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Szanowni Państwo,

w roku 2017 został podtrzymany trend dynamicznych zmian w sekto-
rze ochrony środowiska. Na szczeblu międzynarodowym podejmowano 
nowe inicjatywy lub pod znakiem zapytania stawiano te, które zostały już 
zainicjowane, czego przykładem jest decyzja prezydenta Stanów Zjedno-
czonych o wycofaniu się tego państwa z porozumienia paryskiego.

Jednak jeszcze więcej (i bardziej dynamicznie) pod kątem zmian organiza-
cyjnych i legislacyjnych działo się na krajowym szczeblu. Patrząc general-
nie na branżę ochrony środowiska można wyróżnić w tym zakresie m.in.: 
nowe Prawo wodne, nowy, jednolity system segregacji odpadów w gmi-
nach czy nowele ustaw: o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi oraz niektórych innych ustaw (m.in. opłata za „foliówki”) oraz usta-
wy o odpadach (uruchomienie elektronicznej bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz gospodarki odpadami BDO).

Dynamicznie zmieniające się przepisy i trendy w sferze gospodarki odpa-
dami, postawiły naszą organizację przed dużym i odpowiedzialnym za-
daniem informacyjno – edukacyjnym. Kolokwialnie mówiąc w roku 2017 
„mieliśmy pełne ręce roboty”. Edukowaliśmy całe społeczeństwo ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci i nauczycieli m.in.: na temat nowych zasad 
segregacji odpadów, konieczności unikania powstawania odpadów czy 
przykrych konsekwencji jakie ma niewłaściwa gospodarka odpadami dla 
naszego zdrowia i środowiska.

Planując kampanie informacyjno – edukacyjne jak zawsze dużą uwagę po-
święciliśmy informowaniu Państwa – Przedsiębiorców działających na pol-
skim rynku na temat zmian legislacyjnych i ich wpływu na codzienną dzia-
łalność firmy. Monitorując dynamiczne nowelizacje otoczenia prawnego, 
jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie Państwu pełnej informacji 
o konieczności przystosowania do nich przedsiębiorstwa, aby działalność 
firmy mogła toczyć się w zgodzie z przepisami prawa. Przy pojawiających 
się wątpliwościach w sferze ochrony środowiska w przedsiębiorstwie jak 
zawsze służymy Państwu pomocą.

Dziękując Państwu za  miniony rok współpracy i okazane zaufanie, zapra-
szamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem publicznych kampa-
nii edukacyjnych jakie przeprowadziliśmy w 2017 roku. 

Z poważaniem
Piotr Grodkiewicz

Kierownik Działu Publicznych Kampanii Edukacyjnych i Recyklingu

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
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O RAPORCIE
Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych jest elemen-
tem codziennej pracy zespołu Eko Cykl Organizacji Odzysku 
Opakowań S.A. od momentu założenia organizacji w 2002 roku. 
Działania edukacyjne realizujemy nie tylko z uwagi na ustawo-
wy obowiązek, ale przede wszystkim dlatego, że zależy nam na 
naszym wspólnym domu, jakim jest Ziemia. 

W roku 2017 działania o charakterze edukacyjnym kierowali-
śmy do ogółu społeczeństwa: dzieci, młodzieży, nauczycieli, 
dorosłych oraz osób starszych. Nie zapomnieliśmy również 
o szkoleniach i wsparciu przedsiębiorstw działających na pol-
skim rynku. Zapraszamy do lektury!

Inicjatywy skierowane 
do Przedsiębiorców 
wyróżniliśmy znakiem
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KAMPANIE 
EDUKACYJNE

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 z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
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WRZESIEŃ

MAJ

LISTOPAD

LIPIEC

PAŹDZIERNIK

KWIECIEŃ

GRUDZIEŃ

SIERPIEŃ

2017

CZERWIEC

MARZEC

LUTY

STYCZEŃ

 
    czasopismo  

Logistyka Odzysku, 

    czasopismo  
MiniLO&Aniela,

    czasopismo  
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,

    szkolenia  
dla przedsiębiorców, 

    konsultacje bezpośrednie: 
telefoniczne, mailowe, 
audyty.

