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WSTĘP

Edukacja ekologiczna pracowników, to kształtowanie odpowiedzialnych postaw
promujących dobre nawyki w codziennej pracy - od oszczędzania energii elektrycznej,
wody, świadomego zużywania papieru, zbiórki elektrośmieci czy baterii po korzystanie
z komunikacji miejskiej. Nawyki pracowników oraz codzienne działania w miejscu pracy
mają ogromny wpływ na środowisko. Odpowiednie zachowania w pracy to w efekcie
niższe rachunki za energię, wodę czy wywóz odpadów.
Wewnętrzne akcje edukacyjne to również pomysł na budowanie więzi wśród pracowników
i ich tożsamości w oparciu o misję i wizję danej instytucji.
Niniejszy poradnik zawiera ciekawe, innowacyjne pomysły na ekologiczne akcje
edukacyjne, które przeprowadzono w Ministerstwie Środowiska.
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STOPKA EDUKACYJNA NA PISMACH
WEWNĘTRZNYCH
Rodzaj akcji:
Stopka edukacyjna na pismach wewnętrznych.

Cel:
zachęcenie pracowników do świadomego wykorzystywania energii oraz zapobiegania
zmianom klimatu,
wzrost świadomości ekologicznej wśród pracowników,
przypomnienie o prostych metodach oszczędzania energii, które każdy powinien stosować na
co dzień zarówno w miejscu pracy, jak i w domu,
wykształcenie oraz utrwalenie dobrych nawyków wśród pracowników.

Opis:
Akcja edukacyjna "Stopka" polegała na umieszczaniu w pismach przesyłanych wewnętrznie
w ministerstwie haseł w stopce, promujących oszczędzanie energii. Pisma urzędowe zostały
wykorzystane jako powierzchnia dla quasi reklamy społecznej. Na pismach Departamentu
Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Środowiska dodawano stopki o następującej treści:
Podczas wietrzenia pokoju przykręć kaloryfer.
Po naładowaniu telefonu wyjmij ładowarkę z kontaktu.
Wychodząc z pokoju na dłużej, zgaś światło.
Drukuj dwustronnie.
Wyłącz kserokopiarkę, gdy przez dłuższy czas nie jest używana.
Wychodząc z pracy, wyłącz monitor ze stanu czuwania.
Oczekiwaliśmy, iż podczas tej akcji edukacyjnej zadziała efekt zaskoczenia z powodu
innowacyjnego potraktowania pisma urzędowego, które może spełniać rolę nośnika reklamy
społecznej.

Osiągnięte rezultaty:
wykorzystanie pisma urzędowego jako nośnika reklamy społecznej i komunikacji,
stosowanie prostych metod oszczędzania energii,
umocnienie dobrych nawyków wśród pracowników Ministerstwa.
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WŁĄCZ SIĘ! WYŁĄCZ MNIE!
Rodzaj akcji:
Akcja teaserowa*.

Cel:
Zwrócenie uwagi wszystkich pracowników Ministerstwa Środowiska jak ważne jest gaszenie
światła czy komputera przed wyjściem z pokoju.

Opis:
Departament Edukacji Ekologicznej we współpracy z Wydziałem Informatyki Biura Dyrektora
Generalnego przygotował kilkaset małych, niebieskich, samoprzylepnych kółek a następnie
przykleił je na każdym komputerze, monitorze, drukarce, włączniku światła oraz kontakcie
w Ministerstwie Środowiska, bez podania informacji o ich znaczeniu.

Oznakowania
stały
się
intrygujące
i zwracały uwagę pracowników. Po
tygodniu, gdy wszyscy przyzwyczaili się już
do obecności naklejek, zostały na nich
naklejone naklejki wyjaśniające (ilustracja).
Wykorzystanie znaku drogowego nakazu ma działać na podświadomość, proponować
zmianę podejścia, sugerować konieczność
podjęcia działania.
Jedna z naklejek.

