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Sprzątanie świata – Polska 2010
Drodzy Przyjaciele Ziemi!

Minął kolejny rok naszych wspólnych działań dla zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce. Razem 
z Wami już od trzech lat prowadzimy Kampanię na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, w której uczymy jak rozwijać naszą 
cywilizację  z  jednoczesnym  poszanowaniem  i  uwzględnieniem  potrzeb  innych  gatunków  i  całej  przyrody.  Poprzez 
Kampanię włączamy się w realizację założeń „Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju” UNESCO, przypadającej 
na lata 2005-2014. Dziesięcioletni program edukacyjny UNESCO znajduje się aktualnie na półmetku, ale dużo jeszcze 
zostało nam wszystkim do zrobienia. Z jednej strony, już ponad 70% polskiego społeczeństwa podziela ideę i uznaje 
zasady  rozwoju  zrównoważonego,  ale  z  drugiej  strony  -  nasze  codzienne  zachowania  związane  z  zakupami 
i konsumpcją, segregowaniem odpadów czy oszczędnością energii wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Świadomość 
ekologiczna Polaków rośnie. Teraz jesteśmy zdolni do spojrzenia na problem ochrony środowiska o wiele szerzej.

Hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata – Polska” brzmi: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.
W jaki sposób fakt selekcjonowania śmieci może mieć wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej? Odpowiedź na 
to  pytanie  nie  jest  trudna!  Segregacja  odpadów,  a  zaraz  po  niej  ich  recykling  doprowadza  do  zachowania 
nieodnawialnych zasobów Ziemi,  a od ich obecności  z  kolei  zależy przetrwanie  gatunków.  Dzięki  sortowaniu śmieci 
oszczędzamy drzewa i lasy poprzez powtórne wykorzystanie makulatury albo doprowadzamy do mniejszego zużycia ropy 
naftowej, poddając recyklingowi zebrany plastik. Chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie tylko same drzewa lecz cały 
ekosystem  od  nich  zależny  -  miliony  gatunków  leśnych  połączonych  ze  sobą  nierozerwalnie  poprzez  łańcuchy 
pokarmowe  i  inne  sieci  zależności.  Z  kolei  poprzez  zmniejszenie  zużycia  ropy  naftowej  będziemy  emitować  mniej 
dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu. Dzięki temu będziemy pozytywnie wpływać na klimat, nie 
narażając  innych  gatunków na  negatywne konsekwencje  globalnego  ocieplenia.  Ponadto  ochronimy przyrodę  przed 
szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Zyskają na tym przede wszystkim gatunki  wyjątkowo wrażliwe takie jak 
rzadkie, zagrożone wyginięciem rośliny, porosty, czy owady.
Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Fundacja Nasza Ziemia 
oraz  Fundacja  „Sprzątanie  Świata  –  Polska”  również  pragną  zwrócić  Waszą  uwagę  na  potrzebę  ochrony 
bioróżnorodności.  Pamiętajmy,  że  najprostszym  sposobem  ochrony  zagrożonych  gatunków  są  nasze  codzienne, 
świadome decyzje. Segregując odpady, oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód komunikacją publiczną lub 
rowerem chronimy zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i nas samych!

Już 17-sty raz „Sprzątanie Świata” ma miejsce w Polsce!

Jak co roku zapraszamy szkoły, gminy, ośrodki szkolno - wychowawcze, firmy, a także inne zainteresowane instytucje 
oraz osoby prywatne do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie świata - Polska”. W tym roku termin ogólnoświatowej akcji 
„Clean up the World” przypada na 17 – 19 września. W tym czasie pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców Polski, 
by organizowali lokalne akcje sprzątania. 
W tym roku  w sposób  szczególny  pragniemy skupić  się  na  wodzie  i  zachęcić  Polaków do sprzątania  na terenach 
nadrzecznych. Wobec wyjątkowej sytuacji w kraju i w całej Europie, w związku z licznymi powodziami i podtopieniami, 
pragniemy  niezależnie  od  hasła  przewodniego  tegorocznej  akcji,  zainspirować  Was  do  oczyszczania  terenów 
nadwodnych. Lokalizując swoją akcję 'Sprzątania Świata” w południowej Polsce, nie tylko przyczynicie się do poprawy 
jakości wody w rzekach, ale i pomożecie licznym poszkodowanym. Ponadto będziecie wówczas mieli pozytywny wpływ 
na sam Bałtyk – nasze jedyne morze – które będzie  tak czyste,  jak czysta  będzie najmniejsza rzeka lub strumyk  
w naszym kraju. Jeśli chcecie wspomóc powodzian – zgłoście się do nas – podpowiemy gdzie, komu i w jaki sposób 
najlepiej pomóc. 

