i innych działań prowadzonych przez Funda-
cję Nasza Ziemia w tym zakresie;

• miesięcznik „Czysta Energia” – comie-
sięczne teksty z dziedziny odnawialnych 
źródeł energii, efektywności energetycznej  
i przeciwdziałania zmianom klimatu, pre-
zentujące opinie i działalność Fundacji Nasza 
Ziemia w tym zakresie;

• kwartalnik „Aleja Edukacji” – artykuły na 
temat edukacji ekologicznej oraz programów 
i kampanii Fundacji Nasza Ziemia;

• miesięcznik „Zielona Liga”
Poza tymi publikacjami Fundacja Nasza 

Ziemia na bieżąco tworzyła relacje ze swoich 
aktualnych działań, które ukazywały się m.in.  
w materiałach Polskiej Agencji Prasowej, 
„National Geographic” (strona internetowa), 
„Gazecie Wyborczej”, „Metrze”, „Głosie Szcze-
cińskim”, „E!stilo”.

Artykuły można pobrać ze strony Fundacji 
Nasza Ziemia: www.naszaziemia.pl

Promujemy postawy

Kampanie outdoorowe

Tak jak w kampanii plakatowej, w latach 
2012 i 2013 także w kampanii outdoorowej 
promowane było zgniatanie opakowań i nie-
marnowanie wody oraz inne sposoby ochro-
ny środowiska. W kampaniach wykorzystano 
po 1.000 nośników w największych miastach 
Polski. Na plakacie, obok głównego przesła-
nia, zamieszczony był odsyłacz do zasobów 
internetowych – podany był adres www oraz 
kod QR. Kampanie pozwoliły dotrzeć z infor-
macjami łącznie do ponad 16.000.000 osób. 
Partnerem kampanii była firma Clear Chan-
nel.

Kampanie plakatowe

W ramach projektu odbyły się dwie kam-
panie plakatowe B1 – w roku 2012 i 2013. 
Tematem przewodnim kampanii plakatowej  
w 2012 roku było ograniczanie ilości produ- 
kowanych odpadów, a w 2013 roku – oszczęd-
ność zasobów wodnych. W 2012 roku kampa-
nia była promowana plakatem obrazującym 
hasło „Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę”, 
stworzonym przez Andrzeja Pągowskiego. 
W roku 2013 plakat pod hasłem „Skończmy 
z marnowaniem wody” został wyłoniony  
w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Plakaty były dystrybuowane bezpłatnie aż 
do wyczerpania nakładu pośród wszystkich 
gmin w Polsce oraz instytucji, które złożyły 
zamówienie na materiały Fundacji. Nakład to 
2 x 10.000 plakatów.

Profil FB i kanał YouTube

Od 2010 roku Fundacja Nasza Ziemia pro-
wadzi profil w serwisie społecznościowym 
Facebook. Codziennie są tam zamieszczane 
wiadomości dotyczące działań Fundacji w ra-
mach prowadzonych projektów, ogłoszenia, 
inspiracje, ciekawostki oraz przydatne i waż-
ne informacje związane z tematyką ochro-
ny przyrody i odpowiedzialnych względem 
środowiska postaw. Stronę obserwuje po-
nad 1.850 osób (stan na wrzesień 2014 roku). 
Dziennie publikujemy średnio dwie, trzy in-
formacje, filmy i zdjęcia.

W kanale publikowane są spoty oraz filmy 
związane z Kampanią, prowadzonymi pro-
jektami i konkursami. Można też tu znaleźć 
filmy nadesłane przez uczestników dzia-
łań organizowanych przez Fundację. Filmy 
opublikowane na kanale Fundacji zostały 
wyświetlone w sumie blisko 179.000 razy.

Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę

Skończmy z marnowaniem wody

facebook.pl/naszaziemia

 www.youtube.com/fundacjanaszaziemia

Spot „Kiedy znika woda – znika życie”

 Spot „Zgniatacz kontra niezgniatacz”

5.

http://naszaziemia.pl/programy/kampania-na-rzecz-rozwoju-zrownowazonego-2011-2014/cykl-artykulow-prasowych/ 
http://www.facebook.pl/naszaziemia
http://www. www.youtube.com/fundacjanaszaziemia
: http://www.youtube.com/watch?v=556XVLjTxNA&list=UUGR4Cw5TZ8ixXRH1Yb3CgZQ&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=9M-tbj8Eq-Y&list=UUGR4Cw5TZ8ixXRH1Yb3CgZQ
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Goście specjalni wydarzenia (na zdjęciu od prawej):

Ewelina Flinta – ambasadorka Fundacji Nasza Ziemia
Andrzej Pągowski – ambasador Fundacji Nasza Ziemia
Prof. Tomasz Borecki – doradca społeczny Prezytdenta RP
Mira Stanisławska-Meysztowicz –  założycielka Fundacji Nasza Ziemia i inicjatorka  

akcji „Sprzątanie świata – Polska”
Anna Nowakowska – Stena Recycling
Piotr Szajrych – Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań
Wydarzenie prowadzi Sławek Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia.

Happeningi i konferencje prasowe

W ciągu trzech lat trwania Kampanii od-
było się 12 happeningów promujących cele  
i działania w ramach Kampanii – od tematu 
ochrony klimatu, poprzez problem złego go-
spodarowania zasobami po odpowiedzialne, 
przyjazne środowisku spędzanie świąt Bo-
żego Narodzenia. W celu promocji działań 
prowadzonych w ramach Kampanii na rzecz 
Rozwoju Zrównoważonego, w ciągu trzech 
lat zorganizowano także 10 konferencji pra-
sowych. W wydarzeniach tych brali udział go-
ście specjalni – partnerzy projektów oraz am-
basadorowie Fundacji Nasza Ziemia: Ewelina 
Flinta, Andrzej Pągowski i Grzegorz Kasdepke.

W ciągu trzech lat trwania Kampanii, przed-
stawiciele Fundacji udzielili kilkudziesięciu 
wypowiedzi do mediów na tematy związane  
z prowadzonymi przez organizację projekta-
mi z zakresu ochrony przyrody, ochrony za-
sobów wodnych, odpowiedzialnej konsump-
cji, gospodarki odpadami. Informacje na 
temat Kampanii pojawiły się w mediach ogól-
nopolskich, lokalnych i branżowych. W In-
ternecie pojawiło się ponad 400.000 wzmia-
nek na temat działań Fundacji – na stronach 
lokalnych mediów, instytucji i organizacji re-
alizujących działania w ramach Kampanii na 
rzecz Rozwoju Zrównoważonego.

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego
Obecność w mediach w latach 2011–2014

media Informacje, audycje, doniesienia, spoty

telewizja 300

radio 200

prasa 100

Internet 400.000

Happening promujący poszanowanie Bałtyku. Międzyzdroje 2012

Świąteczna Pracownia Fundacji Nasza Ziemia. Warszawa 2013

Konferencja prasowa i happening promujący zbiórkę elektroodpadów 
„Sprzątanie świata – Polska 2011”
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18. edycja „Lasy to życie – chrońmy je!”