Osiągnięte rezultaty:
wzbudzenie ogromnego zainteresowania i ciekawości, co spowodowało zapamiętanie akcji,
zwrócenie uwagi pracowników na podejmowane codzienne decyzje, co wpłynęło na obniżenie
kosztów przeznaczanych na pokrycie rachunków za energię elektryczną,
naklejki wciąż widoczne przypominają o zachowaniach ekologicznych na co dzień,
kampania nie wymagała dodatkowego wkładu finansowego, poza materiałami będącymi
w posiadaniu Ministerstwa Środowiska.
*akcja teaserowa – akcja promocyjna składająca się z minimum 2 etapów. Pierwszym etapem jest pozyskanie uwagi oraz
zaintrygowanie odbiorców. Drugi etap to rozwiązanie zagadki z pierwszego etapu oraz pogłębiona informacja.
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DZIEŃ BEZ WINDY
Rodzaj akcji:
Akcja informacyjna.

Cel:
zmniejszenie zużycia energii i kosztów z tym związanych,
zachęcenie pracowników do przyjęcia aktywnej postawy proekologicznej
wykonywania codziennych czynności,

w trakcie

poprawa kondycji pracowników.

Opis:
W dniu poprzedzającym akcję, rozwieszono plakaty powiadamiające o akcji. Następnego dnia do
wszystkich pracowników e-mail obwieszczający „Dzień bez windy”. Umieszczono także plakaty
przed windami i w windach.

Plakat.

Osiągnięte rezultaty:
wzbudzenie zainteresowania pracowników,
zwrócenie uwagi pracowników na ochronę środowiska zarówno w miejscu pracy jak i w domu,
przedsięwzięcie nie wymagało dodatkowego wkładu finansowego, a poskutkowało
zmniejszeniem eksploatacji windy w dniu akcji.
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WAKACYJNY PORADNIK
Rodzaj akcji:
Broszura.

Cel:
Akcja edukacyjna realizowana przez Departament Edukacji Ekologicznej nakłaniała do przyjęcia
aktywnej postawy proekologicznej. Celem akcji jest informowanie, a przede wszystkim
uświadamianie wszystkim turystom, że nasze nawyki i zachowania podczas wakacji mają łącznie
wielki wpływ na środowisko.

Opis:
Ministerstwo Środowiska opracowało i wydało broszurę „Podczas wakacji bądź ambasadorem
dobrych nawyków”, zawierającą praktyczne porady dotyczące zmniejszania naszego wpływu - jako
turystów - na miejsca, w których wypoczywamy. Broszura opracowana była w formie kolorowego
poradnika.
Oszczędzaj i zakręcaj wodę
Czy wiesz, że aż litr wody może
zostać zmarnowany w ciągu godziny
z powodu źle zakręconego kranu?
Taką ilością kapiącej w ciągu
tygodnia wody możemy napełnić
wannę. Woda pitna jest cenna.
Oszczędzaj ją!

Elementy graficzne broszury.

Osiągnięte rezultaty:
rozdystrybuowanie 6 000 sztuk broszur,
promocja akcji podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku oraz na przystani w Pucku,
w ramach kampanii „PGNiG Bezpiecznie na wodą”,
przyłączenie się do akcji i rozpowszechnianie broszur na stronach internetowych: Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Szkół Leśnych w Zagnańsku, Brynku, Miliczu, Kępicach, Biłgoraju, Lesku,
Rzepinie, Tucholi, Białowieży, Czarnkowie i Zbąszynku,
rozpowszechnianie broszur przez parki narodowe i krajobrazowe, które dodawały broszury do
biletów wejściowych, fokarium na Helu oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
programów: „Comenius” i „Młodzież w Działaniu”.
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DAJMY PRZYKŁAD INNYM
Rodzaj akcji:
Akcja zbierania drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cel:
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych
w wielkości 4 kg/mieszkańca/rok),
zachęcenie pracowników Ministerstwa Środowiska do prawidłowego postępowania
z odpadami, w tym zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Opis:
Akcja edukacyjna „Dajmy przykład innym” polegała na umieszczaniu dwóch kontenerów
o powierzchni około 1,5 m2 na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o mniejszych gabarytach
na dziedzińcu i jednego kontenera na świetlówki wewnątrz budynku Ministerstwa Środowiska.
Pracownicy mieli możliwość przez cały miesiąc wyrzucania niepotrzebnego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Elementy graficzne plakatu.