LEgEndA:

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
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Adresaci: Przedsiębiorcy oraz ogół społeczeństwa

Tematyka: Propagowanie ekologicznych produktów 
i usług przedsiębiorców (EKO-HIT) oraz wskazywanie 
niekorzystnych dla środowiska przykładów ich działań 
(EKO-KICZ)

LAUREACI KONKURSU:

KONKURS PRZEDSIĘBIORCA  
EFEKTYWnY SUROWCOWO 2016

www.efektywnysurowcowo.pl

V EdYCjA KOnKURSU
687 polubień na profilu facebook  
fb.com/efektywnysurowcowo

40 zgłoszeń  
do konkursu dokonanych  
przez przedsiębiorców
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http://efektywnysurowcowo.pl/
https://www.facebook.com/efektywnysurowcowo
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Temat przewodni: 

Ekologia w CSR – praktyczne działania 
i ustawowe obowiązki 
Adresaci: Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środo-
wiska naukowego

PARTNER mERyTORyCzNy: 

 PATRON hONOROwy:

 PATRONI:

Ponadto Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  
objęła patronatem merytorycznym:

•  Konferencję Naukową pt. Logistyka 2017 „Logistyka 
w naukach o zarządzaniu”,

•  II edycję Forum Kadry Kierowniczej Kobiet Sekto-
ra Gospodarki Komunalnej „Na szpilkach w męskim 
świecie”.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ekoCSR
www.klub-csr.pl/konferencja

KONFERENCJA W lICZBACH (II edycja):
Ponad 70 uczestników i możliwości nawiązania 
kontaktów branżowych

9 wystąpień

7 h inspirujących debat i prelekcji

723 polubienia na profilu facebook  
fb.com/csrkonferencja

UCzESTnICY O KOnFEREnCjI:
4,73/5,00 ogólna ocena organizacji konferencji,

4,44/5,00 wystąpienia prelegentów,

4,50/5,00 tematyka wystąpień,

4,33/5,00 jakość materiałów szkoleniowych.

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
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zobacz relację  
z konferencji

http://klub-csr.pl/konferencja/
https://www.facebook.com/csrkonferencja
https://www.youtube.com/watch?v=4uDhvwm6GAw


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.8

Raport Publiczne Kampanie Edukacyjne 2017

III KOnFEREnCjA LOgISTYKA OdzYSKU  
– OdPAdY

www.logistykaodzysku.com 

Temat przewodni: 

Spalanie odpadów komunalnych 
– skuteczne rozwiązanie problemów 
czy ślepa uliczka?
Adresaci: Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środo-
wiska naukowego
•  Wymiar międzynarodowy: prelegenci z Japonii i Niemiec
•  Część merytoryczna, bankiet

 
PATRON hONOROwy:

PATRONI:

KONFERENCJA W lICZBACH (III edycja):
143 uczestników i możliwości nawiązania kon-
taktów branżowych

9 wystąpień

8 h inspirujących debat i prelekcji

588 polubień na profilu facebook  
fb.com/konferencjalogistykaodzysku

538.374 szacowana liczba odbiorców 
działań promujących gospodarkę odpadami 
w ramach organizacji konferencji

UCzESTnICY O KOnFEREnCjI:
4,82/5,00 ogólna ocena organizacji konferencji,

4,37/5,00 wystąpienia prelegentów,

4,37/5,00 tematyka wystąpień,

4,28/5,00 jakość materiałów szkoleniowych.

