
Propozycje współpracy 

z BIZNESEM



EKOpakt dla Łodzi to zbiór założeń i inicjatyw, które chcemy zrealizować jako Miasto,

żeby poprawić jakość środowiska naturalnego! To także szereg gotowych propozycji

rozwiązań, dzięki którym możemy osiągnąć założone cele.

Ważnym aspektem we wdrażaniu postanowień EKOpaktu dla Łodzi jest włączenie do

jego realizacji różnych grup interesariuszy, w tym przedsiębiorstw działających na terenie

naszego Miasta.

Czym jest EKOpakt dla Łodzi?



EKOPAKT wpisuje się w realizację założeń 

Europejskiego Zielonego Ładu

OD POLA DO 
STOŁU

RÓŻNORODNOŚĆ 
BIOLOGICZNA

ZRÓWNOWAŻONA 
MOBILNOŚĆ

BUDOWA 
I RENOWACJA

CZYSTA 
ENERGIA

ZRÓWNOWAŻONY 
PRZEMYSŁ

ELIMINOWANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ



Możliwe formy współpracy w ramach EKOPAKTU 

– do rozważenia i dopracowania 

z zainteresowanymi podmiotami:

• Wsparcie Miasta w realizacji jego inicjatyw (np. w formie darowizny lub sponsoringu)

• Realizacja wspólnej inicjatywy z Miastem (np. w formie barteru)

• Deklaracja firmy wdrożenia proekologicznego projektu lub inicjatywy w swoim 

przedsiębiorstwie

• Inne formy zaproponowane przez przedsiębiorców

• EKOcertyfikaty wydawane przez Miasto zaangażowanym przedsiębiorstwom



Wsparcie Miasta w realizacji jego inicjatyw 

W ramach tego segmentu proponujemy przedsiębiorcom np. wspólne zagospodarowanie nowego terenu zieleni

na terenie Miasta. W jaki sposób? Proponujemy zawarcie umowy trójstronnej, w ramach której Państwo jako

darczyńcy zlecacie Wykonawcy dokonanie nasadzenia na terenie, którego zarządcą jest Miasto. W

podziękowaniu oznakujemy teren Waszym logo i zorganizujemy konferencję prasową lub inne działania

promocyjne na temat naszej współpracy.

Jesteśmy też otwarci na szerszą współpracę, w ramach której po zagospodarowaniu terenu weźmiecie go

Państwo na określony czas pod opiekę. W węższym zakresie dopuszczamy jedynie zakup sadzonek drzew i

przekazanie ich Miastu w formie darowizny.



Realizacja wspólnej inicjatywy z Miastem

W tej części proponujemy Państwu włączenie się w prowadzone przez Miasto działania w mniej sformalizowany

sposób.

Jednym z takich działań mogą być zadania z zakresu monitoringu jakości powietrza w Łodzi. Jak możemy

współpracować? Państwo kupujecie czujnik jakości powietrza i montujecie go na swojej siedzibie lub miejskiej

placówce oświatowej. Taki czujnik włączamy do sieci monitoringu jakości powietrza i pokazujemy na mapie jego

odczyty z oznaczeniem Państwa jako właściciela czujnika.

Możecie także wspomóc nas przy realizacji programu edukacji ekologicznej w łódzkich szkołach, m. in.

zapewniając szkołom materiały dydaktyczne, wspomagając opracowanie treści programu lub udostępniając

swoje zasoby.



Deklaracja wdrożenia proekologicznego projektu lub 

inicjatywy w przedsiębiorstwie

Jak wszystkie inne zmiany, najlepiej jest zacząć od siebie! Dlatego zachęcamy Państwa do podejmowania

szeregu działań i zmiany zasad funkcjonowania Waszych przedsiębiorstw. Jak?

• Macie stołówkę pracowniczą? Możecie wyeliminować z niej plastik.

• Prowadzicie zakład produkcyjny? Możecie zainstalować specjalne filtry kominowe, żeby emitować mniej CO2 .

• Chcecie oszczędzać energię? Wymieńcie oświetlenie na LED-owe, zamontujcie czujniki ruchu uruchamiające

światło, wyłączajcie urządzenia, które nie muszą działać w stanie czuwania albo zamontujcie na dachu panele

fotowoltaiczne.

• Macie wolną przestrzeń przy siedzibie firmy? Zagospodarujcie ją na ogród deszczowy, zasadźcie drzewa,

ustawcie firmową pasiekę dla pszczół i zasiejcie łąkę kwietną. Możecie też zamienić betonowy parking na

zielony.



Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje

To Państwo najlepiej znacie swoje przedsiębiorstwa, a my jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje

odpowiadające profilowi Waszej działalności, które mogą przyczynić się do poprawy jakości środowiska

naturalnego w Łodzi!

Treść porozumienia dotyczącego EKOpaktu dla Łodzi i harmonogram wdrażania poszczególnych rozwiązań

dostosujemy do profilu Państwa działalności, możliwości finansowych. Chcemy, żeby postanowienia porozumienia

były realne, dlatego jego treść skonsultujemy z gronem ekspertów, które doradzi także Państwu, jakie rozwiązania

będą najbardziej korzystne.



EKOcertyfikaty dla łódzkich przedsiębiorców

Jako Miasto chcemy podziękować Państwu za Wasze zaangażowanie w działania proekologiczne. Dlatego w

ramach EKOpaktu dla Łodzi stworzyliśmy propozycję EKOcertyfikatu, który stanowi narzędzie promocyjne dla

naszych wspólnych działań oraz poświadczające, że Państwa przedsiębiorstwo działa na rzecz poprawy klimatu w

naszym Mieście. EKOcertyfikat będzie miał trzy stopnie, odpowiadające kolejnym poziomom realizacji przyjętych

przez Państwa zobowiązań ekologicznych.

Otrzymanie przez Państwa każdego z trzech stopni EKOcertyfikatu będzie wiązało się z przeprowadzeniem

szerokiej akcji informacyjnej na temat podejmowanych przez Was działań, w tym w szczególności przekazywania

informacji na temat tych działań w komunikatach prasowych, na stronach internetowych Miasta i naszych

kanałach informacyjnych w social mediach, które mają kilkaset tysięcy stałych fanów.



Zachęcamy do współpracy!

Wszelkie dodatkowe informacje na temat możliwości współpracy udzielą Państwu merytoryczni pracownicy

Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi:

Agnieszka Pietrzak Jakub Paduch

tel.: 42 272 64 16 tel.: 42 272 64 19

e-mail: a.pietrzak@uml.lodz.pl e-mail: j.paduch@uml.lodz.pl

Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 171 pok. 102-103

90-447 Łódź



Możliwa współpraca z 

biznesem


