
Sprawozdanie merytoryczne 

       Fundacji Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami 
za okr. od 01.10.2009 do 31.01.2010 r.

Nazwa:
Fundacja Czysta Ziemia na Rzecz Walki z Odpadami

Adres/Siedziba
43-300 Bielsko-Biała
ul.Wyzwolenia 59

Fundację reprezentuje Prezes Fundacji – Krystyna Dul-Kastura
Fundację wspierają wolontariusze – specjaliści ds. ochrony środowiska
Uzyskaliśmy również przychylną opinię na temat działalności Fundacji  
Dziekana Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku 
Pana prof. dr hab. ATH  Jana Żarnowiec 
i Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Pana prof.ATH dr hab. Henryka Klama-
jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów współpracy Uczelni z Fundacją i wolontariatu 
studentów z ATH.

Fundacja jako organizacja non-profit została powołana do życia w pazdzierniku 2009r. 
przez młody ambitny zespół ludzi z branży ochrony środowiska i grupę wolontariuszy, 
którzy majac wiedzę, wrażliwosć i świadomość wagi problemu, chcą aktywnie 
uczestniczyć w tworzeniu nowej rzeczywistości dla nas i dla przyszłych pokoleń. 

Cele statutowe Fundacji:

1. Organizacja i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa, w szczególności
    wśród dzieci i młodzieży; 
2. Wspierania organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażania
    nowych rozwiązań w  dziedzinie ochrony środowiska; 
3. Ochrony zasobów przyrodniczych i ochrony dziedzictwa kulturowego; 
4. Rozwoju działalności na rzecz ochrony środowiska; 
5. Prowadzenia i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych; 
6. Promocji oraz reklamy firm i instytucji wspierających ochronę środowiska; 
7. Opracowywania, wdrażania i wspierania systemów ochrony środowiska
    i gospodarki odpadami; 
8. Rozwijania współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
    wiejskich i miejskich. 



W początkowym okresie naszej działalności skupiliśmy się na aktywnym pozyskiwaniu 
sponsorów i firm współpracujących. Nawiązaliśmy również kontakt z gminami woj. 
Śląskiego.

Efekty naszych starań, to pierwsze prelekcje na temat ZSEE p.t. “Elektrośmieci-truciciel 
naszych czasów”  w wybranych szkołach w Bielsku-Białej:
Gimnazjum nr 2 – ul.Jutrzenki
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Legionów
Dwujęzyczne LO ul.Legionów
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa  ul.Sobieskiego 

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się “eksponaty” dostarczone nam przez firmę 
recyklingową Elektrozłom sp. zo.o.
Uczniowie mogli bezkarnie rozebrać na “czynniki pierwsze “ skaner, telewizor i drobne 
sprzęty gospodarstwa domowego – dowiedzieć się dlaczego telewizor, komputer, 
lodówka czy telefon komórkowy  – sprzęty elektryczne i elektroniczne którymi jesteśmy 
otoczeni na co dzień bywają bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
W ten sposób przyczyniając się do upowszechniania prawidłowego postępowania 
z ZSEE wśród młodzieży,  rozdaliśmy również  ulotki informujące o zagrożeniach 
związanych z nieprawidłową gospodarką ZSEE oraz jak ich unikać.  

Reakcja młodzieży na omawiany temat, utwierdziła nas w przekonaniu, że temat 
“elektrośmieci” wzbudza wielkie zainteresowanie, a zakres wiedzy w społeczeństwie 
wymaga uzupełnienia nie tylko pod kątem szkodliwości dla środowiska naturalnego, 
ale również pod kątem obowiązujących przepisów prawa i dyrektyw Unii Europejskiej.
 
Efektem rozmów  z przedstawicielami gmin, są zaplanowane przy współudziale firmy 
recyklingowej Elektrozłom sp. z o.o. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego na terenach poszczególnych Gmin: Gilowice, Jaworze, Istebna, Wisła, 
Hażlach, które są równocześnie okazją do aktywnej edukacji ekologicznej oraz 
kształtowania i utrwalania pozytywnych wzorców lokalnej społeczności.

Mając na uwadze jakim wyzwaniem dla Polski są wymagania Unii Europejskiej w 
dyrektywie  2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.Urz. UE L 37 z 
13.02.2003 r.) przeniesionej do planów Gospododarki Odpadami zobowiązującej nas do 
osiągnięcia średniego wskaźnika selektywnej zbiórki sprzętu pochodzącego z prywatnych 
gospodarstw domowych na poziomie 4 kg na jednego mieszkańca na rok, pragniemy 
kontynuować naszą misję edukacji ekologicznej oraz aktywnie przyczyniać się do 
ochrony środowiska naturalnego ludzi i zwierząt w imię przyszłości następnych pokoleń.

Prezes Fundacji
Krystyna Dul-Kastura