Jak  zawsze  prosimy  nie  tylko  o  przyłączenie  się  do  akcji  sprzątania,  ale  w  pierwszej  kolejności  -  o  nieśmiecenie 
i  pilnowanie,  aby nie śmiecono! Nie tolerujmy tego -  każde wykroczenie należy zgłaszać policji  lub straży miejskiej, 
w swoim urzędzie gminy,  a warto także mediom. Taka współpraca jest  potrzebna i  korzystna.  Przy organizacji  akcji 
sprzątania  zachęcamy  do  kontaktu  z  nadleśnictwami,  kołami  łowieckimi  i  wędkarskimi.  Znajdziecie  tam  fachową 
i  życzliwą  pomoc.  Stosujcie  zasady  sortowania  zebranych  śmieci  i  pamiętajcie:  segregując  odpady  chronimy 
jednocześnie różnorodność biologiczną!
Zamieściliśmy na naszym portalu internetowym ankietę udziału w akcji „Sprzątanie świata- Polska”. Prosimy wszystkich 
uczestników akcji o jej wypełnienie i przesłanie do nas. Przyślijcie też zdjęcia, najlepiej w wersji elektronicznej. Będziemy 
o  Waszych  akcjach  i  projektach  na  bieżąco  informować  w  naszych  serwisach  internetowych.  Zachęcamy  do 
wykorzystania elektronicznego formularza sprawozdania na www.naszaziemia.pl, www.sprzatanieswiata-polska.pl.
Jak zawsze, serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, Przyjaciołom, Wolontariuszom i wszystkim Ludziom 
Dobrej Woli, którzy działają dla naszej Ziemi.

Mira Stanisławska-Meysztowicz                                 Sławek Brzózek
Prezes Zarządu                                                       Wiceprezes Zarządu
mira@naszaziemia.pl                                         slawek@naszaziemia.pl
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Zachęcamy: 

• korzystając z materiałów przygotowanych przez Fundację Nasza Ziemia (plakaty, informacje merytoryczne, spoty, 
kampanie informacyjne itd) - zaprojektujcie i zrealizujcie własne, lokalne - kampanie informacyjne, happeningi, programy 
edukacyjne itp. Pochwalcie się - poinformujcie nas o tym!
• włączajcie  się  w promocję  zrównoważonego rozwoju  poprzez zamieszczanie  na swoich  stronach  bannerów, 
spotów i innych materiałów przygotowanych przez Fundację Nasza Ziemia (do pobrania na www.naszaziemia.pl) 

Materiały edukacyjne i promocyjne 

Plakaty kampanii w formacie B1, z grafiką i hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady!" (jak na okładce 
niniejszej  broszury).  Wersja  elektroniczna  na  www.naszaziemia.pl.  Uwaga!  Prosimy,  aby  plakaty  kampanii  były 
eksponowane co najmniej przez cały rok szkolny od września 2010 aż do czerwca  2011 - lub dłużej. Po ich zużyciu 
prosimy nie wyrzucać ich do śmieci, ale do pojemników na makulaturę.
Spoty  audio  promujące  proste  sposoby  ochrony  środowiska  oraz  poszanowanie  wody  oraz  nie  zanieczyszczanie 
Bałtyku.  Do  pobrania  od  września  na  www.naszaziemia.pl,  do  wykorzystania  w  prezentacjach,  pokazach  czy  do 
zamieszczenia w serwisach www (z podaniem źródła). 
Pakiet edukacyjny „Lekcje z klimatem" -  konspekty lekcji  i  projekt  międzyprzedmiotowy dla starszych klas szkoły 
podstawowej i gimnazjów. W wersji elektronicznej dostępny na na www.klimatdlaziemi.pl i www.ekoedukacja.pl. 
Plany lekcji  z intrygującą „mapą” ukazującą jak chronić środowisko. 
Zakładki – przedstawiają 10 prostych zasad oszczędności energii elektrycznej i cieplnej 

