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Oszczędzaj,
 chroń,

 wygrywaj! 

Informacje o konkursie 
“Oszczędzaj chroniąc
środowisko”

Aż 30 nagród do wygrania
 dla firm przyjaznych

 środowisku!
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Czy chcesz dołączyć do grona firm dbających o środowisko? 

To proste i opłacalne. Jak to zrobić? Projekt „3xśrodowisko” ogłasza konkurs dla firm,  
które chcą być przyjazne środowisku, z następujących branż: 

drzewnej 

Do konkursu są zapraszane firmy, które wdrażają rozwiązania pozwalające na oszczędzanie zasobów takich,  
jak: woda, energia elektryczna, paliwo, drewno itp. Aby wziąć udział w konkursie należy: wypełnić formularz  
zgłoszeniowy, opisując wdrożone zmiany i przedstawiając jakie oszczędności zostały osiągnięte w firmie  
(ile zaoszczędzono zasobów: wody, energii elektrycznej, paliwa itd.). Na autorów najlepszych i najciekawszych 
rozwiązań czeka 30 nagród pieniężnych – pomyślanych jako zwrot kosztów poniesionych inwestycji!  
Każda firma uczestnicząca w konkursie otrzyma certyfikat „Firma przyjazna środowisku”.

„Oszczędzaj,
chroniąc środowisko”

KONKURS DLA FIRM SEKTORA MŚP: 

motoryzacyjnej (serwis)

poligraficznej 

budowlanej

spożywczej (piekarnie oraz cukiernie)

usług osobistych (salony fryzjerskie i kosmetyczne).
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Działania proekologiczne zaczynamy od oszczędzania zasobów – wody, energii elektrycznej, paliwa. 
Czy są one ważne? 

Przedsiębiorcy sektora MSP nie doceniają swojego 
ogromnego wpływu na środowisko, ten sektor to 99% 
wszystkich firm w naszym kraju i ok. 9 milionów pra-
cowników! Ten sektor ma ogromny wpływ na zuży-
wanie zasobów w naszym kraju. A warto o to zadbać. 
Ekologia zaczyna się od oszczędzania. Oszczędzając 
zasoby chronimy środowisko ale tym samym obniżamy 
koszty własnych rachunków, utrzymując tę samą ja-
kość wykonywanych usług i wytwarzanych produktów. 

Konkurs jest okazją do zaprezentowania wdrożonych 
w firmach rozwiązań i przedstawienia osiągniętych 
oszczędności. 

Z przykładowymi rozwiązaniami oszczędnościowymi  
w poszczególnych branżach można zapoznać się tutaj: 
www.3xsrodowisko.pl/dobre_praktyki.html 

Więcej szczegółów na temat konkursu:  
www.3xsrodowisko.pl/konkurs_dla_firm.html 

Pytania dotyczące konkursu  
proszę kierować: biuro@refa.pl

Polska zużywa dwukrotnie więcej zasobów niż jest dostępne na jej  
terenie. Oszczędzanie wody i energii elektrycznej jest kluczowe.  
Wiele firm szuka oszczędności. Projekt „3 x Środowisko” podpowiada, 
jak można to zrobić i wspiera przedsiębiorców w takich działaniach. 
Często wystarczą niewielkie inwestycje, by zużycie zasobów znacząco 
zmniejszyć. Ale najważniejsze jest budowanie świadomości wśród  
pracowników, a to kosztuje niewiele. 
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W ramach projektu „3xŚrodowisko” został  
ogłoszony konkurs dla firm z sektora MŚP, kto 
może do niego przystąpić?

ROZMOWA Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU LESZKIEM NOWACZYKIEM

Leszek Nowaczyk
Marta Krzyżanowska

Mamy takie przekonanie, że w konkursach rzadko 
zdobywamy nagrody….

To konkurs dla polskich małych i średnich firm  
z następujących branż: usług osobistych (salony 
fryzjerskie i kosmetyczne), spożywczej (piekarnie, 
cukiernie), budowlanej, poligraficznej, drzewnej 
oraz samochodowej. Wszystkie firmy z wymienio-
nych branż, które wdrażają rozwiązania pozwala-
jące im na oszczędzanie zasobów tj. wody, energii 
elektrycznej, paliwa i innych, zapraszamy do udzia-
łu w tym konkursie. Mogą się pochwalić swoimi 
rozwiązaniami i osiągnięciami a dodatkowo mają 
szanse na zdobycie nagrody, która jest refundacją 
poniesionych przez nich kosztów na wdrożenie 
proekologicznych rozwiązań.

jak firma zatrudniająca 100 osób, która też zaoszczędzi 
10%, chociaż w pierwszym przypadku może chodzić  
o kilkanaście metrów sześciennych a w drugim o setki.