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

KRAJOWE FORUM 
DYREKTORÓW ZAKŁADÓW 
OCZYSZCZANIA MIAST
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zobacz relację  
z konferencji

Pobierz materiały  
konferencyjne

http://logistykaodzysku.com/
https://www.facebook.com/konferencjalogistykaodzysku
https://www.youtube.com/watch?v=vs2Dh43LJjg podlinkowa<0107>
http://logistykaodzysku.com/materialy-konferencyjne-2/
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VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
LOGISTYKA ODZYSKU – OPAKOWANIA
Temat Przewodni: 
Polska jako państwo Zero Waste

12–13.06.2018 | WROCŁAW

zAPRASzAMY nA KOLEjnE EdYCjE nASzYCH KOnFEREnCjI

http://logistykaodzysku.com/konferencja-opakowania/
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KOnSULTACjE I SzKOLEnIA
Byliśmy dO pAńStwA dySpOzyCji:

250 dni w 2017 roku, kiedy udzielaliśmy 
informacji z zakresu gospodarki opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi telefonicznie, ma-
ilowo i osobiście

23 pracowników przygotowanych 
do merytorycznej obsługi klienta

6 testów w ciągu roku, sprawdzających wiedzę 
naszych pracowników

8 mailingów informujących przedsiębiorstwa 
o obowiązujących przepisach z zakresu gospodar-
ki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

SzKOlENiA
Szkolenia dotyczące gospodarowania opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi

www.ekocykl.org/uslugi 
/szkolenie-oplata-produktowa/  

Współpracujący z nami Klienci mogą być pewni, 
że za każdym razem otrzymają wsparcie w sprawach 
prawnych i merytorycznych. Wszyscy przedsiębiorcy, 
dzwoniąc lub pisząc do naszej organizacji, zostaną 
rzetelnie poinformowani o wszelkich aspektach 
środowiskowych działalności ich firmy. Dział 
administracji, którym kieruję, nie tylko udziela porad, 
ale przede wszystkim edukuje i uświadamia naszych 
kontrahentów o ich obowiązkach.

Agnieszka Chodkowska  
Kierownik Działu Administracji 
Eko Cykl Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A.

UCzESTnICY O SzKOLEnIACH:
4,44/5,00 ogólna ocena szkoleń,

4,88/5,00 profesjonalizm trenera,

4,65/5,00 doświadczenie trenera,

4,88/5,00 jakość materiałów szkoleniowych.
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https://ekocykl.org/uslugi/szkolenie-oplata-produktowa/
https://ekocykl.org/uslugi/szkolenie-oplata-produktowa/
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WYdAWnICTWO  
pROmOCjA zASAd NOwOCzESNEj i SKUtECzNEj  

GOSpOdARKi OdpAdAmi dlA CAŁEGO SpOŁECzEńStwA
WIEDZA • REGuLACJE PRAWNE • ZABAWA • SCENARIuSZE ZAJęć • OCHRONA śRODOWISKA • BIZNES 
SZKOłA • EDuKACJA EKOLOGICZNA • DZIECI • MłODZIEż • PRZEDSIęBIORCY • SENIORZY • ODZYSK 

RECYKLING • GOSPODARKA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI 
GOSPODARKA O OBIEGu ZAMKNIęTYM (GOZ) • CIRCuLAR ECONOMY 

ZRóWNOWAżONY ROZWóJ • EKOśWIADOMOść 



spalanie odpadów
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LOgISTYKA OdzYSKU 
www.logistyka-odzysku.pl 

Odbiorcy czasopisma: Przedsiębiorcy i przedstawi-
ciele środowiska naukowego

Poruszane zagadnienia: Najlepsze rozwiązania z za-
kresu logistyki oraz gospodarki opakowaniami i odpa-
dami, obowiązki wynikające z prawa ochrony środowi-
ska i innych ustaw, zrównoważony rozwój

W czasach nieustającej pogoni przedsiębiorstw 
za zyskiem, dynamicznej konkurencji między nimi, 
a co za tym idzie, szybkości życia w ogóle, zbyt 
małą wagę przykłada się, moim zdaniem, do spraw 
fundamentalnych, do których niewątpliwie należy 
ekologia. Czasopismo „Logistyka Odzysku” kieruje na 
właściwe tory myślenie o logistyce, która, zapewniając 
zasoby niezbędne do realizacji każdej ludzkiej 
aktywności, powinna mieć również na uwadze 
dbałość o otaczające człowieka środowisko naturalne. 