Tu zajrzyjcie koniecznie: 
www.naszaziemia.pl - wszystko o Kampanii, a także miejsce na wiadomości od Was; informacje o działaniach Fundacji 

Nasza Ziemia, ciekawe aktualności ekologiczne 
www.sprzatanieswiata-polska.pl –  bieżące  informacje  związane  z  akcjami  Sprzątanie  świata  -  Polska 

i Międzynarodowym Sprzątaniem Bałtyku, podsumowania poprzednich edycji Sprzątania, relacje i zdjęcia            
z przeprowadzonych akcji   

www.recykling.pl - informacje w zakresie prawa, standardów, technik i technologii, planów gospodarki odpadami             
i programów je wdrażających, dobrych praktyk, pomysłów, a także bieżące informacje z dziedziny gospodarki  
odpadami. 

www.ekoedukacja.pl -  internetowa  baza  materiałów  edukacyjnych,  zawiera  ponad  500  konspektów  zajęć,  lekcji,  
wycieczek,  happeningów,  programów...  Zachęcamy  do  dzielenia  się  swoimi  doświadczeniami  -  chętnie  
opublikujemy w Eko-Edukacji również Wasze autorskie programy. 

www.klimatdlaziemi.pl i www.szkolazklimatem.pl - serwisy dedykowane sprawom przeciwdziałania zmianom 
klimatu - informacje, materiały, program szkolny, aktualne informacje nt. zmian klimatycznych, galerie zdjęć itp. 

www.pomozmykasztanowcom.pl –  portal  programu „Pomóżmy kasztanowcom”,  oferuje  fachową wiedzę na temat  
kasztanowców oraz praktyczne wskazówki jak skutecznie walczyć ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem 

www.ziemianarozdrozu.pl  –  portal  kompleksowo  poruszający  kwestie  zmian  klimatycznych,  wyczerpywania  się  
zasobów paliw kopalnych, kryzysu światowego i jego konsekwencji  dla środowiska naturalnego; tłumaczenia  
fachowej prasy zagranicznej, komentarze ekspertów.

www.ogrodostojazwierzat.pl – informacje z życia Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród –  
ostoja  zwierząt”.  Wiedza  na  temat  fauny  miejskiej  oraz  tworzenia  ogrodów  przyjaznym  dzikim  zwierzętom  
(ptakom, owadom i drobnym ssakom).

www.pracownianatury.pl – sklepik internetowy, w którym można znaleźć mnóstwo ciekawych, oryginalnych, a przede 
wszystkim ekologicznych przedmiotów.

Zachęcamy do współpracy z: 
Mediami -  informujcie  na  bieżąco  media  o  swoich  akcjach,  projektach,  wygranych  konkursach.  Aby  edukacja  była 
skuteczna musi być masowa, media pomogą Wam dotrzeć do wielu odbiorców. Zapraszajcie dziennikarzy nie tylko do 
opisywania Waszych działań, ale do czynnego udziału, możecie wówczas liczyć na rzetelną informację. 
Policją,  strażą  miejska  i  samorządami -  w  Polsce  mamy  dobre  prawo  ochrony  środowiska,  ale  nie  jest  one 
przestrzegane i  egzekwowane,  i  to  jest  największy  problem.  Stąd  tak ważne jest,  aby o  wszystkich wykroczeniach 
i  przestępstwach  związanych  z  ochroną  środowiska  informować  policję,  straż  miejską  i  lokalne  urzędy.  Bez  ich 
zaangażowania nie osiągniemy sukcesu w walce z tymi, którzy niszczą środowisko. 
Radnymi  i  parlamentarzystami -  zgłaszajcie  problemy  ekologiczne  do  swoich  przedstawicieli  w  samorządach 
i parlamencie. Naszym prawem jest żądać od nich pomocy, a ich obowiązkiem jest pomagać!