Jakich nagród mogą się spodziewać uczestnicy?

W każdej z sześciu branż objętych projektem  
przewidziano następujący zestaw nagród:

Pierwsza nagroda – do równowartości 1.000 Euro

Druga nagroda – do równowartości  750 Euro

Trzecia nagroda – do równowartości 500 Euro

Dodatkowo, niezależnie od nagród, w każdej branży 
przewidziano po dwa wyróżnienia za oryginalność 
i nowatorstwo wdrożonego rozwiązania – 
do równowartości 800 Euro!

Jak można przystąpić do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie należy: wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy, opisać wdrożone zmiany i przedsta-
wić jakie oszczędności zostały osiągnięte w firmie,  
która aplikuje (ile zaoszczędzono zasobów: wody, 
energii elektrycznej, paliwa itd.). Wypełniony formularz 
należy wysłać do Stowarzyszenia REFA Wielkopolska 
– lidera projektu. Szczegóły można znaleźć na stronie 
internetowej www.3xsrodowisko.pl 

Konkurs jest skierowany do firm, które miały styczność 
z projektem „3xŚrodowisko”,  

O KONKURSIE DLA FIRM Z SEKTORA MŚP

Do wygrania jest aż 30 nagród! Po 3 nagrody  
w każdej branży a dodatkowo są również prze-
widziane po dwie nagrody wyróżnienia. Więc 
szanse na zdobycie nagrody są duże. Oczywiście 
im ciekawsze rozwiązania, tym szansa jest więk-
sza. Należy przy tym pamiętać, że rozpatrywana 
jest procentowa skala uzyskanych oszczędności. 
Mikroprzedsiębiorstwo, które zaoszczędzi 10% 
zużywanej dotychczas wody jest tak samo ważne 

Czy każda firma działająca w wymienionych branżach 
może uczestniczyć w konkursie?

A więc firmy, które do tej pory nie uczestniczyły  
w projekcie powinny skontaktować się  
z przedstawicielami projektu?

Tak, zachęcam do kontaktu, pod adresem mailowym: 
biuro@refa.pl, nasi eksperci będą wsparciem w opra-
cowaniu najbardziej skutecznych rozwiązań jeśli firma 
chciałaby skonsultować swoje pomysły. Dotyczy to 
zresztą wszystkim firm, także i tych, które już wcześniej 
w jakiś sposób uczestniczyły w projekcie, np. biorąc 
udział w warsztatach.

Czy rezultaty, które zostały wypracowane do tej pory 
mogą być inspiracją dla firm zainteresowanych  
konkursem?

Zdecydowanie tak. Mamy cały czas rozbudowywaną 
bazę dobrych praktyk, czyli rozwiązań, które sprawdziły 
się w innych firmach. To może być inspiracją, bo każda 
firma może te praktyki udoskonalać, dostosowywać  
do własnej specyfiki. Zapraszamy również na warsz-
taty, które są prowadzone przez naszych ekspertów – 
praktyków. Mamy bardzo pozytywne oceny tych warsz-
tatów, uczestnicy wychodzą z nową wiedzą i gotowymi 
pomysłami do wdrażania we własnych firmach.

Dziękuję za rozmowę i zapraszamy firmy  
do uczestniczenia w konkursie. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Marta Krzyżanowska,
koordynator ds. promocji

więc do

firm referencyjnych w projekcie lub 

firm, które uczestniczyły w warsztatach organizo-
wanych w ramach projektu lub  

firm, które przy wypracowywaniu rozwiązań  
skorzystały z pomocy ekspertów lub animatorów 
projektu 3xŚrodowisko

wystarczy zatem nawet pojedynczy kontakt z eksper-
tem projektu lub animatorem, jeśli zaowocuje ciekawym 
rozwiązaniem oszczędnościowym, aby firma mogła 
wziąć udział w konkursie. Wszystkie kontakty są dla 
firm bezpłatne.

Leszek Nowaczyk

Kierownik projektu „3xŚrodowisko”, PRINCE2 Practitioner, Project Manager w Stowarzyszeniu REFA  
Wielkopolska należącym do międzynarodowej grupy REFA z centralą w Darmstadt (Niemcy).  
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym międzynarodowymi. 
Doradca i trener w obszarze zarządzania.



Projekt  “3xŚrodowisko” (Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w 
działaniach na rzecz ochrony środowiska) jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii 
Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dołącz do nas na:
facebook.com/Ekologiawfirmie

Partnerzy projektu

3xsrodowisko.pl