Dr Leszek Reszka 
Katedra Logistyki  
Wydział Ekonomiczny 
uniwersytet Gdański

 

897 polubień na profilu facebook  
fb.com/logistykaodzysku

2 500 egzemplarzy przekazanych 
w ramach publicznych kampanii edukacyjnych

100 000 e-wydań każdego numeru 
czasopisma wysłanych w ramach publicznych 
kampanii edukacyjnych

30 artykułów dotyczących gospodarki 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

KliKnij  i zobacz pełną wersję e-wydania

domKnięta pętla
łańcucha dostaw zsee status odpadów
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http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/24_2017_3.pdf
http://logistyka-odzysku.pl/
https://www.facebook.com/logistykaodzysku
http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/23_2017_2.pdf
http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/22_2017_1.pdf
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MiniLO & Aniela  
www.minilo.org  

Odbiorcy czasopisma: Dzieci, młodzież, rodzice, na-
uczyciele oraz wszyscy zainteresowani tematyką przy-
rodniczą  w życiu codziennym

Poruszane zagadnienia: Ochrona środowiska natu-
ralnego, w tym prawidłowa gospodarka odpadami, 
zasady zrównoważonego rozwoju przekazane w przy-
jazny dla odbiorcy sposób, gospodarka o obiegu za-
mkniętym

Dzięki kwartalnikowi edukacyjnemu MiniLO&Aniela, nasi 
wychowankowie mogli zgłębić wiedzę z zakresu ochrony śro-
dowiska. Napisane w przystępny sposób artykuły oraz łami-
główki pozwoliły na samodzielną edukację młodszych dzieci, 
a ciekawe scenariusze urozmaiciły codzienny rozkład zajęć.

Mgr Beata Polakiewicz 
Nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej 
Szkoła Podstawowa nr 10  
w Pruszkowie 

MiniLO&Aniela jest idealnym narzędziem do pracy. Ciekawe 
artykuły dostosowane do wieku odbiorcy, wyjaśniają jak 
funkcjonuje środowisko. Brak pomysłu co zrobić z plastiko-
wych butelek lub jak wykorzystać znoszone spodnie? Tu są 
odpowiedzi na wszystkie pytania. Nauka jest dużo przyjem-
niejsza i bardziej owocna, a dzieci mogą rozwijać świado-
mość ekologiczną i kształtować swoją postawę na przyszłość. 

Barbara Armo 
Specjalista ds. publicznych 
kampanii edukacyjnych 
Eko Cykl Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A.

1 342 polubienia na profilu facebook  
fb.com/minilo.aniela

5 000 egzemplarzy przekazanych 
w ramach publicznych kampanii edukacyjnych

100 000 e-wydań każdego numeru 
czasopisma wysłanych w ramach publicznych 
kampanii edukacyjnych

40 artykułów uczących prawidłowych 
zasad gospodarki opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi

KliKnij  i zobacz pełną wersję e-wydania

odzysK i recyKling 
odzieży slow food

odzysK i recyKling 
opaKowań

zanieczyszczenie 
światłem

http://minilo.org/wp-content/uploads/19_2017_3.pdf
http://minilo.org/wp-content/uploads/20_2017_4.pdf
http://minilo.org/wp-content/uploads/18_2017_2.pdf
http://minilo.org/wp-content/uploads/17_2017_01a.pdf
http://minilo.org/
https://www.facebook.com/minilo.aniela
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SeniorlO 50+
www.seniorlo.org 

Odbiorcy czasopisma: Seniorzy

Poruszana tematyka: Zrównoważony rozwój dla osób 
dojrzałych, ochrona środowiska – w tym prawidłowa 
gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamknię-
tym