Osiągnięte rezultaty:
zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników Ministerstwa Środowiska,
zebranie zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego,
odebranie i właściwe przetworzenie zebranych odpadów przez przedsiębiorstwo posiadające
do tego uprawnienia.

8

ŚWIĄTECZNY KONKURS

Rodzaj akcji:
Konkurs na przygotowanie ozdoby choinkowej i rzeźby z opakowań po prezentach świątecznych.

Cel:
Zachęta do podejmowania rozsądnych wyborów konsumenckich, minimalizujących negatywny ich
wpływ na środowisko naturalne. Ponadto akcja miała na celu przypomnienie pracownikom, że
odpady mają swoje życie po życiu.

Opis:
Zorganizowano świąteczny konkurs wśród
pracowników Ministerstwa Środowiska na
przygotowanie ozdoby choinkowej i rzeźby
z opakowań po prezentach świątecznych,
jednocześnie zachęcając do przemyślanych
zachowań konsumenckich, minimalizujących
negatywny ich wpływ na środowisko.

Zdjęcie wygranej rzeźby.

Osiągnięte rezultaty:
dotarcie do pracowników resortu z informacją o wpływie wyborów konsumenckich na stan
środowiska naturalnego,
zgłoszone na konkurs – ozdoby i rzeźba zostały – zostały przygotowane przez rodziny
pracowników (wzrost świadomości ekologicznej większej grupy odbiorców).
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DOBRE SOBIE – DWA ODCINKI
KOMIKSU EDUKACYJNEGO
Rodzaj akcji:
Komiks edukacyjny.

Cel:
Przypomnienie pracownikom Ministerstwa Środowiska, że są oceniani przez klientów urzędu nie
tylko poprzez decyzje, które wydają, ale także poprzez zgodność własnej postawy z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Wskazanie na potrzebę integralności postawy i zachęcenie do
oszczędnego gospodarowania zasobami.

Opis:
W Intranecie umieszczono dwa komiksy. Wszyscy pracownicy Ministerstwa Środowiska otrzymali
email z zachętą do lektury.
Komiksy prezentują scenki z
życia urzędu. Urzędnik właśnie
poucza klienta o nieposzanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W tym czasie
klient
obserwuje
gabinet
urzędnika i widzi, że urzędnik
sam nie przestrzega tych
zasad. Procedury, do których
odnoszą
się
dialogi,
są
związane z właściwościami
Ministerstwa Środowiska.
Jedna ze stron komiksu.

Osiągnięte rezultaty:
elektroniczne rozdystrybuowanie komiksu wśród wszystkich pracowników urzędu,
dzięki silnemu komunikatowi - otrzymanie listu protestacyjnego z jednego z departamentów,
który był odpowiedzialny za procedurę wykorzystaną w scenariuszu.
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GODZINA DLA ZIEMI – AKCJA WWF

Rodzaj akcji:
Akcja edukacyjno-informacyjna.

Cel:
zachęcenie pracowników resortu do udziału w zewnętrznych akcjach związanych z ochroną
środowiska naturalnego,
oszczędzanie energii, zapobieganie zmianom klimatu,
przypomnienie o prostych metodach oszczędzania energii, które każdy powinien stosować na
co dzień w miejscu pracy i w domu,
zaangażowanie resortu w ogólnopolskie akcje na rzecz ochrony środowiska prowadzone przez
inne podmioty/organizacje pozarządowe.

Opis:
„Godzina dla Ziemi” to światowa
inicjatywa zapoczątkowana w 2007 r.
i prowadzona przez WWF. Głównym
elementem akcji jest wyłączenie świateł
w budynkach na godzinę.
Akcja ma zwrócić uwagę społeczeństwa
na problem zmian klimatu, który dotyczy
nas wszystkich i na który każdy ma wpływ
poprzez codzienne zachowania. Celem
tego przedsięwzięcia jest kształtowanie
świadomości, że nawet małe zmiany
w życiu codziennym są ważne, a wspólne
- z pozoru drobne - działania mogą wiele
zmienić.
Plakat informujący o akcji.

