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PLAN PREZENTACJI 

Kampanie edukacyjne: 
 

1. Definicja ustawowa 

2. Jak to się robi? 

3. Cele społeczne  

4. Cele branży gospodarki odpadami 

5. Cele przemysłu – mankamenty GOZ 

6. Najlepsze przykłady 
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Publiczne kampanie edukacyjne w przepisach 

• USTAWA z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 
• USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.  
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
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Publiczne kampanie edukacyjne w SIWZ 

Treść przetargów na odbiór lub odbiór i 
zagospodarowanie odpadów: 
 

• przygotowanie harmonogramu odbioru 
odpadów  
 

• zorganizowanie kampanii edukacyjnych  
 

• zakup pojemników, oznakowanie 
pojazdów 
 

• i inne 
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Publiczne kampanie edukacyjne w Polsce 

Grupy podmiotów odpowiedzialne za edukację  

 

Państwo 

Branża GO 

Przemysł 

Społeczeństwo 
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Publiczne kampanie edukacyjne – wspólny cel 
Formy aktywności społecznej w ramach odpowiedzialności 
środowiskowej: 
 
• Społeczność ZERO WASTE 

 
• Zasada 3R – stosowanie w praktyce 

 
• Programy edukacyjne dla mieszkańców – np. Ty śmieciu! 

Ekocyklicznie o gospodarce 
 

• Walka ze stereotypami i wymówkami tzw. jedna 
ciężarówka 
 

• Ekologia a kultura osobista 
 

• Zbiorowa histeria – pożary 
 

• PSZOK – unowocześnianie i wyjście naprzeciw potrzebom 
mieszkańców 
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Publiczne kampanie edukacyjne – zasady istotne 
dla branży gospodarki odpadami: 
  
Idealne przygotowanie kampanii: 

• Identyfikacja lokalnych problemów z segregacją 

• Nastawienie na cel np. zwiększenie masy segregowanych odpadów lub 

poprawa jakości segregacji 

• Dobranie właściwych metod do zdiagnozowanych potrzeb 

• Zwiększenie akceptacji społecznej wobec potrzeb związanych z 

zagospodarowaniem odpadów np. termicznego unieszkodliwiania 

odpadów 
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Źródło: slajd z badania Gospodarka odpadami – Raport z badania na zlecenie Ministerstwa Środowiska 
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Najczęściej poruszane problemy w segregowaniu 

1. Wyjaśnienie zasad segregacji 
problemowych odpadów (np. karton po 
mleku, porcelana, zanieczyszczone). 
 

2. Brak wiedzy o PSZOK (69% badanych nie 
wie gdzie znajduje się najbliższy punkt). 
 

3. Odpowiedź na zgłaszane problemy: brak 
miejsca w domu, brak pojemników w 
okolicy, niechęć domowników, brak wiary w 
ponowne wykorzystanie, dodatkowy koszt, 
brak umiejętności i informacji dot. 
sortowania. 
 
 

Wybrano 3 aspekty na podstawie badania na zlecenie Ministerstwa Środowiska – 

wyniki ogólnopolskie. 
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Najlepsze publiczne kampanie edukacyjne 

1. Proste komunikaty 
 

2. Sugestywna wizualizacja 
 

3. Spójność z działalnością, pozostałym 
przekazem firmy 
 

4. Gadżet ekologiczny 
 

5. Media społecznościowe (SM) 
 

6. Praca u podstaw 
 

7. Efekt WOW (!) 
 

8. Elementy ocieplające wizerunek 
przedsiębiorstwa 
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Świadomość konsumentów w gospodarce o 
obiegu zamkniętym 
 

• Brak świadomości ekologicznej konsumentów 

• Niechęć do produktów z recyklingu 

• Eko-projektowanie 

• Minimalny poziom surowców wtórnych w każdym produkcie 

• Zachęty dla minimalizowania odpadów 

• Współdzielenie a zakup 

• Zasady zagospodarowania odpadów 

• Oddzielanie bioodpadów od surowców wtórnych 
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NAJLEPSZE PRZYKŁADY 

• Systematyczna edukacja i praca u podstaw 

• Eventy, pikniki z zaskakującym harmonogramem, 

• Współpraca i czerpanie wzorców zagranicznych 

(Japonia), 

• Indywidualne, innowacyjne materiały edukacyjne,  

• Odpowiednie zaangażowanie mediów, 

• Doświadczenie i pasja!  
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https://www.facebook.com/drmichniewska/videos/477270009456089/?t=1
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Wydobywamy zieleń z 
odpadów 
 
W latach 2002 – 2018 blisko 5 mln zł 
przeznaczone na PKE! 