1 987 polubień na profilu facebook  
fb.com/seniorlo

550 egzemplarzy zakupionych 
i przekazanych w ramach publicznych 
kampanii edukacyjnych

100 000 e-wydań czasopisma 
wysłanych w ramach publicznych kampanii 
edukacyjnych

2 artykuły dotyczące gospodarki 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

KliKnij  i zobacz  
pełną wersję 

e-wydania

http://seniorlo.org/
https://www.facebook.com/seniorlo
http://seniorlo.org/wp-content/uploads/SeniorLO07_09.pdf


W LATACH 2013–2017
BEZPOśREDNIO  
WSPIERALIśMY WYDANIE

51 numeró w
CZASOPISM PROMuJąCYCH 
ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI 
I ZRóWNOWAżONEGO ROZWOJu 
DLA CAłEGO SPOłECZEńSTWA!
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WA R S Z TAT Y  EDUK A CYJNE  
I  W SPA RCIE  M AT ER I A Ł A MI  
EDUK A CYJN Y MI
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, UCZELNIE, SENIORZY, PIKNIKI
 
Warsztaty i różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dopasowane 
są do wieku uczestników i obejmują tematykę prawidłowej 
gospodarki odpadami opakowaniowymi w tym odpadami 
wielomateriałowymi oraz po środkach niebezpiecznych. 

16

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 7 

w Wodzisławiu Śląskim 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 * ul. Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski * tel./fax. 32 455-48-30 * 
www.zsp7.wodzislaw-slaski.pl  *  e-mail: zsp7@wodzislaw-slaski.pl * 
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Edukacja najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa 
jest podstawową formą kształcenia młodego pokole-
nia w duchu zrównoważonego rozwoju. W tym celu 
odwiedzamy placówki oświatowe oraz wspieramy je 
materiałami informacyjno-edukacyjnymi. 

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. 17
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PRzEdSzKOLA, 
SZKOŁY

UCzELnIE

17 placówek oświatowych oświatowe, 
w których przeprowadzono warsztaty 
edukacyjne i/lub przekazano materiały

31 innych instytucji wspartych materiałami 
edukacyjnymi

300 przeszkolonych osób w ramach 
wsparcia akademii piłkarskiej „be a star football 
academy”UCzESTnICY O KOnFEREnCjI:

Warsztaty „Zawód? RECYKLER!”
Warsztaty „Zawód? Recykler!” skierowane są do stu-
dentów uczelni wyższych z kierunków związanych 
z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i logi-
styką. uczestnicy mogą wykorzystać nabytą podczas 
warsztatów: wiedzę i umiejętności w przyszłej pracy 
zawodowej, ponieważ zagadnienia poruszane przez 
szkoleniowców dostarczają przyszłym absolwentom 
wiedzy praktycznej.



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.18
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WSPARCIE OgÓLnOPOLSKIEgO  
KlUBU EKOEDUKATORA

Podczas spotkań Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora 
organizowanych dwa razy w roku, poruszane są tematy 
związane z ochroną środowiska oraz ekologią. Szczególnie 
promujemy zasady selektywnej zbiórki oraz ideę społe-
czeństwa recyklingu. uczestnicy spotkania otrzymują mate-
riały informacyjno-edukacyjne, które mogą wykorzystywać 
do nauczania swoich podopiecznych.

Klub zrzesza 1 343 ekoedukatorów, 
promujących w placówkach oświatowych z terenu 
całej polski zasady zrównoważonego rozwoju!

Terminy i tematy przewodnie spotkań w 2017 r.:

• 1 kwietnia: Zanieczyszczenia środowiska

• 25 listopada: Slow Food

Terminy i tematy przewodnie spotkań w 2018 r.:

• 7 kwietnia: Plastik w morzach i oceanach

•  20 października: Smog, a zdrowie środowiskowe

jesteś czynnym nauczycielem?  
Zapisz się na www.ekoedukator.pl

Aplikacja KiEdy wywÓz
Jesteśmy patronem merytorycznym aplikacji Kiedy 
Wywóz, wspomagającej selektywną zbiórkę odpadów.

