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Sierpień 2011
Akcja edukacyjna pn. Oplakatuj się!
Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wyszła
naprzeciw sprzedawcom oraz ich klientom.
Przeprowadziliśmy
pilotażową
akcję
informacyjno-edukacyjną pn. Oplakatuj się!
Zainteresowani sprzedawcy, którzy chcieli
mieć wkład w edukację ekologiczną
społeczeństwa oraz przyczynić się do
poprawy
gospodarowania
odpadami,
otrzymali
plakaty
edukacyjne,
które
rozwiesili na terenie swoich placówek. W ten
sposób mogli wywiązać się z obowiązku,
jaki nakłada na nich Ustawa z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniach (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z
późniejszymi zmianami). Minimum, wg
ustawy, co powinien sprzedawca w tym
zakresie zrobić, to wywiesić odpowiednią
informację w miejscu sprzedaży. Czyli
klienci – użytkownicy produktów w
opakowaniach – już w momencie zakupu
towaru powinni mieć dostęp do ww.
informacji. Powinni mieć możliwość
zapoznania się ze sposobami postępowania
z odpadami opakowaniowymi, głównie z
zasadami selektywnej zbiórki, ale także ze
znaczeniem symboli oznaczających rodzaj materiału, z jakiego wykonane jest opakowanie.
W dużej mierze ułatwia to proces segregacji. Rola sprzedawcy nie kończy się więc jedynie
na sprzedaży towaru. On także (zaraz za producentem) powinien wziąć odpowiedzialność
za odpad, jaki powstanie z opakowania po zużyciu produktu.
15 października 2011
Sponsoring reFun
Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., wspólnie z M&M
Consulting, przyczynił się do powstania pierwszej
w Polsce recyklingowej instalacji edukacyjnej dla dzieci
reFUN, wybudowanej się na Targówku w Warszawie.
artystyczną
zbudowaną
reFUN
jest
instalacją
z materiałów wtórnie odzyskanych, której głównym
założeniem było praktyczne wykorzystanie związku
między recyklingiem, designem a zabawą. Nowatorsko
zaprojektowana i wykonana w sposób bardzo estetyczny
pokazuje dzieciom zabawki recyklingowe i ciekawostki
ekologiczne, czym zachęca do zabawy i poszukiwania
Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
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przygód. Projekt zrealizowany przy współpracy polskich i holenderskich dizajnerów został
oddany mieszkańcom 15 października tego roku. Serdecznie zapraszamy!
16 listopada 2011
4 Dzień Recyklingu w Wapnicy
Szkole w Wapnicy patronuje słynny botanik
i przyrodnik prof. Władysław Szafer. 16 listopada,
w rocznicę śmierci Profesora, szkoła obchodzi
Dzień Patrona. Tego dnia zorganizowano również
zbiórkę elektroodpadów pod hasłem ”Żyj
energicznie, zdrowo i ekologicznie”. Podczas Dnia
Patrona odbył się również kiermasz zdrowej
żywności – można było kupić np. chleb
na zakwasie, soki i musy jabłkowe, powidła, pyszne
ciasta i ciasteczka. Eko Cykl Organizacja Odzysku
S.A. wsparła akcję pakietami edukacyjnymi nt.
segregacji odpadów opakowaniowych.

16 listopada 2011
CSR – pierwsze kroki wdrażania strategii przez Lajkonik Snacks GmbH Sp. k.
„Firma powinna działać tak, żeby jej było
dobrze, i z nią było dobrze”. W ten sposób ktoś
kiedyś trafnie określił społeczną odpowiedzialność
biznesu (ang. CSR - Corporate Social
Responsibility). Cytat ten w zwięzły sposób oddaje
zamysł i cel wdrażania strategii CSR. Istnieje
szeroki wachlarz działań w tym zakresie, które firma
może
podjąć.
Od
prostych
czynności,
wykonywanych
przez
pracowników,
po
kompleksowe
strategie,
wdrażane
przez
menedżerów i członków zarządu.
Nie trzeba od razu wdrażać kompleksowej strategii
CSR. Można działać etapowo, małymi krokami
wprowadzając poszczególne elementy. Firma Lajkonik Snacks GmbH Sp. k. realizację
społecznej odpowiedzialności biznesu rozpoczęła od wprowadzenia na terenie swojej placówki
systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
przeprowadziła warsztaty Selektywna zbiórka odpadów. Ważne było przekazanie
i uświadomienie uczestnikom podstawowych informacji odnośnie gospodarki odpadami,
sposobów postepowania z nimi, problemów i zagrożeń. Szczególną uwagę poświęcono procesom
odzysku i recyklingu oraz prawidłowym zasadom segregacji. Omówione zostały także korzyści
ekonomiczne i ekologiczne związane z segregacją. Zajęcia przeprowadzono z wykorzystaniem
metod aktywujących uczestników, takich jak dyskusja, praca w grupach, burza mózgów.
Debatowano między innymi na tematy: możliwości ograniczania powstawania odpadów,
sposobów na ponowne ich użycie, wad i zalet poszczególnych sposobów gospodarowania.
Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
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Inspiracją do dyskusji był eksperyment: masa odpadów, jaką statystyczny Polak generuje w
ciągu jednego dnia. Prowadzący warsztaty przez cały dzień zbierał odpady, nie dbając przy tym
o walory ekologiczne. Naoczne pokazanie ilości zrobiło wrażenie. Było to dla niektórych
nieprawdopodobne. Liczby mówią jednak same za siebie. W ciągu jednego dnia obywatel Polski
wytwarza średnio 0,86 kg odpadów komunalnych.

6 grudnia 2011
Gala EMAS AWARDS w Wieliczce, nominacja dla Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
17 listopada 2011 roku, Komisja Europejska ogłosiła
laureatów
nagród
przyznawanych
w ramach
europejskiego systemu ekozarządzania i audytu
(EMAS). Gala przyznania nagród EMAS odbyła się w
stylowych wnętrzach Kopalni Soli podkrakowskiej
Wieliczki. Zwycięzcy wyłonieni zostali spośród 36
nominowanych pochodzących z 15 europejskich
krajów. Wśród nominowanych w kategorii małych
organizacji sektora prywatnego, znalazła się Eko
Cykl Organizacja Odzysku S.A., która w lutym
2009 roku, jako pierwsza organizacja odzysku w
Polsce, uzyskała rejestrację w Europejskim Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS.
Nagrody EMAS są przyznawane przez Komisję Europejską od 2005 roku, jako wyróżnienie za
konkretne działania mające na celu ochronę środowiska. Sam europejski system ekozarządzania
i audytu jest narzędziem dla tych organizacji, którym zależy na poprawie swoich rezultatów nie
tylko w zakresie ekologii, ale także finansów (oraz chcących informować o wynikach jakie
osiągnęli w tej dziedzinie).
Obecność w systemie EMAS zwiększa wiarygodność uczestników w zakresie wspomnianych
działań. Warto podkreślić, że organizacje wyróżnione w tegorocznej edycji plebiscytu, wykazały
się nie tylko zaangażowanie w dziedzinie ochrony środowiska, ale także we wdrażaniu
innowacyjnych technologii.
Poza tym w 2011 r. upowszechnialiśmy wiedzę ekologiczną w licznych artykułach prasowych
przygotowywanych m. in. dla takich tytułów, jak: Packaging POLSKA, Odpady i Środowisko,
Logistyka Odzysku, Recykling, Logistyka a Jakość, Przemysł Zarządzanie Środowisko, Biuletyn
Opakowaniowy, TSL Biznes, Harvard Business Review Polska.
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