Tematem przewodnim edycji były lasy,  
w nawiązaniu do obchodzonego w 2011 roku 
Międzynarodowego Roku Lasów. Fundacja 
zachęcała do spojrzenia na lasy jak na miej-
sca tętniące życiem, dla którego zachowania 
ważne jest, abyśmy ograniczali liczbę dzikich 
wysypisk i odpadów stwarzających zagroże-
nie. Ważne było również zwrócenie uwagi na 
rolę, jaką lasy pełnią w naszym życiu, jak licz-
ne pełnią funkcje, od gospodarczych, przez 
zdrowotne, po wypoczynkowe. 

19.  edycja „Kocham, lubię, szanuję... 
nie śmiecę”

Hasłem nawiązującym do ludowej wyliczan-
ki Fundacja zachęcała uczestników do refleksji 
nad stosunkiem do otaczającego świata oraz 
wpływem ludzkich działań na środowisko. Cu-
downie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, 
ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on 
nie pozwala wyrzucać śmieci do lasu czy na 
pobocza dróg. Akcja ta była ostatnią przed wej-
ściem w życie uregulowań zmienionej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

20.  jubileuszowa edycja „Odkrywamy 
czystą Polskę”

To pierwsza akcja w nowej rzeczywistości 
odpadowej, w której gminy stały się odpo-
wiedzialne za stworzenie systemu gospodar-
ki odpadami komunalnymi. To również akcja 
jubileuszowa, skłaniająca do podsumowań. 
Tym hasłem przewodnim Fundacja chciała 
zachęcić uczestników do odszukania miejsc, 
które kiedyś zaśmiecone, później uprzątnię-
te, cieszą obecnie swoimi walorami. To rów-
nież zachęta do „odkrywania” uroków lasów, 
łąk, krajobrazów za miastem i podejmowania 
działań, które uchronią je przed zniszcze-
niem. 

Drzewa 20-lecia „Sprzątania świata” 
w Polsce

W związku z przypadającym w 2013 roku ju-
bileuszem akcji, Fundacja Nasza Ziemia po-
stanowiła w specjalny sposób uhonorować  
i zaprosić do jego obchodów najaktywniej-

sze organizacje i instytucje, które od lat an-
gażują się w „Sprzątania świata – Polska”.  
W 20 miejscach w Polsce organizacje po-
zarządowe, szkoły, instytucje publiczne za-
proszone do obchodów dwudziestolecia 
przygotowały różnego rodzaju wydarzenia 
– akcje sprzątania plaż, lasów, sprzątania 
podwodne, wycieczki do lasu, pikniki edu-
kacyjne. Elementem łączącym wszystkie 
wydarzenia było sadzenie Drzew Dwudzie-
stolecia Akcji „Sprzątanie świata – Polska”, 
które upamiętnią dotychczasowe działania 
i będą swoistą motywacją do działań na na-
stępne lata.

BIAŁOGARD (woj. zachodniopomorskie)  
– we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 
w Białogardzie (Klub Naszej Ziemi)

CZECHOWICE-DZIEDZICE (woj. śląskie)  
– we współpracy z Gimnazjum Publicznym 
nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego

ELBLĄG (woj. warmińsko-mazurskie) – we 
współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wycho-
wawczym im. Janusza Korczaka i Szkołą 
Podstawową nr 18 w Elblągu

GDAŃSK (woj. pomorskie) – we współpracy 
z Grupą LOTOS SA

Działamy!

„Sprzątanie świata – Polska”
Miliony wolontariuszy dokonują zmian

W czasie trwania Kampanii na rzecz Roz-
woju Zrównoważonego odbyły się trzy edy-
cje „Sprzątania świata – Polska”, w tym jedna 
bardzo szczególna – 20. Edycje te przebie-
gały w wyjątkowych okolicznościach – zna-
czącym zmianom uległo bowiem prawo  
z zakresu gospodarki odpadami, a w szcze-
gólności system gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. W lipcu 2011 roku weszła  
w życie ustawa zmieniająca ustawę o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, któ-
ra odpowiedzialność za odpady powstające  
w gospodarstwach domowych z dniem 1 lip-
ca 2013 roku przekazała gminom. Od tej pory 
rzeczywistość odpadowa zmieniła się, po-
nieważ dzięki nowym regulacjom prawnym 
nie będzie już opłacalne wyrzucanie śmieci 
do lasu ani na pobocza dróg. Dzikie wysypi-
ska powinny znikać z naszych krajobrazów. 
Akcja „Sprzątanie świata – Polska” stała się 
powszechną lekcją ekologii, skupiającą się 
wokół tematu zapobiegania powstawaniu 
odpadów, promocji segregacji i popularyzacji 
idei „nieśmiecenia”. 

Trzy kolejne edycje akcji trwające w czasie 
Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważone-
go dały bardzo wymierne efekty:

∞  w akcji czynny udział wzięło ponad 
500.000 osób;

∞  ponad 1.550 lokalnych organizatorów: 
grup, instytucji, organizacji zorganizowało 
sprzątania na swoich terenach;

∞  wysegregowano co najmniej 348.854 kg 
śmieci;

∞  zlikwidowano ponad 3.300 dzikich wysy-
pisk śmieci;

∞  przeprowadzono ponad 1.800 kampanii 
informacyjnych dotyczących oszczędza-
nia energii elektrycznej i wody oraz korzy-
ści wynikających z używania produktów  
z recyklingu. Kampanie edukacyjne pro-
mujące zachowania ekologiczne dotarły 
do setek tysięcy osób;

∞   w ramach akcji zainicjowano blisko 10.000 
działań edukacyjnych, konkursów, hap-
peningów, festiwali i przeglądów piosenki 
i poezji ekologicznej oraz kampanii pro-
mocyjnych.

6.

Drzewo jubileuszowe. Warszawa

Sprzątanie brzegów Wisły w Warszawie, 2014
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przynieśli na zbiórkę prawie 50 telefonów, 
które przekazaliśmy do odzysku i recyklingu, 
a za uzyskane z tego środki finansowe prze-
prowadziliśmy modernizację sprzętu AGD  
w świetlicy dla dzieci z warszawskiej Pragi, 
prowadzonej przez Stowarzyszenia „Serdusz-
ko dla dzieci”.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
docenia „Sprzątanie świata – Polska”

Zwieńczeniem obchodów jubileuszowej ak-
cji „Sprzątania świata – Polska” była uroczy-
sta gala u Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego i Pierwszej 
Damy Anny Komorowskiej. W uroczystości 
wzięli udział m.in. Sławomir Rybicki, Sekre-
tarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Aneta 
Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Środowiska, Melanie Davies, Pierw-
szy Sekretarz Ambasady Australii w Polsce, 
Ewelina Flinta, ambasador Fundacji Nasza 
Ziemia oraz liczni partnerzy współpracują-
cy z Fundacją od lat: leśnicy, samorządow-
cy, pracownicy organizacji pozarządowych, 
wolontariusze, uczestnicy akcji, szkoły, a tak-
że dziennikarze. W trakcie gali przypomnia-
na została historia akcji, a Andrzej Pągowski 
opowiedział o początkach swojej współpracy 
z Fundacją i pracy nad plakatami, które pro-
jektował na potrzeby akcji. Wojciech Młynar-
ski wyrecytował słowa piosenki, która została 
przez niego napisana specjalnie na inaugu-
rację akcji „Sprzątanie świata” 20 lat temu. 
Mira Stanisławska-Meysztowicz podzięko-
wała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
za objęcie akcji patronatem i za wspieranie 
idei „Sprzątania świata” od samego początku. 
W uznaniu zaangażowania Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 
został uhonorowany przez Fundację statuet-
ką „Przyjaciel Ziemi”. 