10.000 pobrań aplikacji Kiedy wywóz, 
informującej o harmonogramie selektywnej zbiórki 
odpadów w gospodarstwach domowych.

Aplikacja Kiedy Wywóz obsługuje wybrane miasta 
w województwach: dolnośląskie, opolskie, śląskie, za-
chodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, 

podkarpackie, lubelskie, po-
morskie.



Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zastrzega sobie pełne prawa autorskie. 
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FUndACjA EKO CYKL
W 2017 Fundacja kontynuowała wsparcie placówek oświa-
towych, konsekwentnie dążąc do osiągnięcia swojego celu 
– Zbudowania społeczeństwa recyklingu ZERO WASTE 
w Polsce. Dla mieszkańców Warszawy przeprowadzone 
zostały dwie akcje informacyjno – edukacyjne w ramach 
recyklingowych spotkań nad Wisłą. Pod koniec roku zorga-
nizowany i rozstrzygnięty został konkurs ekologiczny „EKO-
choinka”, w którym nagrodzonych zostało dziesięć grup/
klas ze szkół podstawowych i przedszkoli w całej Polsce.

7250 zł fundacja pozyskała  
ze sprzedaży przekazanych darowizn podczas  
2 aukcji charytatywnych

68 632,20 zł   fundacja przekazała  
na budowanie społeczeństwa recyklingu w Polsce  
od 2012 roku

KRS 0000412653,  
fundacja posiada status OPP  
– przekaż swój 1%.  

Nagrody główne w konkursie „EKOchoinka” 

22 placówki, którym przekazano 
nowoczesne pomoce dydaktyczne z zakresu 
edukacji ekologicznej

8h spędzonych na nauce poprzez zabawę 
w recyklingowych spotkaniach nad wisłą

220 osób, które wzięły udział 
w recyklingowych spotkaniach nad wisłą

56 prac zgłoszonych w konkursie 
„EKOchoinka”

I miejsce – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 
grupa Marchewkowe 
Ciastka, 

II miejsce – Zespół Publicznych 
Placówek Oświatowych w Wójczy 
– klasa VI,

III miejsce – Szkoła 
Podstawowa nr 24 
im. Norberta Krocz-
ka w Zabrzu – grupa 
świetlicowa.



STOP
DEGRADACJI
ŚRODOWISKA

WŁĄCZ
Eko Cykl!

Zbudujmy Społeczeństwo Recyklingu
ZERO WASTE W POLSCE

Przekazaliśmy 68 632,20 zł
na rozwój społeczeństwa ekologicznego

ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, 
tel. 502 066 028, fundacja@ekocykl.org, 
NIP 524-27-50-693, BNP Paribas Bank Polska SA, 
Nr konta 96 1600 1169 1847 4221 1000 0001

fundacja-ekocykl. pl   
fb.com/fundacjaekocykl

Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl jest organizacją pożytku publicznego

Przekaż nam 1% podatku i walcz o czyste środowisko
W rozliczeniu PIT wpisz nasz nr KRS 0000412653

RECYKLING 
ŁĄCZNY

ODZYSK 
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opakowaniowych 
pochodzących 
z gospodarstw 
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ALUMINIUM

119,23%
STAL

73,60%
SZKŁO

61,99%
PAPIER 
I TEKTURA

62,71%
DREWNO

Poziom wydatków na publiczne 
kampanie edukacyjne w 2017 roku 

9,11%

W 2017 roku ustawowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych oraz wydatków na publiczne kampanie edukacyjne 
osiągnęliśmy z nadwyżką

http://www.fundacja-ekocykl.pl/
https://www.facebook.com/fundacjaekocykl
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