Przypominamy, że w roku 2010 odbędą się wybory do samorządów. Warto kandydatów na radnych spytać o ich plany 
w zakresie ochrony środowiska, w tym szczególnie gospodarki odpadami, wdrażania technik i technologii sprzyjających 
środowisku (np. produkcji „zielonej” energii z kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych czy pieców na biomasę), 
oszczędnego gospodarowania wodą, polityki transportowej i drogowej oraz jak planują wykorzystać dostępne dla Polski 
fundusze na ochronę środowiska.



Propozycje działań: 

Sprzątanie świata - Polska
Data: 17, 18, 19 września 2009. Temat główny: sprzątamy nad wodą. Uczestników zachęcamy do: 

1. lokalizowania akcji sprzątania na terenach nadwodnych, celem ochrony jakości wody w rzekach oraz w Bałtyku
2. objęcia  akcją  „Sprzątanie  Świata  -  Polska”  terenów popowodziowych  i  udzielenia  w  ten  sposób  niezbędnej 

pomocy poszkodowanym
3. współpracy z leśnictwami i kołami wędkarskimi przy znajdowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk - przez cały rok!
4. przygotowania  i  przeprowadzenia  happeningu  towarzyszącego  kampanii  „Sprzątanie  świata  –  Polska”, 

promującego nieśmiecenie, segregację odpadów i inne proste sposoby jak na co dzień chronić środowisko
5. w ciągu roku szkolnego 2010/2011 zorganizowania dla lokalnej społeczności działań promujących poszanowanie 

wód  śródlądowych  i  morza,  ale  także  oszczędność  wody,  energii,  ograniczanie  produkcji  śmieci,  używanie 
produktów z recyklingu i selektywną zbiórkę odpadów

6. zamieszczenia  na  www.naszaziemia.pl  i/lub  www.sprzatanieswiata-polska.pl  sprawozdania  z  akcji  (łącznie 
z opisem, zdjęciami, filmami wideo itp.).

„Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady” – ekologiczny kalendarz
Zapraszamy  do  realizacji  happeningów,  akcji  edukacyjnych,  kampanii  informacyjnych  pod  hasłem  „Chrońmy 
bioróżnorodność – segregujmy odpady”, wg ekologicznego kalendarza. Oto kilka ważnych dat: 

wrzesień 2010 
• 8, 15 września – konferencje prasowe informujące o akcji – Warszawa
• 9 września - happening towarzyszący kampanii „Sprzątanie świata – Polska”,  treści promowane: nieśmiecenie, 

niezanieczyszczanie wody, ochrona Morza Bałtyckiego  (w ramach akcji Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku), 
segregacja odpadów i inne proste sposoby jak na co dzień chronić środowisko

• 11 września – sprzątanie z Ambasadorami (kolejna edycja tradycyjnej już akcji, w której co roku bierze udział 
kilkudziesięciu Ambasadorów i przedstawicieli Ambasad akredytowanych w Polsce. W tym roku Ambasadorowie 
sprzątać będą Kampinoski Park Narodowy).

• 17 września – sprzątanie z Partnerami akcji na terenie Warszawy 
• 18 września – piknik ekologiczny (w godzinach 10.00-18.00) – Warszawa, park im. Romana Kozłowskiego (Kopa 

Cwila - Ursynów), koncert Eweliny Flinty
• 19 września  –  „rowerowe”  sprzątanie  lasu  Młocińskiego  –   we  współpracy  ze  stołecznym Biurem Ochrony 

Środowiska 
18 października – Światowy Dzień Monitoringu Rzek – zachęcamy do monitorowania czystości wód w najbliższej 
okolicy – niestety – zanieczyszczania widoczne są często na pierwszy rzut oka. Obserwujcie, alarmujcie, zgłaszajcie, 
ale przede wszystkim informujcie i edukujcie. 
grudzień 2010 –  okres przedświątecznych zakupów,  a my przekornie  namawiamy do zmniejszenia  konsumpcji, 
rozsądnych zakupów (a w konsekwencji zmniejszenia ilości odpadów), nie marnowania żywności, podajemy przepis 
na ekologiczne święta. 

Relacje z happeningów przysyłane do Fundacji Nasza Ziemia (opis, zdjęcia, efekty medialne) będą na bieżąco 
prezentowane w serwisie internetowym www.naszaziemia.pl, www.sprzatanieswiata-polska.pl.

Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny - konkurs dla szkół
Zapraszamy nauczycieli  i  klasy szkolne do konkursu na przygotowanie  i  przeprowadzenie  happeningu promującego 
ochronę  środowiska,ze  szczególnym  uwzględnieniem  ochrony  klimatu!  Happening  należy  zrealizować  w  związku 
z  pierwszym dniem wiosny  (ale  nie  koniecznie  tylko  21  marca),  a  na  relacje  czekamy do  31  marca  2011.  Więcej 
informacji: www.naszaziemia.pl. 

Kluby Naszej Ziemi
Dołącz do sieci Klubów Naszej Ziemi, która liczy już blisko 200 placówek! Planuj i realizuj swoje działania korzystając 
z patronatu Fundacji Nasza Ziemia. Certyfikaty uczestnictwa i materiały dla Klubów do pozyskania w  biurze Fundacji. 
Rejestracja,  prezentacja  pracy  Klubów  i  więcej  informacji:  www.naszaziemia.pl/klubynaszejziemi. 

Granty  dla  Ziemi  -  konkurs  grantowy  „Henkel  -  zielone 
granty”  to wspólny projekt dotacyjny Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel 
Polska.  Zapraszamy  do  zgłaszania  swoich  projektów  w  jednej  z  czterech 
kategorii: 1) przedszkoli, 2) szkół podstawowych i gimnazjów, 3) szkół średnich i 
wyższych, 4) organizacji pozarządowych i samorządowych. UWAGA! Nastąpiły 

zmiany w harmonogramie konkursu – na projekty czekamy do 17 stycznia 2011 r. a realizacja projektów możliwa jest do 
końca listopada 2010 r. Do zdobycia  do 15 tys. zł na realizację projektu. Na projekty dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Polsce, skupiających się na jednym z 5 obszarów; energia i  klimat, woda i ścieki,  surowce naturalne 
i odpady, bezpieczeństwo i zdrowie, rozwijanie świadomości ekologicznej (postęp społeczny) czeka  100 tys. złotych. 
Regulamin, zasady konkursu i formularz wniosku będzie można pobrać w wersji elektronicznej od 8 września 2010 ze 
strony www.naszaziemia.pl oraz ze strony www.henkel.pl. 



Sprawozdanie z udziału
w kampanii „Sprzątanie świata – Polska 2010”
Fundacja NaszaZiemia
ul. Hoża 3 m.5
00-528 Warszawa
fundacja@naszaziemia.pl
Termin nadesłania: 30 listopada 2010 r. Prosimy wypełnić drukowanymi literami.

Sprawozdawca / Organizator akcji

województwo miejscowość ulica

powiat kod poczta

gmina tel./fax e-mail

Organizacje współuczestniczące (inne niż sprawozdawca) – jeśli trzeba, dodaj wiersze aby wpisać 
wszystkich partnerów Liczba uczestników w wieku:

nazwa miejscowość przedszkolnym

szkół podstawowych

gimnazjalnym

szkół średnich

dorosłych

Razem:

Efekty kampanii (zaznaczyć właściwą odpowiedź i wpisać liczby)

 likwidacja dzikich wysypisk: czy była?      TAK / NIE ile wysypisk zlikwidowano? ...........
selektywna zbiórka: czy była?      TAK / NIE ile odpadów posegregowano (kg)? ...........

informacja i promocja na temat 
oszczędzania energii elektrycznej: czy była?      TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe

liczba osób, do 
których skierowano 
działania ...........

informacja i promocja na temat 
oszczędzania wody: czy była?      TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe

liczba osób, do 
których skierowano 
działania ...........

informacja i promocja na temat 
używania produktów z recyklingu:

czy była?      TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe
liczba osób, do 
których skierowano 
działania ...........

czego dotyczyła: produktów z makulatury  TAK / NIE produkty z innych surowców  TAK / NIE

Zrealizowane lub rozpoczęte działania (podaj liczbę Waszych działań): 

programy 
edukacyjne: .......... konkursy: ......... happeningi: ............

kampanie 
informacyjne: .............

przedstawienia: .......... festiwale: ......... koncerty: ............ wycieczki: .............
Informacje w mediach o Waszych działaniach (podać liczbę):

w telewizji: .......... w radio: ......... w prasie: ............ w Internecie: .............
Czy planujecie wziąć udział w konkursie „Granty dla Ziemi”? 
(patrz: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy) TAK NIE

