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Szanowni Państwo, 

P
odsumowując rok 2015 można pokusić się o stwierdzenie, że był to czas w któ-
rym jednym z najczęściej poruszanych tematów była ekologia. Cały świat zo-
stał wręcz zmuszony do zainteresowania się problemami środowiskowymi 

(m.in. przez dotkliwą suszę), a jednym z przejawów rosnącego poczucia odpowie-
dzialności za nasze działania ingerujące w przyrodę jest porozumienie osiągnięte 
przez 195 krajów na grudniowej Konferencji klimatycznej w Paryżu, mające zatrzy-
mać proces globalnego ocieplenia.

Uwzględniając spojrzenie globalne na problemy ekologiczne, w naszych działa-
niach kładziemy jednak duży nacisk na tematy przyziemne, dotyczące aspektów 
środowiskowych działalności przedsiębiorstw w Polsce. Patrząc na branżę opa-
kowaniową z tej perspektywy - rok 2015 był drugim rokiem, w którym przedsię-
biorców wprowadzających produkty w opakowaniach ustawowo zobowiązano do 
prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Jesteśmy dumni, że realizację 
tego obowiązku i sprawozdawczości z nim związanej powierzyli Państwo Eko Cykl 
Organizacji Odzysku Opakowań S.A. Efektywna edukacja ekologiczna już od 15 lat 
jest jednym z naszych priorytetów. Gwarantujemy, że zlecając realizację obowiąz-
ku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych Eko Cykl Organizacji Odzysku 
Opakowań S.A. przedsiębiorstwa zyskują pewność właściwej realizacji ustawowe-
go zobowiązania, gwarancję prowadzenia ciekawych i wartościowych projektów 
edukacyjnych obejmujących zasięgiem cały kraj oraz bezpośrednią możliwość 
skorzystania z wiedzy i doradztwa naszych pracowników w różnych formach.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do zapoznania się z Raportem Publiczne 
Kampanie Edukacyjne 2015, podsumowującym nasze działania przeprowadzone 
w poprzednim roku.

Z poważaniem
Piotr Grodkiewicz

Kierownik Działu Publicznych Kampanii Edukacyjnych

Eko Cykl organizaCja odzysku opakowań s.a. zastrzEga sobiE pEłnE prawa autorskiE. 
niEdozwolonE jEst kopiowaniE i przEdruk matEriałów bEz wyraźnEj zgody pisEmnEj Eko Cykl organizaCja odzysku opakowań s.a.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław 
Adres korespondencyjny:  
ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa 
NIP: 895-17-79-211 • REGON 932832615
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,  
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000135250
Wysokość kapitału zakładowego:  
2 500 000 zł, wpłacony w całości.
www.ekocykl.org, fb/ekocykl 

Opracowanie merytoryczne oraz graficzne: 
Wydawnictwo M&M Consulting  
na zlecenie Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  
w ramach publicznych kampanii edukacyjnych 
www.mmconsulting.waw.pl

http://www.ekocykl.org/
https://pl-pl.facebook.com/ekocykl
http://www.mmconsulting.waw.pl/
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O RaPORcie
W Raporcie przedstawiamy działania podjęte w ra-
mach przeprowadzenia publicznych kampanii edu-
kacyjnych w 2015 roku przez naszą organizację.

Tworząc Raport kierowaliśmy się wielkością i za-
sięgiem prowadzonych działań edukacyjnych oraz 
grupami odbiorców publicznych kampanii. Podej-
mowane przez nas projekty edukacyjne oprócz 
oczywistych adresatów (jak dzieci, młodzież i ogół 
społeczeństwa), kierujemy również do przedsię-
biorstw działających w realiach polskiego rynku 
i prawa, aby poprzez fachowe porady i wskazówki 
ułatwiać codzienną działalność firm. 