Akcja „Sprzątania świata – Polska 2014” 

Temat akcji: 
„Turysto! Szanuj środowisko!”
Cel:
Zachęcenie uczestników do refleksji  
nad wpływem na środowisko w czasie  
wypoczynku i pozytywna zmiana postaw.
Narzędzia: 
Poradnik „Turysto! Szanuj  
środowisko” (50.000 egz.),  
plakaty informacyjno-promocyjne  
(10.000 egz.), ogólnopolskie,  
regionalne i lokalne działania  
edukacyjne i informacyjne  
nt. odpowiedzialnej turystyki,  
unikania tworzenia odpadów  
i odpowiedzialnej konsumpcji.
Efekty: 
Projekt „Wpłyń na czyste Mazury”  
– ponad 3.600 załóg żeglarskich  
i turystów zaangażowanych, ponad  
1.100 działań edukacyjnych i ponad  
300 kampanii informacyjnych,  
366 lokalnych organizatorów  
i ponad 100.000 uczestników.

„Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku”

Program zainicjowany w 2007 roku w celu 
zwrócenia uwagi społeczeństwa na zagro-
żenia i problemy ekosystemu Morza Bałty-
ckiego. Poszczególnym edycjom przypisane 
jest hasło przewodnie, które pomaga zwró-
cić uwagę opinii publicznej na dany prob-
lem związany z Bałtykiem. W ramach kam-
panii odbyły się następujące edycje: 2011 rok 
– „Morze śmieci czy morze ryb?”, lata 2012 
i 2013 – „Bałtyk też może być czysty, bioróż-
norodny, pełen ryb!”

Działania i efekty:
∞  Dystrybucja 6.000 plakatów „Bałtyk też 

może być czysty, bioróżnorodny, pe-
łen ryb!” (2.000 w języku polskim i 1.000  
w języku angielskim) do placówek oświato-
wych, urzędów gmin, organizacji pozarzą-
dowych w Polsce i krajach nadbałtyckich.

∞  Dystrybucja 6.000 pocztówek z informacja-
mi na temat zagrożeń i sposobów ochrony 
Morza Bałtyckiego.

GIŻYCKO (woj. warmińsko-mazurskie) – 
we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich 
Jezior Mazurskich

LIMANOWA (woj. małopolskie) – we współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym w Lima-
nowej

MIKOŁÓW (woj. śląskie) – we współpracy 
z Fundacją Zielonej Ligi, Śląskim Ogrodem 
Botanicznym oraz Nadleśnictwem w Katowi-
cach 

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (woj. świę-
tokrzyskie) – we współpracy z Przedszkolem 
Publicznym nr 21 w Ostrowcu Świętokrzy-
skim

PIASECZNO (woj. mazowieckie) – we 
współpracy z Oddziałem PTTK w Piasecznie

POZNAŃ (woj. wielkopolskie) – we współ-
pracy ze Związkiem Międzygminnym Go-
spodarka Odpadami Aglomeracji Poznań-
skiej

RUDKA (woj. podlaskie) – we współpracy  
z Nadleśnictwem Rudka

TUCHÓW (woj. małopolskie) – we współ-
pracy z Przedszkolem Publicznym w Tucho-
wie (Klub Naszej Ziemi)

TYCZYN (woj. podkarpackie) – we współ-
pracy ze Związkiem Międzygminnym „Wi-
słok”

USTRZYKI DOLNE (woj. podkarpackie) – 
we współpracy z Bieszczadzkim Stowarzy-
szeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej „Promyk Nadziei”

WAŁBRZYCH (woj. dolnośląskie) – we 
współpracy z Ośrodkiem Społeczno-Kultu-
ralnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzam-
cze

WARSZAWA (woj. mazowieckie) – na Pla-
cu Zawiszy ponad czterometrową gruszę 
drobnolistną, dar od firmy Drewsmol, posa-
dził zespół Fundacji Nasza Ziemia na cze-
le z jej fundatorką i inicjatorką akcji – Mirą 
Stanisławską-Meysztowicz oraz przyjaciółmi 
i sympatykami akcji, wśród których był am-
basador Fundacji Nasza Ziemia – Andrzej  
Pągowski, autor większości plakatów akcji

WARSZAWA (woj. mazowieckie) – we 
współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego 
Warszawy, w ramach akcji „Nie rozbijaj się 
nad Wisłą”

WROCŁAW (woj. dolnośląskie) – we współ-
pracy z Fundacją EkoRozwoju i Stowarzysze-
niem Ekologicznym Eko-Unia 

ZIELONKA (woj. mazowieckie) – we współ-

pracy z Grupą Eksplorującą Podwarszawskie 
Nurkowiska

ŻDŻARY (woj. wielkopolskie) – we współ-
pracy ze Szkołą Podstawową im. Miry Stani-
sławskiej-Meysztowicz w Żdżarach

 Edukacja odpadowa w praktyce.  
Seminarium 

Ważnym elementem obchodów jubileu-
szu było seminarium „Edukacja odpadowa 
w praktyce. Rzeczywistość i perspektywy”, 
które odbyło się 26 września 2013 roku w Mu-
zeum Ziemi w Warszawie. Jego celem była 
prezentacja skutecznych rozwiązań eduka-
cyjnych i opracowanie rekomendacji dla sa-
morządów oraz zebranie sugestii co do zmian 
w prawie, celem zobiektywizowania i ulep-
szenia edukacji odpadowej. Podczas semina-
rium, w gronie praktyków, samorządowców, 
zaproszonych gości i ekspertów, podjęliśmy 
próbę zdefiniowania pojęcia „edukacja od-
padowa”, tak aby dla całego kraju i wszyst-
kich rodzajów podmiotów zaangażowanych  
w gospodarkę odpadami i edukację odpado-
wą ujednolicić rozumienie tego pojęcia i po-
dejście do jego realizacji. Rozpoczęliśmy tak-
że tworzenie listy postulatów do zmian ustaw, 
koniecznych dla jednoznacznego określenia 
roli, zakresu i form edukacji odpadowej. 

