
 

 

 

 

REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ 

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona w 2002 roku przez czołowe polskie i 

międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu realizacji ciążących na przemyśle obowiązków odzysku i 

recyklingu opakowań wprowadzanych przez nich na rynek. Obecnie współpracuje z kilkoma tysiącami 

przedsiębiorców, których produkty opakowane są w blisko co 4 opakowanie trafiające na polski rynek. 

Rekopol to lider wśród tego typu podmiotów w Polsce. Realizując obowiązki przedsiębiorców tworzy 

największy w kraju system zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie 700 gmin. 

 

Rekopol prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. 

Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez 

Śmiecenia. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie z przedsiębiorcami, współtworząc i 

realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 

 

 

Dzień bez Śmiecenia 

 

Dzień bez Śmiecenia – to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających 

w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w 2007 r., 

przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach 

systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i organizowanego w Polsce przez 

Rekopol O.O.O. SA. Celem jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, 

promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. 

 

W Dzień bez Śmiecenia, nie produkujemy tysięcy plakatów, ulotek, insertów i wlepek. Przygotowujemy 

kartkę elektroniczną, która po kliknięciu przekierowuje na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. Kartka ma 

dwa zadania – zachęcić do kliknięcia i zapoznania się ze stroną. Zawarte na niej treści, adresowane do 

różnych grup odbiorców w przystępny sposób wskazują na istotę selektywnej zbiórki i sposoby jej 

prowadzenia. Drugim zadaniem kartki jest zachęcenie do jej przesłania znajomym, współpracownikom, 

rodzinie i przyjaciołom. 

 

 

Działaj z imPETem! 

 

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie 

świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu. Dzięki 

naszym staraniom, mamy realny wpływ na zwiększanie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi 

odpadów z frakcji żółtego pojemnika: opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych. Chcemy, aby dzięki nam dzieci wiedziały, jak należy segregować odpady i 

dlaczego powinny to robić. „Działaj z imPETem!” jest programem, który w łatwy i ciekawy sposób ma 

przekazywać wiedzę, pomóc przyswajać nowe informacje, zrozumieć je i zapamiętać. Nasza kampania 

to sposób na edukację ekologiczną, która przynosi efekty. Więcej na stronie: https://dzialajzimpetem.pl/.    
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