Inicjatywy skierowane 
do Przedsiębiorców  
wyróżniliśmy znakiem 

Dla
Przedsiębiorcy
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Poziom wydatków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w odniesieniu do przychodów  
uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków określonych w art. 17 ust. 1 ustawy  
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HaRmOnOgRam działań
legenda:

czasopismo 
Logistyka Odzysku, 

czasopismo 
MiniLO&Aniela,

zapowiedź 
wydawnicza 
SeniorLO 50+,

organizacja 
konferencji, 

 wsparcie Fundacji 
Korporacyjnej 
Rozwoju 
Społeczeństwa 
Ekologicznego Eko 
Cykl,

 przygotowanie  
i/lub przekazanie 
materiałów 
edukacyjnych,

 wsparcie 
merytoryczne 
Ogólnopolskiego 
Klubu 
EkoEdukatora,

przeprowadzenie 
warsztatów „Zawód? 
RECYKLER!”,

pokaz „Magia 
Recyklingu”,

wsparcie aplikacji 
Kiedy Wywóz,

przeprowadzenie 
warsztatów 
w placówce 
oświatowej,

rozstrzygnięcie 
Konkursu 
Przedsiębiorca 
Efektywny 
Surowcowo,

rozstrzygnięcie 
innych konkursów, 

szkolenia dla 
przedsiębiorców, 

konsultacje 
bezpośrednie: 
telefoniczne, 
mailowe, audyty.

”
Piotr Grodkiewicz,
Kierownik Działu Publicznych Kampanii 
Edukacyjnych

do wypełnienia obowiązków 
i zapewnienia efektywności 
naszych działań edukacyjnych 
podchodzimy ambitnie, rzetelnie 
i z pełnym zaangażowaniem. dlatego 
w 2015 roku na publiczne kampanie 
edukacyjne przeznaczyliśmy ponad 
dwukrotność wymaganej przez 
ustawodawcę kwoty.

styczeń
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czaSOPiSma
know how, wiedza, zabawa

Dlaczego ta forma?

P
rowadząc działalność na rynku gospodarki 
opakowaniami i odpadami od 15 lat wielokrotnie 
byliśmy proszeni przez przedsiębiorców, 

gminy, szkoły oraz różne grupy interesariuszy 
o fachową pomoc doradczą i informacyjną. Wsparcie 
merytoryczne i finansowe wydawnictw poruszających 
tematykę gospodarki opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz szerzej ochrony środowiska 
jest bezpośrednią odpowiedzią na te potrzeby. 
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”
Mateusz Perzanowski
Redaktor prowadzący czasopismo „Logistyka Odzysku”, M&MConsulting

czasopismo logistyka Odzysku tworzone jest z myślą 
o przedsiębiorcach  szukających możliwości uzyskania 
przewagi konkurencyjnej w logistycznych i środowiskowych 
aspektach działalności firmy. dzięki fachowo przygotowanym 
materiałom nasi odbiorcy mogą usprawnić i prawidłowo 
realizować procesy zarządzania środowiskowego, 
w szczególności w zakresie gospodarki opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi. 

Logistyka Odzysku 
AdRESACI: przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego,
TEMATYKA: najlepsze rozwiązania z zakresu logistyki i gospodarki opakowaniami 
i odpadami, obowiązki związane z gospodarką odpadami i opakowaniami oraz 
ochroną środowiska, zrównoważony rozwój,

artykuły zamieszczone w dziale „Prawo” dotyczące gospodarki 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

OPInIA PRZEdSIębIORCóW: 
 
„ Logistyka Odzysku umożliwia dostęp do najnowszych 
rozwiązań technologicznych i innowacyjnych pomysłów, 
których realizacja pozwala na co dzień dbać o środowisko 
naturalne, w którym żyjemy i pracujemy.” 

   Marek Sala 
Dyrektor Zakładu Lajkonik Snacks Sp. z o.o.