Warszawska Masa Krytyczna 
odkrywa czystą Polskę

Wspólnie z Warszawską Masą Krytyczną 
przejechaliśmy przez Warszawę pod hasłem 
akcji „Odkrywamy czystą Polskę”. Przed wy-
ruszeniem z Placu Zamkowego zrobiliśmy  
z rowerzystami wspólne zdjęcie i zebraliśmy 
stare telefony komórkowe na rzecz programu 
„Zielona Stopa Filantropa”. Uczestnicy Masy 

Gala akcji „Sprzątanie świata” u Prezydenta RP

Zaraz ruszamy!
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„Granty dla Ziemi”. Konkursy grantowe

Konkursy grantowe to szansa na dofinan-
sowanie projektów przyczyniających się 
do poprawy stanu środowiska oraz wzrostu 
świadomości ekologicznej i obywatelskiej. 
Beneficjentami są placówki oświatowe: szko-
ły różnych szczebli, przedszkola, świetlice, 
ale także organizacje pozarządowe, samorzą-
dy oraz inne instytucje realizujące edukację 
ekologiczną bądź działania na rzecz ochrony 
środowiska. Realizowane projekty mobili-
zują lokalne społeczności do podejmowania 
konkretnych działań na rzecz środowiska.   

W ramach konkursów grantowych podej-
mowane były liczne tematy oraz aktywności 
– od realizacji projektów edukacyjno-infor-
macyjnych na rzecz lasów czy gospodarki 
odpadami poprzez budowę ścieżek dydak-
tycznych, wycieczki o tematyce przyrodni-
czej po sadzenie drzew, zakładanie ogrodów 
czy miniarboretum. Wiele projektów to kon-
tynuacja działań z poprzednich edycji „Gran-
tów dla Ziemi”.

W ramach kampanii odbyły się trzy edycje 
konkursu z kategoriami „Po stronie natury”  
i „Henkel – Zielone Granty”. 

∞  Organizacja sprzątania plaż połączonych 
z edukacją przyrodniczą, warsztatami pla-
stycznymi i recyklingowymi, zebranie po-
nad 60.000 l odpadów podczas akcji sprzą-
tania i zlikwidowanie minimum 25 dzikich 
wysypisk odpadów zagrażających ekosy-
stemowi morskiego wybrzeża.

∞  Dziewięć konferencji prasowych i pięć 
happeningów z udziałem partnerów kam-
panii i gmin nadmorskich.

∞  Organizacja na terenie Polski przejazdu 
Międzynarodowego Rowerowego Rajdu 
dla Bałtyku – petycja do ministrów środo-
wiska krajów EU o wdrażanie postanowień 
polityk poszanowania i ochrony Bałtyku. 

∞  Plebiscyt na „Gminę przyjazną Bałtykowi”– 
sześć gmin uzyskało ten tytuł.

∞  Start projektu edukacyjnego „Przyjacie-
le Bałtyku”, skierowanego do młodzieży 
szkolnej i nauczycieli –  20 placówek zaan-
gażowanych.

∞  Pierwszy Ekologiczny Marsz Bałtycki – 
przemarsz zespołu Fundacji Nasza Zie-
mia i wolontariuszy od Międzyzdrojów do 
Helu. W ciągu 13 dni uczestnicy marszu, 
niosąc przesłanie, że „Bałtyk też może być 
czysty, bioróżnorodny, pełen ryb!”, po-
konali ponad 320 km, przemierzając 20 
nadmorskich gmin, dwa parki narodowe, 
park krajobrazowy i poligon wojskowy. 
Podczas marszu inwentaryzowano wybra-
ne elementy środowiska przyrodniczego 
wybrzeża (inwentaryzacja trzech gatun-
ków nawydmowych roślin słonolubnych, 
zliczanie ptaków, badanie składu kidziny),  
a także oceniono stan czystości plaż na od-
cinku Międzyzdroje – Hel oraz dostępno-
ści infrastruktury służącej utrzymaniu czy-
stości i porządku: pojemników na odpady 
i toalet.

∞   Ponad 30.000 turystów i mieszkańców 
gmin nadmorskich zapoznanych z prze-
słaniem o konieczności ochrony Morza 
Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami, 
utratą bioróżnorodności i przełowieniem 
zasobów ryb, ponad 3.000 osób zaangażo-
wanych w program.

∞  Efekty medialne: 21 relacji w telewizjach 
lokalnych i ogólnopolskich, 22 audycje ra-
diowe, 32 informacje w prasie, ponad 150 
informacji w Internecie.

„Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku” 2014 

Temat przewodni:

 „Bałtyk – nasze morze”
Zasięg: 
Cała Polska ze szczególnym 
uwzględnieniem Pomorza 
Cel: 
Uświadomienie, że wszyscy poprzez 
codzienne działania, bez względu na 
odległość mieszkania od morza, mamy 
wpływ na stan Morza Bałtyckiego oraz 
żyjących w nim organizmów, a jako 
większość z mieszkańców zlewni Bałtyku 
mamy na to morze duży wpływ. 
Działania: 
Projekt szkolny „Przyjaciele  
Bałtyku” – dla szkół i przedszkoli, plebiscyt 
„Gmina przyjazna Bałtykowi”, ogólnopolska 
kampania informacyjna. Kulminacją działań  
w 2014 roku był zorganizowany w Gdańsku 
całodzienny edukacyjny piknik ekologiczny 
pod hasłem „Poznaj, pokochaj – chroń 
Bałtyk”, z udziałem kilkunastu organizacji  
i instytucji prowadzących warsztaty i zajęcia. 

Partnerzy Projektu „Bałtyk – nasze morze”: 
Grupa LOTOS SA, Gaz-System SA,  
Miasto Gdańsk
Partnerzy merytoryczni: 
Słowiński Park Narodowy, Woliński Park 
Narodowy, Stacja Morska Uniwersytetu 
Gdańskiego w Helu, Stacja Morska 
Uniwersytetu Szczecińskiego  
w Międzyzdrojach, Nadmorski Zespół 
Parków Krajobrazowych

Lp.
Nazwa konkursu 
(fundator grantów)

Cel konkursu
Liczba  
nadesłanych 
wniosków

Liczba 
dofinan-
sowanych 
projektów

Łączna kwota  
dofinansowania

1
Po stronie natury
(Żywiec Zdrój SA)

Zaplanowanie i realizacja 
działań promujących 
ochronę drzew i lasu 
oraz wiedzę na temat 
ekosystemów leśnych i ich 
funkcjonowania

2011 – 289
2012 – 462
2013 – 416

15
19
11

125.000 zł
149.932 zł
100.000 zł

2
Henkel – Zielone 
Granty

Zaplanowanie i realizacja 
działań dotyczących ochrony 
środowiska w obszarach: 
energia i klimat, woda  
i ścieki, surowce i odpady, 
bezpieczeństwo i zdrowie, 
postęp społeczny

2011 – 142 10 100.000 zł

razem: 1.309 55 474.932 zł

Opisy projektów i szczegóły dotyczące konkursów grantowych można znaleźć na stronach: 
www.naszaziemia.pl/programy

www.postronienatury.pl

Zwiad ekologiczny Przygotowanie kampanii informacyjnej

Piknik „Poznaj, pokochaj – chroń Bałtyk”. 
Gdańsk 2014
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 Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół 
podstawowych

Konkurs plastyczny na plakat promujący sa-
dzenie i ochronę drzew został zorganizowa-
ny w ramach programu „Po stronie natury” 
w 2011 roku. Na konkurs nadeszło blisko 900 
zgłoszeń w kategorii: przedszkola, klasy 0–3 
i 4–6 szkoły podstawowej. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni drewnianym placem zabaw oraz 
dwiema huśtawkami (przedszkola) oraz dwie-
ma zielonymi szkołami (szkoła podstawowa).

