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DEKLARACJA  
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Ja, niżej podpisany/a, kierując się przesłaniem encykliki Laudato Si’ 
i pamiętając o wielkim dziele stworzenia Ziemi, która jest darem Boga, 
deklaruję podjęcie następujących działań: 

•  Przed wyjściem do sklepu zaplanuję posiłki na  
najbliższy czas.

•  Zanim udam się na zakupy sprawdzę dokładnie, 
jakie produkty żywnościowe mam w domu.

•  Zrobię listę zakupów, które wystarczą do 
przygotowania zaplanowanych posiłków. 

• Nie będę chodzić na zakupy głodny/a. 
•  Będę kupować produkty przecenione ze względu 

na ich kończący się termin przydatności do 
spożycia.  

•  Sprawdzę zawartość swojego koszyka przed 
podejściem do kasy.

• Będę jak najczęściej wykorzystywać półprodukty. 
•  Zadbam o właściwe przechowywanie jedzenia 

w moim domu.  
•  Będę podawać dzieciom porcje odpowiednie do 

ich możliwości.
•  Dopytam kelnera o wielkość dania przed 

złożeniem zamówienia.

•  Zabiorę do domu to, czego nie zdołam zjeść 
w restauracji.

•  Będę aktywnie promować niemarnowanie 
żywności i przekaz Laudato Si’ w swoich mediach 
społecznościowych.

• Zajmę się dystrybucją encykliki Laudato Si’.
•  Prowadząc instytucję/firmę będę – przynajmniej 

w 30% – korzystać z żywności lokalnej. 
•  Przygotuję i rozdam w moim otoczeniu broszurę 

dotyczącą problemu marnowania żywności.
•  Przeprowadzę akcję edukacyjną na temat 

niemarnowania żywności i związanych z tym 
korzyści dla środowiska w wybranym miejscu 
publicznym, np. szkole, parafii. 

•  Zajmę się dystrybucją Deklaracji Świętego 
Franciszka. 

•  Podejmę współpracę ze Światowym Ruchem 
Katolików na Rzecz Środowiska przy tworzeniu 
nowych rozwiązań z uwzględnieniem aspektu 
niemarnowania żywności.

•  Uruchomię wspólnie ze Światowym Ruchem 
Katolików na Rzecz Środowiska fanpage na 
Facebooku/Instagramie poświęcony niemarnowaniu 
żywności w kontekście encykliki Laudato Si’.

•  Uruchomię zakładkę na swojej stronie 
internetowej poświęconą tematyce 
niemarnowania żywności. 

•  Zorganizuję warsztaty o niemarnowaniu żywności 
dla pracowników firmy.

•  Zorganizuję warsztaty gotowania „zero waste” dla 
pracowników firmy.

•  Zrealizuję spotkania w sprawie uregulowań 
prawnych poświęconych marnowaniu żywności. 

•  Zorganizuję konkurs dla dzieci i młodzieży na temat 
niemarnowania żywności.

•  Stworzę blog poświęcony tematyce marnowania 
żywności przy współpracy ze Światowym Ruchem 
Katolików na Rzecz Środowiska.

•  Zbuduję aplikację mobilną poświęconą 
niemarnowaniu żywności.

•  Zrealizuję warsztaty kuchni lokalnej 
z uwzględnieniem metod dobrego 
gospodarowania żywnością.

•  Zorganizuję spotkanie z autorem książki związanej 
z tematem niemarnowania żywności.

•  Stworzę projekt reklamy o niemarnowaniu 
żywności przy współpracy ze Światowym Ruchem 
Katolików na Rzecz Środowiska. 

Przykładowe propozycje 
zobowiązań:
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