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Główny Cel Projektu

Wzrost świadomości pracowników MŚP odnośnie 
efektywnego wykorzystania zasobów, 
zainspirowanie kadry zarządzającej i pracowników 
3000 firm (oraz ich otoczenia) do działań na rzecz 
zmniejszenia zużycia zasobów.



Dlaczego MŚP?

 Firmy MŚP stanowią w Polsce blisko 99% wszystkich firm. Ogromny 
wpływ na wykorzystanie zasobów naturalnych ale niska świadomość.

 Tylko 1,8% przemysłowych MSP stwierdza, że ich działalność ma 
„duży” bądź „bardzo duży” wpływ na środowisko. 

 Firmy na ogół dostrzegają wpływ zużycia energii. 

 Sektor MŚP prawie nie zauważa swojego wpływu na środowisku 
poprzez zużycie wody [9,5%] lub surowców naturalnych [2,9%]



Branże, do których skierowany 

jest projekt:

 budowlana,

 drzewna [stolarz],

 samochodowa [mechanik pojazdów samochodowych],

 drukarska,

 usług osobistych [fryzjer, kosmetyczka],

 spożywcza [piekarz, cukiernik] 



Cele szczegółowe

1. Zmniejszenie zużycia wybranych zasobów w min.100 firmach

2. Przygotowanie pracowników z 500 firm do generowania pomysłów 
oszczędnościowych w zakresie gospodarowania zasobami

3. Wzrost świadomości wśród 3000 MSP na temat korzyści ekonomicznych i 
środowiskowych, powstałych w wyniku oszczędności zasobów

4. Wzrost przekonania 10.000 firm i osób prywatnych o możliwości wpływu 
jednostki na zmniejszenie zużycia zasobów poprzez gromadzenie i prezentowanie 
dobrych praktyk

5. Wzrost świadomości obywateli w zakresie potrzeby działania na rzecz 
efektywnego wykorzystania zasobów poprzez włączenie partnerów społecznych i 
jednostek naukowych



Partnerzy w projekcie:

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska należy do REFA Group, z centralą 
w Darmstadt w Niemczech. REFA to największa w Europie, działająca 
globalnie, organizacja non – profit, kształcąca w zakresie organizacji 
pracy. Stowarzyszenie przenosi do Polski blisko 90 lat doświadczeń 
REFA w doradztwie i szkoleniach w tym obszarze, stosując uznane na 
świecie metody i instrumenty organizacji pracy.



Partnerzy w projekcie:

Związek Rzemiosła Polskiego jest ogólnopolską, społeczno-zawodową 
organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 roku. Wraz 
z organizacjami rzemiosła - 27 izbami rzemieślniczymi, 478 cechami 
rzemiosł oraz 180 spółdzielniami - tworzy największą i najstarszą 
strukturę samorządu gospodarczego w Polsce.



Partnerzy w projekcie:

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer jest 
organizacją non-profit stworzoną przez grupę specjalistów mających 
bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i promocji 
programów oraz projektów Unii Europejskiej. Podobnym 
doświadczeniem legitymują się eksperci współpracujący ze 
Stowarzyszeniem.



Struktura projektu

Działania w projekcie zgrupowano w ramach akcji:

A.Zarządzanie projektem i monitorowanie jego postępów

B.Działania przygotowawcze

C.Komunikacja i kampanie zwiększające świadomość (edukacyjna, informacyjna, 
upowszechniająca)

D.Warsztaty

E.Monitorowanie wpływu projektu na grupy docelowe i problemy środowiska

F.Upowszechnianie informacji o projekcie i jego rezultatach



Warsztaty dla firm

 Praktyczne rozwiązania dla firm

 Metoda małych zmian

 Wypracowywanie metod dostosowanych do 
potrzeb poszczególnych firm

 Promowanie wypracowanych rozwiązań 

 Jak zachęcać pracowników do oszczędzania



Główne działania promocyjne i informacyjne:



Informatory branżowe

 Wiedza merytoryczna dla każdej branży

 Wiedza przydatna w codziennej pracy

 Przepisy

 Rozwiązania proekologiczne



Spotkania informacyjne ZRP

 Informacje o projekcie

 Dlaczego warto działać proekologicznie

 Promowanie wypracowanych rozwiązań 

 Promocja programu Life+



Konkurs dla firm

 Zachęcenie firm MŚP do oszczędzania zasobów 
i inwestowania w innowacyjne rozwiązania

 Wypracowywanie metod dostosowanych do 
potrzeb poszczególnych firm

 Promowanie wypracowanych rozwiązań 

 Jak zachęcać pracowników do oszczędzania



Identyfikacja wizualna



www.3xSrodowisko.pl

Portal projektu

 Aktualności

 Baza dobrych praktyk

 Kalkulator oszczędności

 Ekologia i Biznes – wywiady z 
przedstawicielami ekobiznesu, ekspertami, 
przykłady rozwiązań ekologicznych 

 Eko-prawo 

 Debaty z ekspertami

http://www.3xsrodowisko.pl/


fan page: Ekologia w firmie

Facebook – „Ekologia w firmie”

 Jak działać proekologicznie – pierwsze kroki

 Jak oszczędzać zasoby

 Ekobiznes – sukcesy nowych biznesów 

 Inspiracje - trendy

https://www.facebook.com/pages/Ekologia-w-firmie/461379477302000?ref=hl


Eko Ambasador – wsparcie w promocji projektu

 Promocja projektu

 Udział w spotkaniach

 Aktywność na FP

 Udział w filmach reportażowych



Konferencja prasowa

 Prezentacja projektu „3xŚrodowisko”
 Spotkanie z dziennikarzami
 Rezultat = ponad 60 publikacji w 

mediach 



Codzienna aktywność

How much you
can gain?



Międzynarodowy Dzień Wody

 Promocja projektu „3xŚrodowisko”

 Podnoszenie świadomości dlaczego oszczędzanie 
zasobów w firmie jest ważne

 Promowanie rozwiązań projektu „3xŚrodowisko”

 Promocja programu Life+





Dziękujemy za uwagę