Osiągnięte rezultaty:
wygaszenie na godzinę świateł w budynku Ministerstwa Środowiska (z wyjątkiem tych, które są
wymagane ze względów bezpieczeństwa),
zaangażowanie Ministerstwa Środowiska w zewnętrzne działania, których celem jest ochrona
klimatu,
dotarcie do pracowników resortu z informacją o akcji, zachęcenie do wzięcia w niej udziału,
przypomnienie o prostych sposobach oszczędzania energii w miejscu pracy.
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WAŻNIEJSZE JAJKO OD KURY
Rodzaj akcji:
Artykuł.

Cel:
Zwrócenie uwagi pracowników Ministerstwa na wpływ wyborów konsumenckich i rozsądnych
zakupów na warunki życia zwierząt hodowlanych.

Opis:
W Prima aprilis przesłano wszystkim pracownikom email zatytułowany "Jajko jaku nie równe"
zawierający artykuł, który dodatkowo umieszczono w Intranecie oraz opublikowano w Newsletterze
Ministerstwa Środowiska. Przedsięwzięcie było więc połączeniem działań wewnętrznych
z działaniami skierowanymi do szerszej grupy odbiorców spoza miejsca pracy i zostało w całości
przeprowadzone za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Zdjęcie wykorzystane w artykule.

Osiągnięte rezultaty:
przesyłanie artykułu przez pracowników na prywatne fora internetowe,
liczne komentarze m.in. przez grupę dyskusyjną absolwentów Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej,
uświadomienie wielu osobom, jak duży wpływ mają wybory konsumenckie na stan zwierząt
hodowlanych,
otrzymanie maili od czytelników, którzy nie zdawali sobie sprawy z szokujących efektów
nieodpowiedzialnych zakupów, z deklaracjami, że będą teraz wybierać tylko jajka ekologiczne
lub przynajmniej z chowu na wolnym wybiegu. Była to świetna wiadomość, szczególnie przed
świętami wielkanocnymi.
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JABŁKA W ROLI GŁÓWNEJ
Rodzaj akcji:
Konkurs dla pracowników na przepisy kulinarne ze starych odmian jabłek.

Cel:
zachowanie starych odmian jabłoni,
zdobycie ciekawych przepisów z wykorzystaniem starych odmian jabłek w celu zrobienia
ciekawego przewodnika jako gadżet reklamujący polską kuchnie.

Opis:
Okres letni to czas wyjazdów na działki i porządki w ogrodzie. Tylko nieliczni wiedzą jakie drzewa
rosną w okolicy. W związku z przypadającym na 22 maja Międzynarodowym Dniem
Różnorodności Biologicznej chcieliśmy zwrócić uwagę pracowników na kruchość i przemijanie
gatunków, licząc że uda się przy okazji ocalić chociaż kilka starych jabłoni.
Dlatego Departament Edukacji Ekologicznej
ogłosił wśród pracowników konkurs na przepisy
kulinarne ze starych odmian jabłek.

Osiągnięte rezultaty:
zebranie przepisów, które miały posłużyć do
przygotowania praktycznego mini-poradnika
z przepisami na przetwory z polskich odmian
jabłek,
integracja pracowników urzędu.

Elementy graficzne plakatu.
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WYSZŁAM Z DRUKU
- ZARAZ WRACAM
Rodzaj akcji:
Akcja teaserowa.

Cel:
uświadomienie pracownikom Ministerstwa Środowiska możliwości ponownego użycia papieru
(z jednostronnym nadrukiem) do użytku wewnętrznego,
przypomnienie o prostych metodach zmniejszania kosztów przy równoczesnej promocji działań
mających na celu ochronę środowiska.

Opis:
Akcja edukacyjna „Wyszłam z druku – zaraz wracam” poległa
na ponownym wykorzystaniu papieru z jednostronnym
nadrukiem. Akcja zwróciła uwagę pracowników na potrzebę
oszczędzania papieru, a co za tym idzie także oszczędzania
kosztów i środowiska.

Logo akcji.