  „ dzięki Logistyce Odzysku mogę efektywnie zarządzać 
gospodarką odpadową oraz opakowaniową, przygotować 
się do zmian w zakresie wymagań prawnych, śledzić 
światowe trendy i oczekiwania klientów.” 

    Izabela Chociszewska  
FlexLink Systems Polska Sp. z o.o. 

www.lOgiStyKa-OdzySKu.Pl

Dla
Przedsiębiorcy

EuROPA EFEKTYWnA 
SuROWCOWO

 CSR

 bIOOdPAdY

 bILAnS EKOLOgICZnY 
POLSKICh PRZEdSIębIORSTW

16 000 
egzemplarze zakupione i przekazane 
w ramach prowadzonych publicznych 
kampanii edukacyjnych przez Eko Cykl 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A., 668 

polubień  
na profilu  
facebook,

12

KLIKnIj 
 I ZObACZ PEłną 

WERSję E-WYdAnIA

http://logistyka-odzysku.pl/
http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/1_2015_141.pdf
http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/2_2015_154.pdf
http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/3_2015_162.pdf
http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/4_2015_172.pdf
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MiniLO&Aniela  
AdRESACI: dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele,
TEMATYKA: ochrona środowiska naturalnego, w tym właściwa  
gospodarka odpadami, 
 

artykuły/gry/zabawy dotyczące gospodarki  
odpadami i opakowaniami.

OPInIA PRZEdSTAWICIELA OŚWIATY: 

„ Ciekawe, inspirujące sposoby do wykorzystania na zajęciach 
lekcyjnych lub zajęciach koła naukowego, np. w dziale 
„Odpady” – Ekorigami – budowanie ekosystemu.” 

   joanna Marek 
Konsultant ds. edukacji przyrodniczej, Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Łomży 

www.minilO.ORg 

”
Joanna Woch
Specjalista ds. recyklingu i edukacji ekologicznej

dzięki wykorzystaniu prasy, możemy dotrzeć bezpośrednio 
do bardzo szerokiego grona zainteresowanych odbiorców 
z terenu całego kraju. czasopisma, które wspieramy 
trafiają wieloma kanałami dystrybucji do wszystkich 
województw w Polsce.  

OgóLnOPOLSKI KLub 
EKOEduKATORA

ZRóWnOWAżOnY 
ROZWój

PARKI KRAjObRAZOWE

ZAbAWKI EKOLOgICZnE 

20 000 
egzemplarze zakupione i przekazane 
w ramach prowadzonych publicznych 
kampanii edukacyjnych przez Eko Cykl 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A., 955

polubień  
na profilu  
facebook,

22

KLIKnIj 
 I ZObACZ PEłną 

WERSję E-WYdAnIA

http://minilo.org/
http://minilo.org/wp-content/uploads/MiniLO_091.pdf
http://minilo.org/wp-content/uploads/MiniLO_102.pdf
http://minilo.org/wp-content/uploads/miniLO_11.pdf
http://minilo.org/wp-content/uploads/miniLO12_net_all.pdf
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AKTYWnY SEnIOR – 
O KAżdEj PORZE ROKu

WIOSnA – ZnóW nAM 
ubędZIE LAT

jESIEń MOżE bYć 
PIęKnA…

S eniorLO 50+ 
zapowiedź wydawnicza   
AdRESACI: seniorzy,
TEMATYKA: ochrona środowiska naturalnego, w tym właściwa  
gospodarka odpadami,

artykuły dotyczące gospodarki  
odpadami i opakowaniami.

www.SeniORlO.ORg 
 

polubień  
na profilu  
facebook,

Zapowiedź wydawnicza przekazywana 
w ramach prowadzonych publicznych kampanii 
edukacyjnych na imprezach tematycznych, 2015

polubień  
na profilu  
facebook,

7

KLIKnIj 
 I ZObACZ PEłną 

WERSję E-WYdAnIA

http://seniorlo.org/wp-content/uploads/SLO_03_net.pdf
http://seniorlo.org/wp-content/uploads/SLO_04_net.pdf
http://seniorlo.org/seniorlo-50-52015/
http://seniorlo.org/
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KOnKuRS PRzedSiębiORca 
efeKtywny SuROwcOwO 2014