Czy planujecie wziąć udział w konkursie „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny”?
(patrz: www.naszaziemia.pl/ekowiosna TAK NIE

Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?
(patrz: www.naszaziemia.p/klubynaszejziemi) TAK NIE

Jak często korzystacie z serwisów (zaznacz właściwą odpowiedź):

recykling.pl  codziennie  kilka razy w tygodniu  raz w tygodniu  rzadziej niż raz w tygodniu

naszaziemia.pl  codziennie  kilka razy w tygodniu  raz w tygodniu  rzadziej niż raz w tygodniu

ekoedukacja.pl  codziennie  kilka razy w tygodniu  raz w tygodniu  rzadziej niż raz w tygodniu

Dołącz  dodatkowy  opis  swoich  działań  –  poniżej  lub  w  osobnym  załączniku.  Zdjęcia  prosimy  przesyłać  w  wersji  papierowej  lub  w wersji 
elektronicznej, w jakości 300 dpi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Nasza Ziemia niniejszych danych teleadresowych do celów obsługi kampanii „Sprzątanie świata – 
Polska” i Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wiem o przysługującym mi prawie do 
wglądu i poprawienia danych.

................................. ..................................
miejscowość, data podpis

mailto:fundacja@naszaziemia.pl




Jak zorganizować "Sprzątanie świata"?

Zorganizowanie "Sprzątania" jest proste: wystarczy chcieć coś zrobić, przygotować się do tego... i zrobić to! Warto przy 
tym skorzystać ze sprawdzonych sposobów. Poniżej zamieszczamy "instrukcję" dla organizatorów.

Komitet organizacyjny

Aby zorganizować  i  sprawnie  przeprowadzić  naszą  akcję  powinniśmy powołać  społeczny  komitet  organizacyjny,  do 
którego obowiązków należy: podejmowanie decyzji dotyczących zasięgu akcji "Sprzątanie świata - Polska", pozyskiwanie 
do udziału w akcji ochotników ze społeczności lokalnej, nawiązanie kontaktów ze służbami oczyszczania w gminach, dla 
zorganizowania sprawnego wywozu śmieci zebranych w czasie akcji,  znalezienie sponsorów lub wykonawców usług, 
nadzór nad przebiegiem akcji, kontakt z mediami, udzielanie informacji, dopilnowanie wywozu odpadów po akcji. 

Planowanie

Planując akcję należy uwzględnić m. in.: 

• bezpieczeństwo uczestników akcji
• warunki lokalne i teren objęty zasięgiem akcji, 
• potencjalną liczbę uczestników (oraz liczbę osób koordynujących ich prace),
• materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji (worki, rękawice)
• potencjalną ilość śmieci i odpadów, które trzeba będzie wywieźć na wysypisko lub do recyklingu,
• współpracę z lokalnymi władzami, 
• współpracę z firmami zajmującymi się wywozem i utylizacja odpadów, 
• sposób rejestracji uczestników, 
• źródła finansowania akcji, 
• współpracę z mediami oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu i materiałów do popularyzowania akcji, 
• szczegółowy program dni akcji, 
• opracowanie sprawozdania końcowego. 

Pamiętajmy o władzach lokalnych

Konieczne  jest  uzyskanie  poparcia  lokalnych  władz,  a  zwłaszcza  osób  odpowiedzialnych  za  utrzymanie  porządku 
w  miastach  i  wsiach.  Poinformujmy  o  działalności  komitetu  organizacyjnego,  jego  składzie  i  zadaniach,  zapytajmy 
fachowców o najbardziej zanieczyszczone miejsca, wymagających interwencji w pierwszej kolejności, weźmy pod uwagę 
Gminne Plany Gospodarki Odpadami.

kcję chętnie wspomagają policja, wojsko, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Do każdej z tych służb należy zwrócić się 
odpowiednio wcześnie, przedstawiając plany komitetu organizacyjnego, a ponadto informując,  na jakim terenie akcja 
została zaplanowana i ile osób przypuszczalnie będzie w niej  uczestniczyć. Należy określić,  jakiego rodzaju pomocy 
komitet oczekuje. 

