
zwracamy się z serdeczną pro�bą o pomoc 
w promocji ważnego og�lnopolskiego projektu 
ekologicznego, dotyczącego odnawialnych 
�r�deł energii, pn. POSTAW NA SŁOŃCE. Będziemy 
wdzięczni za rozpowszechnienie informacji 
o nim w zarządzanych przez Pa�stwa plac�w-
kach.

Dzięki projektowi POSTAW NA SŁOŃCE (będziemy realizowa� już VI edycję) chcemy 
u�wiadomi� uczniom jakie są skutki pozyskiwania energii z paliw kopalnych. 
Chcemy też pokaza� alternatywy – przyjazne dla �rodowiska i naszych portfeli. 

Na projekt składają się dwa og�lnopolskie konkursy – BADAWCZY i FILMOWY. Oba skierowane są 
do uczni�w klas 7 i 8 szk�ł podstawowych oraz uczni�w szk�ł ponadpodstawowych wszystkich 
typ�w. 

Warszawa, 24 września 2019 r.

FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA już od dziesięciu lat zajmuje się edukacją ekologiczną 
dzieci i młodzieży z całego kraju. Pokazujemy jak istotna w naszych czasach jest ochrona �rodowi-
ska, dbanie o otaczający nas �wiat i edukacja młodego pokolenia. Dzięki naszym projektom ucznio-
wie poszerzają wiedzę zawartą w programie szkolnym, uczą się samodzielno�ci w poszukiwaniu 
informacji i pewno�ci siebie w prezentowaniu ich. Dla nauczycieli są okazją do podnoszenia kompe-
tencji zawodowych i rozwijana w uczniach umiejętno�ci pracy w grupie. 

KONKURS BADAWCZY

Do konkursu badawczego może zgłosi� się 
jeden zesp�ł ze szkoły, składający się 
z maksymalnie 10 uczni�w i nauczyciela. 
Konkurs dzieli się na dwa etapy. 
W pierwszym, uczniowie zdobywają 
wiedzę o produkcji energii, efektywno�ci 
energetycznej, OZE, a w szczeg�lno�ci 
o fotowoltaice oraz przygotowują projekty 
mikroinstalacji fotowoltaicznych dla 
dom�w jednorodzinnych. 
W etapie drugim przekazują swoją wiedzę 
pozostałym uczniom w szkole i mieszka�-
com swojej miejscowo�ci przez organiza-
cję akcji promocyjnych, apeli i konferencji.

KONKURS FILMOWY

W konkursie filmowym może wzią� udział 
dowolna liczba maksymalnie 6-osobowych 
(5 uczni�w i nauczyciel) drużyn ze szkoły. 
Ich zadaniem będzie przygotowanie 
scenariusza, a następnie nakręcenie trzy-
minutowego reportażu o instalacjach OZE. 
Film musi mie� charakter dokumentalny, 
przedstawiający rzeczywiste miejsca 
i postaci.

Pozyskiwanie energii z tradycyjnych �r�deł jest przyczyną wielu problem�w ekologicznych, dwa 
z nich, niezwykle istotne to smog i zmiany klimatu. Jednym ze sposob�w walki z nimi jest rozw�j 
Odnawialnych �r�deł Energii.



NAGRODY 
Łączna pula nagr�d w obu konkursach wynosi 35 tys. złotych. Wszystkim członkom zwycięskich 
zespoł�w – uczniom i nauczycielom, zostaną przyznane nagrody rzeczowe. W konkursie 
BADAWCZYM zespoły oceniane są w dw�ch oddzielnych kategoriach – klasy 7 i 8 szk�ł podstawo-
wych oraz szkoły ponadpodstawowe. W konkursie FILMOWYM wszystkie zespoły oceniane są 
w jednej kategorii. 

REJESTRACJA ZESPOŁ�W
Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronach konkurs�w:

Projekt został przygotowany we wsp�łpracy z ekspertami z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Mamy nadzieję, że za Pa�stwa po�rednictwem uda się nam dotrze� do większej ilo�ci szk�ł z tak 
ważnym dla �rodowiska projektem jakim jest og�lnopolski konkurs POSTAW NA SŁOŃCE po�więcony 
w cało�ci odnawialnym �r�dłom energii. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE
Oba konkursy odbywają się on-line. Wszelkie materiały, plan zada� do wykonania i formularz rapor-
towania się z wykonanych zada� dostępne są na platformach internetowych. Uczestnicy mogą też 
na bieżąco kontaktowa� się z biurem organizacyjnym konkursu telefonicznie, e-mailowo lub przez 
strony internetowe.

KONKURS BADAWCZY: KONKURS FILMOWY:
www.filmeko.plwww.postawnaslonce.pl
filmeko@fundacjabos.plpostawnaslonce@fundacjabos.pl

KONKURS BADAWCZY: KONKURS FILMOWY:
www.filmeko.plwww.postawnaslonce.pl
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W razie jakichkolwiek pyta� prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
ŁUKASZ MIKOWSKIFERET 
KONKURS BADAWCZY: postawnaslonce@fundacjabos.pl
KONKURS FILMOWY: filmeko@fundacjabos.pl

PATRONI HONOROWI:



w imieniu inicjator�w i partner�w Koalicji 5 frakcji pragniemy r�wnież serdecznie zaprosi� Pa�stwa 
do wsp�lnego budowania sp�jnego systemu segregacji odpad�w na 5 frakcji w Polsce dzięki popu-
laryzacji jednolitego systemu oznakowania na opakowaniach produkt�w i pojemnikach na odpady.