AdRESACI: społeczeństwo oraz przedsiębiorcy,
TEMATYKA: propagowanie ekologicznych produktów 
i usług przedsiębiorców (EKO-hIT) oraz wskazywanie 
niekorzystnych dla środowiska przykładów ich działań 
(EKO-KICZ),

LAuREACI KOnKuRSu ZA ROK 2014

www.efeKtywnySuROwcOwO.Pl 

”
Jakub Pastwa
Menadżer ds. projektów środowiskowych, 
opiekun Konkursu

zadaniem konkursu jest edukacja 
ekologiczna społeczeństwa. 
za nadrzędny cel stawiamy 
sobie dążenie do społeczeństwa 
recyklingu oraz redukcję 
marnotrawstwa surowców 
na rzecz ich efektywnego 
wykorzystania. zapraszamy 
Państwa do zaprezentowania 
swoich rozwiązań oraz do wzięcia 
udziału w naszym konkursie.  

Dla
Przedsiębiorcy

65
liczba zgłoszeń  
do konkursu dokonanych 
przez konsumentów, 684

polubień  
na profilu  
facebook.

http://efektywnysurowcowo.pl/
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KOnfeRencje
Dlaczego ta forma?

P
lanując publiczne kampanie edukacyjne 
dużą uwagę zwracamy na potrzeby 
przedsiębiorstw. nasze konferencje są 

tego najlepszym dowodem. dbamy o to 
żeby prelegenci i tematyka wydarzenia była 
dostosowana do zmieniających się przepisów 
oraz uwzględniała najlepsze praktyki 
i nowe rozwiązania z zakresu gospodarki 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
dla firm. dzięki temu wiemy, że przekazywana 
wiedza i doświadczenia znajdą bezpośrednie 
przełożenie na funkcjonowanie biznesu.

O naszych Konferencjach: 
www.youtube.com/watch?v=yA24mLuuRkc 

Dla
Przedsiębiorcy

www.youtube.com/watch?v=yA24mLUuRkc
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552
polubień  
na profilu  
facebook,

14 nasi 
prelegenci,

Konferencja logistyKa 
odzysKu – oPaKowania   
 V EdYCjA
AdRESACI: przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 
środowiska naukowego,
TEMAT PRZEWOdnI: Ekologiczne życie odpadu – LCA,
•  Wymiar międzynarodowy,
•  Część merytoryczna, bankiet, wizyta studyjna,

Relacja: www.youtube.com/watch?v=RVfwbvhdRvE 

www.lOgiStyKaOdzySKu.cOm 
KOLEjnA EdYCjA: 14-15 czerwca 2016 r. łódź,  
Temat wiodący: Odzysk i recykling odpadów 
opakowaniowych w Polsce – aspekty prawne, 
ekonomiczne i organizacyjne. ZAPRASZAMY!

8,5 h inspirujących  
prelekcji,

86
uczestnicy konferencji, 
możliwości nawiązania 
kontaktów biznesowych,

4,68/5 ogólna ocena organizacji 
konferencji wg uczestników.

Konferencja logistyKa 
odzysKu – odPady    
II EdYCjA
AdRESACI: przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 
środowiska naukowego,
TEMAT PRZEWOdnI: bioodpady najnowsze trendy 
i inspiracje,
•  Wymiar międzynarodowy,
•  Część merytoryczna, bankiet, wizyta studyjna,

 

www.KOnfeRencja.eKOcyKl.ORg 
KOLEjnA EdYCjA: wrzesień 2017 r. ZAPRASZAMY!