Gdzie sprzątamy? 

Komitet organizacyjny powinien wybrać tyle miejsc, aby móc skutecznie koordynować wszystkie działania. Trzeba przy 
tym wziąć  pod  uwagę:  stopień  zanieczyszczenia  danego obszaru,  rodzaje  zanieczyszczenia  -  należy  unikać miejsc 
skażonych!, dostępność danego obszaru dla samochodów (wywóz śmieci, służby ratownicze). Komitet powinien, jeśli 
istnieje taka potrzeba, rozważyć możliwość zorganizowania dowozu ochotników do odległych rejonów. Akcji nie należy 
planować na terenach zamkniętych (np. tereny wojskowe, prywatne)

Informacja
Należy zadbać o to, aby informacja o "Sprzątaniu świata - Polska" trafiła do szkół, centrów handlowych (sklepy, bazary, 
domy towarowe), kin, urzędów i miejscowych firm. Do udziału w akcji pomogą zachęcić ulotki i plakaty, umieszczone 
w różnych miejscach. Na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych powinno znaleźć się logo "Clean Up the 
World" - dzięki czemu ta międzynarodowa akcja uzyska jednolity charakter.

Źródła finansowania 

"Sprzątanie  świata  -  Polska"  jest  akcją  społeczną  -  są jednak pewne koszty  związane z  działalnością  informacyjną 
i popularyzatorską (druk plakatów, ulotek, informacji dla mediów, list uczestnictwa, sprawozdań), a także prac komitetu 
organizacyjnego (łączność telefoniczna, transport itp.). Fundusze na przeprowadzenie akcji muszą pochodzić ze źródeł 
lokalnych. Sugerujemy, aby zwrócić się do Gminnych lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o dofinansowanie akcji. Pozytywny odzew sponsorów warto uhonorować umieszczając nazwę i logo firmy na 
drukowanych materiałach, bądź też przekazując stosowne informacje dziennikarzom w trakcie akcji promocyjnej. 

Wywóz i utylizacja śmieci - SELEKTYWNA ZBIÓRKA 

Komitet  organizacyjny  powinien  zwrócić  się  do  firm  zajmujących  się  wywozem  i  utylizacją  śmieci.  Do  zadań  firm 
oczyszczania  należeć  będzie:  zapewnienie  wystarczającej  ilości  specjalistycznego  transportu,  wywiezienie  śmieci 
z miejsc akcji na wyznaczone wysypiska, tam, gdzie istnieje taka możliwość - dostarczenie pojemników na poszczególne 
rodzaje odpadów segregowanych (papier, szkło, puszki, plastik, itp.), wywiezienie posegregowanych odpadów do miejsc 
ich ponownego przerobu (recykling). Śmieci zebrane w czasie akcji nie mogą zalegać w miejscu zbiórki po zakończeniu 
akcji. Sterta gnijących odpadów stanowi zaprzeczenie idei akcji i może mieć niekorzystne skutki dla otoczenia. 

Więcej informacji: www.naszaziemia.pl, www.sprzatanieswiata-polska.pl



Organizatorzy:

Fundacja Nasza Ziemia Fundacja Sprzątanie świata - Polska 
www.naszaziemia.pl  www.sprzatanieswiata-polska.pl 

Patroni: 

Minister Środowiska • Minister Edukacji Narodowej • Minister Gospodarki 
Ambasador Australii • Ambasador Nowej Zelandii 

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, 
Marszałkowie, Wojewodowie, Prezydenci Miast Wojewódzkich

 

Partnerzy i Darczyńcy: 
Clear Channel, Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o. 

Impel Security Polska, Koba Organizacja Odzysku S.A.
PTK Centertel, Rekopol Organizacja Odzysku S.A. 

Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

                                                        Partner Logistyczny: 

Partnerzy medialni: 

Magazyn Nurkowanie
BlueLife

Podwodna telewizja internetowa www.bluelife.tv

Kontakt:
Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa,
tel./fax (22) 622 8118, 622 9868, fundacja@naszaziemia.pl


	Mira Stanisławska-Meysztowicz                                 Sławek Brzózek
	Sprzątanie świata - Polska
	Kluby Naszej Ziemi