.
Zielone szkoły zostały zrealizowane według 

autorskiego programu Fundacji Nasza Zie-
mia w Spale pod Tomaszowem Mazowie-
ckim. Wyjazdy miały charakter przyrodniczy, 
a zdecydowana większość zajęć realizowana 
była metodami aktywnymi w terenie. 

Sadzimy 2.000.000 drzew

Sadzenie drzew jest częścią kampanii edu-
kacyjno-informacyjnej, która skupia się 
na tematyce lasu i drzew – ich funkcji i roli  
w ekosystemach oraz w życiu człowieka. 

Program to także idea „Posadź dalej”, zachę-
cająca do podejmowania wyzwań i działań 
na rzecz ochrony środowiska. W roku 2012  
i 2013 posadziliśmy łącznie 2.000.000 drzew  
w Beskidzie Śląskim. Było to działanie  
wspólne z programem „Po stronie natury”.  
W roku 2013 obchodziliśmy jego piątą edy- 
cję. Program realizowany jest przez Fun-
dację Nasza Ziemia, Żywiec Zdrój SA  
i PGL Lasy Państwowe. W całym progra-
mie posadziliśmy już 5.000.000 drzew  
w Beskidach, przyczyniając się do odnowy 
bukowo-jodłowej Puszczy Karpackiej. Z tej 
okazji w maju 2013 roku odbyło się Wiel-
kie Święto Sadzenia Drzew, podczas któ-
rego drzewa sadzili blogerzy wspierający 
akcję oraz ambasador programu Sebastian 
Karpiel-Bułecka. Na koniec święta odbył się 
koncert zespołu Zakopower jako podzię-
kowanie dla wszystkich zaangażowanych  
w działania na rzecz lasów i środowiska 
uczestników programu. Aby zaangażować 
lokalną społeczność do działań na rzecz 
przyrody, wiosną 2013 roku posadzono też 
drzewa na mniejszą skalę, w dwóch wybra-
nych nadleśnictwach – Siewierz (Śląsk) i Mi-
rosławiec (Zachodnie Pomorze). 

Na zdjęciu powyżej – Wielkie Święto Sadze-
nia Drzew, Węgierska Górka 2013 (od lewej):

Kasia Dytrych –  Fundacja Nasza Ziemia,  
koordynatorka programu

Sławek Brzózek –  prezes Fundacji Nasza 
Ziemia

Monika Piekarska –  Żywiec Zdrój, koordy-
natorka programu

Marek Wojtyna – prezes Żywiec Zdrój SA

 Konkursy „Kluby Naszej Ziemi dla Rozwoju 
Zrównoważonego”

Kluby Naszej Ziemi to program działający 
już od dziewięciu lat. Zrzesza przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne, specjalne ośrodki szkolno-
-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej  
i organizacje społeczne, które łączy pasja 
edukacji ekologicznej i chęć działania na 
rzecz ochrony lokalnego środowiska. Pod 
koniec 2013 roku takich placówek zrzeszo-
nych w programie było ponad 300.

Zadaniem Fundacji Nasza Ziemia jest wspie-
ranie i patronat nad działaniami klubów, do-
starczanie materiałów, a także organizowanie 
konkursów. Kluby mogą również wymieniać 
doświadczenia dzięki nowopowstałemu por-
talowi klubynaszejziemi.pl.

W ramach Kampanii na rzecz Rozwoju 
Zrównoważonego zaplanowaliśmy i zrea-
lizowaliśmy cykl dwóch konkursów „Kluby 
Naszej Ziemi dla Rozwoju Zrównoważone-
go”. 

W roku 2012 celem konkursu było wzbudze-
nie zainteresowania otaczającym światem, 
jego przyrodą i mechanizmami w niej zacho-
dzącymi, poznanie lokalnego bogactwa przy-
rodniczego. Zadanie polegało na przygoto-
waniu „Kroniki obserwacji przyrodniczych”, 
będącej efektem długotrwałych obserwacji 
prowadzonych w terenie.

Jury wybrało następujących zwycięzców  
w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii przedszkoli:
 I miejsce i I nagroda: Przedszkole Miejskie 
nr 112 „Mali przyrodnicy” w Poznaniu
 II miejsce i II nagroda: Przedszkole Publicz-
ne w Tuchowie
 III miejsce i III nagroda: Przedszkole nr 84 
„Promyk” w Warszawie

W kategorii szkół podstawowych:
 I miejsce i I nagroda: Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Rykach
 II miejsce i II nagroda: Szkoła Podstawowa 
w Dzierżążnie Wielkim
 Wyróżnienie i III nagroda: Miejski Zespół 
Szkół w Kłodzku

W roku 2013 celem konkursu było zrozu-
mienie problemu i konieczności segregacji 
odpadów, propagowanie segregacji i recy-
klingu odpadów, poznanie lokalnych rozwią-
zań stosowanych w gospodarce odpadami. 
Zadania były różne w zależności od grupy 
wiekowej. 

Laureatami konkursu zostali:
 
W kategorii przedszkoli: 
 I miejsce: zerówka Miejskiego Zespołu Szkół 
w Kłodzku
 II miejsce: Przedszkole Publiczne z Grupą 
Żłobkową w Dusznikach Zdroju
 III miejsce: Przedszkole Samorządowe  
w Ujeździe

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce: Zespół Szkół w Rykach
 II miejsce: Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie
 III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mi-
kołaja Kopernika w Białogardzie 

W kategorii szkół ponadpodstawowych:
 I miejsce: Publiczne Gimnazjum w Łochowie
 II miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
 III miejsce: Bursa Szkolna im. Janusza  
Korczaka w Chełmie

Obserwacje przyrodnicze

Sadzenie drzew w Węgierskiej Górce
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Ogród – ostoja zwierząt

Fundacja Nasza Ziemia rozpoczę-
ła zakładanie ogrodów i miejsc zielonych  
w 2004 roku jako program „10 ogrodów na 
10-lecie”. Od 2009 roku działanie to ma po-
stać Programu Edukacji na rzecz Rozwoju 
Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwie-
rząt”. W roku 2009. partnerem programu 
była firma Boeing. Programowi przyświe-
ca idea tworzenia ogrodów przyjaznych 
dzikim zwierzętom, takim jak ptaki, owa-
dy (m.in. motyle i trzmiele), drobne ssaki  
i płazy. Celem projektu jest zwiększenie do-
brej jakości bazy pokarmowej oraz poten-
cjalnych miejsc schronienia i bytowania 
dla wymienionych grup zwierząt, przy jed-
noczesnej edukacji przyrodniczej zarówno 
młodzieży szkolnej, jak i nauczycieli oraz 
wychowawców. 