8,5 h inspirujących  
prelekcji,

296
polubień  
na profilu  
facebook,

10 nasi 
prelegenci,

58
uczestnicy konferencji, 
możliwości nawiązania 
kontaktów biznesowych,

4,87/5 ogólna ocena organizacji 
konferencji wg uczestników.

Konferencja csr     
I EdYCjA
 AdRESACI: przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 
środowiska naukowego,
TEMAT PRZEWOdnI: Sposoby na efektywną 
i odpowiedzialną ekologicznie strategię firmy,
•  Wymiar międzynarodowy,
•  Część merytoryczna, kolacja, spektakl teatralny,

KOLEjnA EdYCjA: maj 2017 r. ZAPRASZAMY!

6 h inspirujących  
prelekcji,

507
polubień  
na profilu  
facebook,

10 nasi 
prelegenci,

74
uczestnicy konferencji, 
możliwości nawiązania 
kontaktów biznesowych,

Dla
Przedsiębiorcy

4,07/5 ogólna ocena organizacji 
konferencji wg uczestników.

SPOnSORZY, PARTnERZY I PATROnI

www.youtube.com/watch?v=RVfwBvhdRvE 
http://logistykaodzysku.com/
http://www.konferencja.ekocykl.org/
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SzKOlenia
Szkolenia i auDyty: opłata proDuktowa     
AdRESACI: przedsiębiorcy, urzędy,
TEMATYKA: gospodarka opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi,

69%    bardzo dobra – forma prezentacji tematów 
według uczestników, 

73%    bardzo dobre – przygotowanie merytoryczne 
wykładowcy według uczestników,

96%     uczestników jest zainteresowanych wzięciem 
udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych 
przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Film o szkoleniach: 
www.youtube.com/watch?v=MiyA8gXvdRo 
Przeprowadzamy również audyty produktowe: 
www.youtube.com/watch?v=iLbnIdZk4sw

”
Grzegorz Walętrzak
Specjalista ds. gospodarki odpadami

za cel stawiamy sobie budowanie 
powiązań między teorią a praktyką 
oraz potrzebami uczestników 
szkolenia. Podczas szkolenia 
rozwiewamy wątpliwości uczestników 
w zakresie ich obowiązków związanych 
z gospodarką opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi. 
dodatkowo zapoznajemy uczestników 
z planowanymi zmianami w przepisach, 
tak by odpowiednio wcześnie mogli 
wdrożyć zmiany w swojej firmie. 
Ponadto przeprowadzamy audyty 
produktowe bezpośrednio na terenie 
przedsiębiorstwa. 

Dla
Przedsiębiorcy

9
szkolenia 
przeprowadzone 
w 2015 roku, 116

uczestników 
naszych  
szkoleń,

100%
uczestników szkoleń twierdzi, 
że treść szkolenia odpowiadała 
ich oczekiwaniom,

www.youtube.com/watch?v=MiyA8GXvDRo 
www.youtube.com/watch?v=iLBnIDZk4sw
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KOnSultacje
Bieżące konSultacje 

”
Agnieszka Chodkowska
Kierownik Administracji

Potencjał naszej Organizacji jest budowany przez zespół. całościowym zaplanowaniem 
i przeprowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych zajmuje się powołany do tego 
zadania dział, jednak w kompleksową edukację włączają się również pozostali pracownicy 
firmy. dział administracji szczególną uwagę poświęca utrzymywaniu bieżącego kontaktu 
i przekazywaniu merytorycznej wiedzy naszym kontrahentom. codziennie jesteśmy 
do Państwa dyspozycji, wyjaśniając prawne niuanse w rozmowach telefonicznych 
i mailowych. firmy współpracujące z naszą Organizacją mają pewność uzyskania 
szybkiego merytorycznego wsparcia w tematyce związanej z gospodarką opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi.