Koalicja 5 frakcji to międzysektorowa inicjatywa kilkudziesięciu firm i instytucji 
dostrzegających ogromną lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji cel�w 
�rodowiskowych w Polsce. Naszym celem jest upowszechnienie wiedzy 
i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpad�w w�r�d 
konsument�w. Wierzymy przy tym, że tylko dzięki wsp�lnemu działaniu 
samorząd�w, firm i konsument�w mamy szansę zrealizowa� zakładane 
przez prawo poziomy odzysku surowc�w wt�rnych. Stąd już ponad 25 firm 
(m.in. Carrefour, Carlsberg, Leclerc, Skanska, BO� Bank czy Santander Bank 
Polska), samorząd�w (m.in. UM Warszawa i Kielce) i organizacji (m.in. Agenda 
ONZ UNEP/GRID) aktywnie włączyło się w nasze działania.

W ciągu ostatnich miesięcy przygotowany został sp�jny system narzędzi w jednolity spos�b tłuma-
czący zasady segregowania odpad�w na 5 frakcji. Są to piktogramy na opakowania, plakaty eduka-
cyjne, ale też naklejki na pojemniki na odpady. Naszym celem jest upowszechnienie sp�jnego syste-
mu oznakowania na terenie całego kraju. Dzięki temu ułatwimy mieszka�com, niezależnie od miej-
sca ich przebywania, odnalezienie wła�ciwego pojemnika na poszczeg�lne odpady.

Chcieliby�my zachęci� Pa�stwa do włączenia się 
do naszych działa� i wdrożenia systemu piktogram�w 
w swoich gminach. Symbole/piktogramy i wzory nakle-
jek udostępniamy naszym partnerom bezpłatnie, pikto-
gramy można r�wnież umieszcza� na własnych wzorach 
(warunek to niekomercyjny charakter ich wykorzysta-
nia).

Wierzymy, że czyste �rodowisko jest naszym wsp�lnym celem a wła�ciwa segregacja odpad�w jest 
najprostszym sposobem na realizację tej idei. Włączając się w nasze działania i korzystając ze sp�j-
nego systemu oznakowania stworzą Pa�stwa wraz z nami oddolny ruch mogący zmieni� na lepsze 
naszą eko-rzeczywisto��.

Z wyrazami szacunku,

FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA  |  UL. ŻELAZNA 32, 00832 WARSZAWA
WWW.FUNDACJABOS.PL  |  BIURO@FUNDACJABOS.PL  |  507 006 579

Szczeg�łowe informacje:
MAGDALENA SUŁEKDOMAŃSKA

telefon: 664 139 806
e-mail: magdalena.sulek@eneris.pl
www: 5frakcji.pl

Warszawa, 16 września 2019 r.
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Prezes Zarządu Fundacji
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jak segregować?
zasady segragacji na 5 frakcji

Wrzucamy!
 gazety i czasopisma,

 książki w miękkich okładkach, 
papierowe torby, pudełka papierowe 

i kartony, papier biurowy i zeszyty.

Nie wrzucamy!
 brudnego i tłustego papieru, kartonów 

po mleku, papieru faksowego i termicznego, 
pieluch i materiałów higienicznych, tapet, 
worków po mat. budowlanych, papieru 

z folią, segregatorów z okuciami.PAPIER

Wrzucamy!
 czyste szklane butelki, słoiki po napojach 

i jedzeniu, butelki po napojach 
/ olejach roślinnych, szklane opakowania po 
kosmetykach, (o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy!
szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, 

luster, żarówek, szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb samochodowych, 

reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów 
i  strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.SZKŁO

Wrzucamy!
 plastikowe/aluminiowe butelki, plastikowe

zakrętki/kapsle, plastikowe torebki 
/opakowania, metale kolorowe 

/drobny złom, metalowe narzędzia.

Nie wrzucamy!
 butelek z ich zawartością,

 pojemników po tłustych substancjach,
 opakowań po lekach, opakowań po wyrobach 

garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach 
owadobójczych, aerozolach, zabawek, styropianu. TWORZYWA SZTUCZNE

i METALE

Wrzucamy!
  resztki warzyw i owoców, obierki, torebki i fusy 

po herbacie i kawie, skorupki jajek, 
łupiny orzechów, liście, gałęzie, ścięta trawa 

i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

Nie wrzucamy!
resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,

 leków, pieluch i art. higienicznych, popiołu, ziemi 
i kamieni, worków z odkurzacza, papierosów, 

niedopałków, drewna impregnowanego,
 płyt wiórowych i MDF.

BIO

Wrzucamy!
  zużyte środki higieny osobistej, zatłuszczony 

papier/folia, odchody zwierząt domowych,
 szkło stołowe, skóra, guma, worki 
od odkurzacza, papierosy, pędzle, 

pisaki i długopisy.

Nie wrzucamy!
  mat. budowlanych i rozbiórkowych, odpadów 

wielkogabarytowych, baterii, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,

 opakowań po farbach, lakierach, opakowań 
po środkach ochrony roślin.ZMIESZANE

5frakcji.pl
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