Łącznie w ramach działań, które były częś-
cią Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównowa-
żonego, w latach 2011–2013 Fundacja Nasza 
Ziemia:

∞   rozdystrybuowała 750 pakietów edukacyj-
nych „Ogród – ostoja zwierząt”;

∞    przekazała poradnik „Ogród – ostoja zwie-
rząt” ponad 600 instytucjom;

∞   doprowadziła do odtworzenia ponad 2 ha 
polskich łąk kwietnych;

∞   zainspirowała ponad 85.800 uczestników 
programu  do tworzenia ogrodów przyja-
znych dzikim zwierzętom.

W ramach trzeciej edycji programu „Ogród 
– ostoja zwierząt” powstał drugi ogród poka-
zowy, którego otwarcie nastąpiło 20 września 
2012 roku przy Gimnazjum nr 141 im. mjr. H. 
Dobrzańskiego „Hubala” w Warszawie. Całe 
założenie ogrodowe ma ponad 1700 m2 po-
wierzchni i obejmuje m.in. łąkę kwietną, łany 
roślin miododajnych, pergolę wraz z pnącza-
mi, oczko wodne z roślinnością nadwodną 

oraz nasadzenia drzew. W ogrodzie posadzo-
no około 665 roślin należących do 52 gatun-
ków. Gimnazjum zostało także wyposażone 
u literaturę, lornetki, lupy oraz mikroskopy, 
pomocne w zajęciach edukacyjnych.
Więcej o programie:
www.ogrodostojazwierzat.pl

Ekologiczna gra miejska

Odbyły się dwie edycje gry: 24 czerwca 
(podczas Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim) 
oraz 23 września 2012 roku, jako podsumo-
wanie akcji „Sprzątanie świata – Polska” na 
terenach przyległych do Ogrodu Łazienkow-
skiego oraz Parku Ujazdowskiego. W grze 
wzięło udział ponad 200 osób.

Gra miała za zadanie przybliżyć w atrakcyj-
ny sposób rolę i funkcje drzew w przyrodzie, 
zwrócić uwagę uczestników na wyzwania  
w ochronie środowiska, wskazać, w jaki spo-
sób każdy z nas poprzez swoje wybory może 
wpływać na środowisko, a także przybliżyć 
pojęcie rozwoju zrównoważonego.

Uczestnicy dobierali się w zespoły, by neu-
tralizować w czasie gry katastrofy ekologicz-
ne (smog, osuwisko, powódź, suszę). Mogli 
tego dokonać jedynie przy pomocy odpo-
wiednich rodzajów drzew, a konkretnie sied-
lisk leśnych (łęg, bór, ols, grąd). Gracze wy-
konywali atrakcyjne i angażujące zadania, 
na przykład segregacja odpadów za pomocą 
roboramienia, budowa filtrów wody, walka 
(planszowa) z zanieczyszczeniem wody przez 
paliwo, ratowanie ludzi z osuwiska, kierowa-
nie domowym ekorobotem podczas wyko-
nywania codziennych czynności z użyciem 
minimum energii.

Po zebraniu odpowiedniej liczby punktów 
za wykonane zadania, uczestnicy zgłaszali 
się w miejsca, gdzie można było podjąć wal-
kę z katastrofami lub też odkryć sabotażystę, 
który utrudniał w laboratorium powstawa-
nie Drzewdroidów. Najlepsze zespoły w obu 
grach otrzymały nagrody – gry planszowe.

Pomóżmy kasztanowcom

Program ochrony kasztanowców od 2006 
roku wspierany jest przez Lasy Państwowe 
i objęty patronatem Kancelarii Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Sztandarowym 
działaniem, mającym na celu walkę z wy-
niszczającym kasztanowce szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem, jest akcja grabienia  
i utylizacji ich opadłych liści. W trakcie trwa-
nia Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównowa-
żonego w latach 2011–2013, w tę ogólno-
polską akcję włączyło się ponad 150 różnych 
podmiotów: od przedszkoli, przez szkoły 
podstawowe, urzędy po osoby prywatne bio-
rące udział w akcji z rodzinami lub indywi-
dualnie, co dało sumę 13.943 uczestników. 
Ochroną objęto kilkanaście tysięcy drzew.

Happening promujący grabienie liści  
kasztanowców. Pomagali nam uczniowie 
SP nr 75 w Warszawie

Wysiewanie łąki kwietnej w ogrodzie SP  
nr 81 w Warszawie. Pomaga Ewelina Flinta

Segregacja? Damy radę!
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zbiórkę elektroodpadów, które były odbiera-
ne z konkretnego miejsca. Dzięki tej współ-
pracy zorganizowaliśmy w tym roku ponad 
50 lokalnych zbiórek ZSEE, podczas których 
łącznie udało się zebrać ponad 15 ton. 

Poza tym wraz z firmą Stena Recycling zor-
ganizowaliśmy coroczną zbiórkę w sied-
miu miejscach na terenie całej Polski, z któ-
rych łącznie udało się zgromadzić prawie  
10 ton ZSEE:

∞  Warszawa Janki – 1,370 tony;
∞  Warszawa Targówek – 1,14 tony;
∞  Łódź – 3,22 tony; 
∞  Wrocław – 2 tony;
∞  Poznań / Swarzędz – 0,553 tony;
∞  Katowice / Siemianowice – 0,6 tony;
∞  Gdańsk / Gdynia – 0,77 tony.

Dodatkowo, z okazji 20-lecia akcji „Sprząta-
nie świata – Polska”, zorganizowana została 
ogólnopolska zbiórka telefonów komórko-
wych przy współpracy z firmą Greenfone. 
Każdy, kto zebrał minimum sześć telefonów 
komórkowych, mógł bez dodatkowych kosz-
tów przekazać je do utylizacji lub uzdatnienia 
i ponownego wprowadzenia na rynek. W wy-
niku tej zbiórki udało się zebrać ponad 3.500 
telefonów komórkowych, z których dochód 
zasilił konto programu „Zielona Stopa Filan-
tropa”. Dzięki tym działaniom, 20 grudnia 
2013 roku Fundacja Nasza Ziemia przekazała 
energooszczędne urządzenia AGD dla War-
szawskiego Szpitala dla Dzieci, dzięki cze-
mu placówka nie tylko zyskała nowoczesne 
sprzęty, ale przede wszystkim zwiększyła 
swoją efektywność energetyczną poprzez ob-
niżenie zużycia prądu.