Dla
Przedsiębiorcy

naDrzęDna zaSaDa poStępowania 
z oDpaDami, oD której zawSze 
wychoDzimy w Działaniach 
eDukacyjnych
piramiDa właściwego poStępowania 
z oDpaDami

12 testy miesięczne, sprawdzające 
wiedzę naszych pracowników, 

22 pracownicy przygotowani  
do merytorycznej obsługi klientów, 

10 liczba mailingów informujących 
przedsiębiorstwa o obowiązujących 
przepisach z zakresu gospodarki 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

253 Dni w 2015 roku,
kiedy udzielaliśmy informacji z zakresu 
gospodarki opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi telefonicznie, mailowo 
i osobiście.

ZAPOBIEGANIE

PRZYGOTOWANIE 
DO PONOWNEGO UŻYCIA

RECYKLING

INNE METODY ODZYSKU 
NP. ODZYSK ENERGII

UNIESZKODLIWIANIE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE 
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy
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Dlaczego ta forma?

c
elem warsztatów jest podniesienie świadomości 
ekologicznej studentów szczególnie w zakresie 
gospodarki odpadami oraz zachęcenie do kre-

atywnego myślenia i podejmowania innowacyjnych 
działań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpa-
dów i ich właściwego zagospodarowania. Przekazu-
jemy studentom praktyczną wiedzę, którą wkrótce 
będą mogli wykorzystać wchodząc na rynek pracy.

OPInIA uCZESTnIKA: 

„dnia 3.11.2015 roku miałem okazję 
uczestniczyć w warsztatach pt.: „Zawód? 
RECYKLER!” zorganizowanych przez Eko 
Cykl Organizacja Odzysku Opakowań 
S.A. Celem spotkania było zaznajomienie 
uczestników z systemem gospodarki 
odpadami jaki funkcjonuje w Polsce. 
Tematyka projektu była interesująca, 
pozwoliła poszerzyć moją wiedzę w tym 
zakresie.”
Jarosław nowicki
Przewodniczący Koła Naukowego „Logistyka” 
Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki 
Poznańskiej

MIASTA, KTóRE OdWIEdZILIŚMY: gdańsk, Kalisz, Konin, 
Leszno, Poznań, Warszawa.
Tak zachęciliśmy studentów do działania:
www.youtube.com/watch?v=1F6bqRgjXTc

13
uczelnie, na których  
przeprowadziliśmy  
warsztaty, 456

osoby, które  
wzięły udział  
w warsztatach,

waRSztaty „zawód? RecyKleR!”

www.youtube.com/watch?v=1F6bqRGJXTc


PlacówKi OŚwiatOwe, fundacja, 
aPliKacja Kiedy wywóz 

RaPoRt Publiczne KamPanie eduKacyjne 2015

16

Eko Cykl organizaCja odzysku opakowań s.a. zastrzEga sobiE pEłnE prawa autorskiE. 
niEdozwolonE jEst kopiowaniE i przEdruk matEriałów bEz wyraźnEj zgody pisEmnEj Eko Cykl organizaCja odzysku opakowań s.a.

Dlaczego ta forma?

P
Prowadząc publiczne kampanie edukacyjne nie zapominamy o wsparciu 
formalnego procesu uczenia odbywającego się w placówkach 
oświatowych. Mamy swój czynny udział w kształceniu młodego 

pokolenia organizując warsztaty, pokazy i zajęcia w przedszkolach i szkołach 
oraz przekazując placówkom oświatowym materiały edukacyjne. Ponadto 
dbamy o dokształcanie merytoryczne nauczycieli, dzięki czemu najmłodsze 
pokolenie jest wychowywane w duchu odpowiedzialności za środowisko. 
Założyliśmy i wspieramy Fundację Korporacyjną Rozwoju Społeczeństwa 
Ekologicznego Eko Cykl, której celem jest budowa społeczeństwa recyklingu. 
dodatkowo pomagamy merytorycznie aplikacji na smartphony Kiedy 
Wywóz. dzięki tym działaniom nasze publiczne kampanie edukacyjne 
docierają do wielu szkół i domów w całej Polsce.
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naSze Działania:   