Przebieg akcji:
na każdym urządzeniu wielofunkcyjnym naklejone zostało logo akcji,
przy każdym urządzeniu wielofunkcyjnym oraz na tablicach w sekretariatach poszczególnych
departamentów umieszczono kartki z hasłem akcji oraz krótką informacją na temat tego, jak
w prosty sposób wykorzystać papier, który został wydrukowany jednostronnie,
obok urządzeń zostało wyznaczone miejsce na pozostawienie niepotrzebnych kartek,
z których ktoś inny mógł skorzystać. Były to niepotrzebne (po papierze xero) pudełka
oznakowane następującym napisem: „Papier do ponownego wykorzystania – wyszłam z druku
– zaraz wracam”,
w intranecie pojawiła się informacja dotycząca akcji,
do wszystkich pracowników została wysłana informacja o akcji.

Osiągnięte rezultaty:
wzrost świadomości ekologicznej pracowników Ministerstwa Środowiska,
przypomnienie prostych metod zmniejszania kosztów przy równoczesnej promocji działań
mających na celu ochronę środowiska.
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DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
Rodzaj akcji:
Konkurs dla pracowników – rywalizacja departamentów.

Cel:
przekonanie pracowników Ministerstwa Środowiska do korzystania z komunikacji publicznej,
rowerów, chodzenia piechotą, zamiast używania samochodu na krótkie odległości,
popularyzacja idei zrównoważonego transportu.

Opis:
22 września w Dzień bez Samochodu zorganizowano konkurs dla pracowników Ministerstwa
Środowiska konkurs polegający na rywalizacji departamentów. Wygrywał departament, z którego
największy odsetek osób w drodze do pracy skorzystał z komunikacji miejskiej, roweru lub
przyszedł piechotą. Nagrodą specjalną był oficjalny plakat kampanii Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu podpisany i wręczony przez Dyrektor Generalną MŚ.

Osiągnięte rezultaty:
271 pracowników przyjechało do pracy
innym transportem niż samochód,
w 5 departamentach 100 % pracowników
przyjechało innym transportem niż samochód,
14 departamentów wzięło udział w konkursie
(na 17 istniejących).

Plakat.

Plakat.
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WYMIEŃ BATERIĘ NA ŚWIETLÓWKĘ
Rodzaj akcji:
Zbiórka zużytych baterii.

Cel:
Akcja miała na celu zebranie zużytych baterii zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel,
cynk i rtęć), oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie szybko się zużywają i trafiają
do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących
stanowi poważne zagrożenie.

Opis:
Departament Edukacji Ekologicznej na 3 tygodnie przed planowaną akcją rozwiesił w Ministerstwie
plakaty informujące o zbiórce. Pracownicy mieli czas na to, żeby zebrać baterie i przynieść ich jak
najwięcej.

Plakat.

Osiągnięte rezultaty:
zebranie ponad 8000 baterii,
pudełka wypełnione bateriami ważyły około 180 kg,
bardzo duże zainteresowanie akcją - w bibliotece ustawiały się kolejki, gdyż każdy chciał oddać
niebezpieczne odpady, które zagrażają środowisku,
przynoszenie baterii po zakończeniu akcji.
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NIE PODKRĘCAJ KLIMATU
Nazwa akcji:
Demonstracja rzeźb.

Cel:
Zachęcenie pracowników do zmniejszenia ogrzewania w pokojach, a tym samym do oszczędzania
energii.

Opis:
Z rzeźb z odpadów wykonanych w ramach konkursu dla dzieci i młodzieży stworzono mini
demonstrację z plakatem zawierającym hasła ekologiczne: „Nie podgrzewaj atmosfery” oraz „Uff,
jak gorąco”. Demonstracja była ustawiana w różnych miejscach w budynku Ministerstwa
Środowiska. W Intranecie opublikowano dokładną informację na temat akcji. Informacja zwierała
następujące komunikaty: „Gdy wychodzisz z pracy przykręć ogrzewanie w pokoju” oraz „Wietrząc
pokój, otwórz okno na kilka minut”.

Zabawki – uczestnicy demonstracji.

Osiągnięte rezultaty:
wzrost świadomości ekologicznej pracowników urzędu,
zaintrygowanie pracowników i gości w budynku Ministerstwa Środowiska.
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