Inspirowane rozwojem zrównoważonym  
– dodatkowy dorobek Kampanii

 Konkurs na plakat „Skończmy  
z marnowaniem wody”

Kampania była okazją do wejścia z ekolo-
gicznym przesłaniem do środowisk twórców: 
grafików, pracowników firm reklamowych, 
studentów i absolwentów ASP. W roku 2013 
plakat do kampanii promującej poszano-
wanie zasobów wodnych został wyłoniony  
w ogólnopolskim konkursie plastycznym 
zrealizowanym wspólnie z Izbą Gospodarczą 
Reklamy Zewnętrznej i warszawską Akade-
mią Sztuk Pięknych wśród studentów i absol-
wentów wyższych szkół artystycznych. 

Na konkurs nadeszło ponad 250 prac, spo-
śród których jury pod przewodnictwem 
Andrzeja Pągowskiego wyłoniło finałową 
dziesiątkę. Przyznana została jedna nagro-
da główna i dwa wyróżnienia. Plakaty wy-
drukowano w nakładzie 10.000 egzemplarzy  
i rozpowszechniono wśród szkół, instytucji  
i urzędów, które złożyły zamówienia na plakat.

Zbiórki elektroodpadów i zwiększanie  
efektywności energetycznej. „Zielona  
Stopa Filantropa”

W ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska” 
od 2011 roku prowadzone są Zbiórki Zużyte-
go Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
(ZSEE), z których dochód przeznaczany jest 
w całości na realizację programu zwiększania 
efektywności energetycznej w placówkach 
służących kształceniu i wychowaniu dzieci 
lub osób starszych (program „Zielona Stopa 
Filantropa”). W każdy trzeci weekend wrześ-
nia Fundacja Nasza Ziemia wraz z operatora-
mi zbiórek organizuje miejsca na terenie ca-

łej Polski, do których każdy może przynieść 
swój elektroodpad i w zamian za to otrzymać 
drobny, ekologiczny upominek. 

W 2011 roku dwudniowe zbiórki ZSEE odbyły 
się w siedmiu miastach Polski. We współpra-
cy z firmą Stena Recycling udało się zebrać 
ponad 50 ton sprzętów, takich jak: telewizory, 
komputery, monitory, mikrofalówki, tostery, 
suszarki, drukarki, czajniki elektryczne, że-
lazka, aparaty fotograficzne, pralki, kuchenki, 
zmywarki czy lodówki. 

∞  Warszawa: 11,83 tony drobnego ZSEE; 22 
lodówki, 11 pralek, dwie zmywarki, trzy mi-
krofalówki;

∞  Wrocław: 10,5 tony drobnego ZSEE, 11 lo-
dówek, cztery pralki, zmywarka, dwie mi-
krofalówki;

∞  Szczecin: 8,49 tony drobnego ZSEE,  
12 lodówek, trzy pralki, zmywarka, dwie 
mikrofalówki;

∞  Łódź: osiem ton drobnego ZSEE, sześć  
lodówek; 

∞  Swarzędz: 5,14 tony drobnego ZSEE,  
17 lodówek, 13 pralek, dwie zmywarki;

∞  Gdynia: 3,2 tony drobnego ZSEE, sześć  
lodówek, pralka, zmywarka;

∞  Siemianowice Śląskie: 2,52 tony drobnego 
ZSEE, lodówka. 

Dodatkowym wydarzeniem był Pierwszy 
Ogólnopolski Tydzień Zbiórki Telefonów Ko-
mórkowych. W pięciu miastach Polski (War-
szawa, Łódź, Częstochowa, Kraków, Nowy 
Sącz) w ciągu zaledwie dwóch dni mieszkań-
cy oddali 81 telefonów komórkowych.

W 2012 roku zbiórki odbyły się w 10 mia-
stach Polski. We współpracy z firmą Stena 
Recycling w ciągu jednego dnia zebranych 
zostało ponad 20 ton sprzętów.

Najwięcej zużytego sprzętu oddali miesz-
kańcy Swarzędza (blisko 4,9 tony), Bydgosz-
czy (około 4,7 tony) oraz Szczecina (ponad 
4,1 tony). Dalej w rankingu jest Warszawa (3,5 
tony), Gdynia (trzy tony), Wrocław (2,6 tony) 
i Łódź, gdzie zebrano około 900 kg odpadów 
elektrycznych i elektronicznych. 

W zbiórce wzięło udział blisko 2.500 osób.
W 2013 roku Wielka Zbiórka ZSEE zosta-

ła rozszerzona o nowego operatora. Dzięki 
współpracy z firmą Remondis, każda firma 
czy instytucja mogła zorganizować własną 

Andrzej Pągowski ogłasza wyniki konkursu

Program „Zielona Stopa Filantropa” rozpoczął się w maju 2011 roku. Jako główny cel zakła-
da poprawę efektywności energetycznej placówek służących dzieciom i osobom starszym 
poprzez wymianę sprzętu AGD oraz tradycyjnych żarówek. Środki zgromadzone w ramach 
programu (zbiórki ZSEE, zbiórki telefonów komórkowych oraz wykup certyfikatów „offseto-
wania”) służą zakupowi energooszczędnego sprzętu AGD. Pozwala to zmodernizować pla-
cówki objęte programem oraz ogranicza ich koszty związane z comiesięczną eksploatacją 
(obniżenie rachunków za prąd) i redukuje ilość dwutlenku węgla, jaki zostałby wprowadzony 
do środowiska ze względu na wyższe zapotrzebowanie na energię starszych urządzeń.

Najważniejsze efekty programu w okresie od maja 2011 do grudnia 2013 roku:
∞ zebranie ponad 110 ton ZSEE,
∞ zutylizowanie ponad 8.000 telefonów komórkowych,
∞ zmodernizowanie 18 placówek,
∞ wzrost efektywności energetycznej w zmodernizowanych placówkach o 50%,
∞ zaoszczędzenie ponad 50 tys. kWh energii elektrycznej.

Wielka Zbiórka Elektroodpadów w Warszawie

7.
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OCEAN2012 to międzynarodowa koalicja, w skład której wchodziło 192 organizacji człon-
kowskich z 18 państw członkowskich Unii Europejskiej, z Afryki oraz z Ameryki Północnej.

Celem OCEAN2012 było doprowadzenie do takich zmian w europejskiej Wspólnej Polity-
ce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom po-
łowowym i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb. 
Aby doprowadzić do skutecznego zlikwidowania problemu przełowienia zasobów morskich, 
OCEAN2012 starał się również wpłynąć na kształt Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego. Latem 2013 roku cel koalicji został osiągnięty – do Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
trafiły zapisy zwiększające poziom ochrony rybich stad.

Koalicja była bardzo różnorodna. Członkami OCEAN2012 były m.in. organizacje pozarządo-
we, instytucje naukowe, rybacy komercyjni, wędkarze oraz oceanaria.