OPInIA nAuCZYCIELA: 

„Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań 
S.A. przeprowadziła w mojej szkole 
zajęcia dotyczące selektywnej zbiórki 
odpadów. dzięki praktycznemu podejściu 
do zagadnienia uczniowie dowiedzieli 
się jak prawidłowo segregować 
odpady i dlaczego to jest tak ważne. 
Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze, 
a prowadząca potrafiła zmotywować 
uczniów do wspólnej pracy.”
Joanna Fidzińska 
Nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 
w Warszawie im. J. CH. Andersena.

3 przeprowadzone pokazy  
iluzjonistyczne Magia Recyklingu, 

7
placówki, gdzie przeprowadziliśmy 
warsztaty/pokazy/zajęcia związane 
z gospodarką odpadami,

259 placówki, które wsparliśmy 
materiałami edukacyjnymi,

912 gminy, do których wysłaliśmy 
materiały edukacyjne,

1280
edukatorzy zapisani do 
Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora, 
który wspieramy merytorycznie,

przekazała na budowanie społeczeństwa recyklingu 
w Polsce od 2012 roku Fundacja Korporacyjna Rozwoju 
Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl, którą 
wspieraliśmy w 2015 roku,

3067
 egzemplarze czasopisma 

MiniLO&Aniela przekazane 
posiadaczom odpadów, w celu 
promowania recyklingu odpadów 

opakowaniowych z gospodarstw 
domowych,

5000
pobrania aplikacji Kiedy Wywóz – ułatwiającej 
segregację i gospodarkę odpadami w polskich 
domach, którą wspieramy. 

poDziękowania  



Fundacja Eko Cykl 
posiada status organizacji 
pożytku publicznego

Przekaż nam 1% podatku, 
wpisując w swoim rozliczeniu PIT 
nasz nr KRS 0000412653

ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, NIP 524-27-50-693, 
BNP Paribas Bank Polska SA, Nr konta 96 1600 1169 1847 4221 1000 0001, 
tel. 519 184 340, fundacja@ekocykl.org

fundacja-ekocykl.pl fb.com/fundacjaekocykl

Wspólnie tworzymy 
społeczeństwo ekologiczne

Fundacja działa od 2012 roku
Przekazała dotychczas 30 076,64 zł 
na budowanie społeczeństwa recyklingu w Polsce.

Nasz Drogi Darczyńco, jeśli chcesz, 
żeby imienne podziękowanie dla Ciebie znalazło się 
na stronie www.fundacja-ekocykl.pl, podaj nam 
swoje imię i nazwisko.

1%



RECYKLING 
ŁĄCZNY

ODZYSK 
ŁĄCZNY

56,27%

48,67%

61,39%

recykling  odpadów 
opakowaniowych 
pochodzących 
z gospodarstw 
domowych

52,94%
odzysk  odpadów 
opakowaniowych 
pochodzących 
z gospodarstw 
domowych

24,11%
TWORZYWA
SZTUCZNE

52,43%
ALUMINIUM

51,55%
STAL

61,72%
SZKŁO

61,58%
PAPIER 
I TEKTURA

65,19%
DREWNO

Poziom wydatków na publiczne 
kampanie edukacyjne w 2015 roku 10,50%
Przeszkoliliśmy 334 osoby 
w ramach organizowanych konferencji 
i szkoleń

Fundacja Eko Cykl, której jesteśmy fundatorem, uzyskała status Organizacji 
Pożytku Publicznego, uprawniający do otrzymywania 1% podatku dochodowego 
na cele statutowe

BNP Paribas Bank Polska SA 96 1600 1169 1847 4221 1000 0001
KRS 0000412653

W 2015 roku ustawowe poziomy odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych oraz wydatków na publiczne 
kampanie edukacyjne osiągnęliśmy z nadwyżką
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