Fundacja Nasza Ziemia była członkiem sojuszu OCEAN2012 od marca 2010 roku, natomiast 
od października 2010 roku pełniła rolę koordynatora krajowego tej koalicji. 

Polscy członkowie OCEAN2012 to organizacje pozarządowe: Fundacja Nasza Ziemia, Klub 
Gaja, Zielony Instytut, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Klub Przyrodników, 
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-Unia, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy, Fun-
dacja „Z Naszej Strony”, Fundacja „Sprzątanie świata – Polska”, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki 
Łeby, Fundacja Aquarius. 

W latach 2011–2013 Fundacja Nasza Ziemia koordynowała liczne wydarzenia koalicji  
OCEAN2012 na terenie Polski, wśród nich m.in.: happeningi „Stop przełowieniu!”, obchody Eu-
ropejskich Tygodni Ryb, wystawy zdjęć, seminaria naukowe, spotkania z politykami, konferen-
cje i śniadania prasowe, spotkania tematyczne ze studentami, pokazy filmów i wiele innych.

„Sowa, moja sąsiadka” to program prowadzony w latach 2012–2013 przez Fundację Nasza 
Ziemia przy współpracy z Fundacją CEMEX „Budujemy przyszłość” oraz Stowarzyszeniem 
Ochrony Sów. Jego celem jest ochrona zagrożonych obecnie gatunków sów terenów antro-
pogenicznych: pójdźki i płomykówki oraz puszczyka i uszatki.

Przez dwa lata trwania programu w gminach i miastach Rędziny, Mstów, Chełm, Tarnów, 
Czerwin, Skarszewy oraz Borzęcin specjaliści Fundacji przeprowadzili 48 warsztatów dla szkół 
podstawowych oraz gimnazjów. Wydrukowaliśmy i rozprowadziliśmy przeszło 2.000 broszur 
poświęconych ochronie sów. Program posiadał również elementy ochrony czynnej – wśród 
około 1.000 mieszkańców terenów wiejskich przeprowadzono ankiety, na podstawie których 
wytyczono miejsca do wywieszenia pięciu skrzynek lęgowych dla pójdźki, które zawisły pod 
Częstochową na wiosnę 2013 roku.

Program ,,P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się.” był realizowany w latach 2009–2013 jako część 
globalnej inicjatywy firmy Procter & Gamble o nazwie „P&G Live, Learn & Thrive.”, łącząc edu-
kację ekologiczną i obywatelską dzieci. Jego celem było stworzenie możliwości do lepszego 
i wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcia realnych korzyści dla środowiska 
naturalnego. 

Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się.” składał się z edukacyjnego programu podstawo-
wego – zajęć ekologicznych oraz konkursu grantowego. Program był skierowany do istnie-
jących, a także do nowopowstających Klubów Naszej Ziemi, funkcjonujących przy placów-
kach oświatowych i wychowawczych. Działalność klubów w ramach programu opierała się 
na realizacji jednego z czterech tematów zaproponowanych przez organizatorów. Wszystkie 
kluby miały także możliwość przeprowadzenia autorskiego programu edukacji ekologicznej 
w ramach konkursu grantowego.

 Zaproponowane do realizacji tematy dla Klubów Naszej Ziemi to:
∞  „Ptasie ogrody – chronimy bioróżnorodność”,
∞  „Woda – podstawa życia”,
∞  „Wiślana szkoła”
∞  „Człowiek jako część ekosystemu, czyli jak pomagać środowisku na co dzień”, 
∞  „Jestem „eko” – jestem trendy”. 

Program edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły, autorstwa Fundacji Nasza Ziemia, skie-
rowany był do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich) z terenu Warszawy. Idea programu opierała się na zainteresowaniu 
stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i moż-
liwościami jej ochrony, a także na zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegiem. 

Obok części edukacyjnej, program oferował też część konkursową, w ramach której placów-
ki mogły przystąpić do zdobywania certyfikatu „Wiślanej szkoły”. Przez pół roku trwania pro-
gramu ponad 60 warszawskich placówek realizowało sześć zadań certyfikatowych, a wśród 
nich były działania polegające na przeprowadzeniu zajęć o tematyce wiślanej, wycieczki nad 
Wisłę, akcji wolontariatu na rzecz Wisły oraz Szkolnego Dnia Wisły. 

Plany na przyszłość: zrównoważony rozwój, 
poszanowanie zasobów, odpowiedzialne  
korzystanie ze środowiska

Sukces Kampanii i doświadczenia z jej realizacji zachęcają do kontynuacji działania. Przyszła 
kampania nakierowana będzie w większym stopniu na zagadnienie poszanowania zasobów 
i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska. Poszanowanie wody, oszczędność energii, 
zachowanie i ochrona bioróżnorodności, unikanie tworzenia odpadów oraz zagospodaro-
wanie powstających – to będą priorytetowe tematy działań. Działania będą miały charakter 
angażujący, pozwalający na wiele własnej inicjatywy uczestników oraz będą prowadzić do 
wymiernych pozytywnych zmian świadomości, zwiększania stanu wiedzy i umiejętności 
jej stosowania. Będą także służyły osiąganiu wymiernych i trwałych zmian oraz rozwiązań  
służących poszanowaniu środowiska. 

Naszym celem jest budowanie w Polsce społeczeństwa bezodpa- 
dowego i zeroemisyjnego, a także obywatelskiego, odważnie biorącego  
odpowiedzialność za stan środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

8.
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Wojewoda Dolnośląski

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Wojewoda Lubelski

Wojewoda Lubuski

Wojewoda Łódzki

Wojewoda Małopolski

Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda Opolski

Wojewoda Podkarpacki

Wojewoda Pomorski

Wojewoda Śląski

Wojewoda Świętokrzyski

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Wojewoda Wielkopolski

Wojewoda Zachodniopomorski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

Prezydent Miasta Białegostoku

Prezydent Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Katowice

Prezydent Miasta Kielce

Prezydent Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Olsztyn

Prezydent Miasta Opola

Prezydent Miasta Poznania

Prezydent Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Sopotu

Prezydent Miasta Szczecina

Prezydent Miasta Torunia

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Prezydent Miasta Wrocławia

Prezydent Miasta Zielona Góra 

Patroni Kampanii

Patronat honorowy 

 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 

Komitet Honorowy:

Minister Środowiska

Minister Gospodarki

Minister Edukacji

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ambasador Australii

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy Kampanii 2011–2014

Partner Logistyczny Kampanii
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Partnerzy Medialni Kampanii 2011–2014
K

am
p

an
ia n

a rze
c

z R
o

zw
o

ju
 Z

ró
w

n
o

w
ażo

n
e

g
o

 2
0

11–
2

0
14



Inicjator i koordynator Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego:

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m. 5

00-528 Warszawa
fundacja@naszaziemia.pl 

(22) 622 51 58

• edukacja ekologiczna, przyrodnicza i obywatelska
• działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu
• współpraca z samorządami
• programy grantowe
• czynna ochrona przyrody

www.naszaziemia.pl   facebook.com/naszaziemia 


