


Koalicja „Włącz
Czystą Energię
dla Polski”

OD KIEDY DZIAŁAMY

Pracodawcy RP w czerwcu 2020 r. powołali do życia
Koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski”, która zrzesza
podmioty działające rzecz popularyzacji Gospodarki 
o Obiegu Zamkniętym.

POMYSŁODAWCY

Liderem Koalicji są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej –
najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce
reprezentująca 19 000 firm zatrudniających ponad 5 mln
osób. 
Partnerem Strategicznym Koalicji jest firma Fortum Polska



NASZA MISJA
Koalicja Włącz Czystą Energię dla Polski ma na
celu współpracę, dzielenie się dobrymi
praktykami, wymianę doświadczeń, a przede
wszystkim promocję rozwiązań, które pomogą
Polsce w osiągnięciu celów wskazanych 
w Europejskim Zielonym Ładzie.
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2 Działania podejmujemy z myślą o korzyściach
dla społeczeństwa  i rozwoju gospodarczego
Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju energetyki opartej na zasadach
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.



NASZE CELE
W ramach Koalicji i przy wsparciu branżowych
ekspertów tworzymy i publikujemy raporty, 
a także organizujemy spotkania edukacyjne 
dla przedstawicieli biznesu oraz decydentów. 
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Inicjatywy te służyć będą wypracowaniu
właściwej dla Polski drogi do GOZ w energetyce,
z korzyścią nie tylko dla środowiska, ale także
dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących
na rodzimym rynku.



PATRONATY HONOROWE



CZŁONKOWIE KOALICJI



NASZE DZIAŁANIA 
 2020-2021  

listopad 2020

Raport "Gospodarka
obiegu zamkniętego -
szanse i wyzwania"

Premiera raportu

podczas I edycji

Kongresu GOZpodarka 

luty 2021

Zespół
Regulacyjny ds.
GOZ 

16 lutego 2021 r.

został powołany do

życia Zespół

Regulacyjny ds. GOZ

marzec-grudzień
2021

Perspektywniki

Dzięki pracom Zespołu

Regulacyjnego ds. GOZ

powstają "Perspektywniki"

październik 2021

Konkurs
„GOZpodarz 2021” 

Konkurs "GOZpodarz 2021"

skierowany był do

przedsiębiorców, jednostek

samorządu terytorialnego

oraz innych organizacji

październik-
grudzień 2021

#GOZchallenge

Cotygodniowe publikowanie

działań na rzecz Gospodarki 

o Obiegu Zamkniętym

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ZESPÓŁ REGULACYJNY
DS. GOZ 



ZESPÓŁ REGULACYJNY DS. GOZ

OD KIEDY

W ramach działalności Koalicji 16 lutego 2021 r. zawiązał się
Zespół Regulacyjny ds. GOZ. Jego głównym zadaniem jest
wypracowywanie rekomendacji dla planowanych zmian
legislacyjnych, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów
wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a związanych z
wdrożeniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

PRZEWODNICZĄCY

Przewodniczącym Zespołu jest P. Krzysztof Baczyński, który 
w Coca-Cola HBC Polska odpowiada za koordynację procesów 
z obszaru regulacyjnego.



ZESPÓŁ REGULACYJNY DS. GOZ

ZESPÓŁ REGULACYJNY DOTYCHCZAS ZAJĄŁ SIĘ
NASTĘPUJĄCYMI TEMATAMI

wyzwania odpadowe w świetle propozycji Trójpaku PSL
ustawa butelkomatowa
ustawa dotycząca torebek foliowych
ustawa dotycząca oznakowania opakowań
luka inwestycyjna w „waste to energy”
projekt Krajowego Programu Gospodarki Odpadami (KPGO) 2022
instalacja termicznego przekształcania odpadów
projekt Rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)



PERSPEKTYWNIKI
Jednym z owoców pracy Zespołu Regulacyjnego są
„Perspektywniki”, czyli publikacje podejmujące kwestie wyzwań i
rozwiązań dla wdrażania GOZ z perspektywy poszczególnych
branż.

 W 2021 roku zostały opracowane 4 Perspektywniki.





KONKURS
"GOZPODARZ 2021"
- I EDYCJA
Aby wyróżnić liderów wdrażających bądź promujących dobre
praktyki związane z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
zorganizowaliśmy I edycję Konkursu „GOZpodarz 2021”.
Konkurs skierowany był do przedsiębiorców, jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Uroczyste
rozdanie Nagród odbyło się 27 października 2021 r. podczas II
Kongresu GOZpodarka w Zabrzu współorganizowanym przez
Fortum Polska, Instytut Jagielloński oraz Pracodawców RP. 



LAUREACI 

I Kategoria "Wdrożenie praktyk GOZ"

Miejsce I
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych za projekt „Sklep Społeczny pod Cisem”

Miejsce II
Gmina Izabelin za projekt „Izabelin gminą bez odpadów”

Miejsce III
Fundacja JMP - inspiracje w edukacji za projekt „Ekoidea Charity Shop MumCiuch”

II Kategoria "Popularyzacja praktyk"

Miejsce I
OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. za projekt Zrównoważony rozwój w OSI

Miejsce II
Grupa Kapitałowa CCC za projekt „Daj swoim butom drugie życie”

Miejsce III
GMINA KOBYLNICA za projekt Działania Gminy Kobylnica w zakresie ograniczania ilości odpadów
powstających w gospodarstwach domowych oraz ich odpowiedniego wykorzystywania.



ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW
POZARZĄDOWYCH ZA PROJEKT „SKLEP SPOŁECZNY POD CISEM”

ESWIP od roku prowadzi, w formie pilotażu, punkt
ponownego użytkowania przedmiotów - „sklep
społeczny” Dom pod Cisem. 
Mieszkańcy Elbląga i okolic, zamiast wyrzucać
używane rzeczy (meble, sprzęty elektr., art.
dekoracyjne, książki) utworzyli pracownie: złotej
rączki i tapicersko-krawiecką, w których przedmioty,
zgodnie z GOZ, są odnawiane/naprawiane,
następnie sprzedawane w sklepie społecznym.
Dzięki tej działalności ESWIP przyczynia się do:
zmniejszenia ilości odpadów komunalnych; ochrony
środowiska i zasobów naturalnych; aktywizacji
zawodowej osób oddalonych od rynku pracy oraz
edukacji zawodowej i reintegracji społeczno-
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym 



GMINA IZABELIN ZA PROJEKT
„IZABELIN GMINĄ BEZ ODPADÓW”

Gmina Izabelin podejmuje się szeregu działań zgodnych z
hierarchią postępowania z odpadami. 
Stawia na działania mające zapobiegać powstawaniu odpadów (w
kwietniu 2019 r. zapoczątkowany został Program kompostowania
w gminie Izabelin). 
Zajmuje się odzyskiem surowców, tak by jak najmniejsze ilości
odpadów poddać unieszkodliwieniu (w lipcu 2019 r. Wójt Gminy
wprowadziła Zarządzenie eliminujące przedmioty jednorazowego
użytku, wykonane z tworzyw sztucznych)
Gmina organizuje wiele inicjatyw i akcji edukacyjnych
uświadamiających mieszkańcom, jak ważne jest aby prawidłowo
segregować odpady (Gmina przygotowała Poradnik „Kompostuję,
bo ziemię szanuję!”) 



FUNDACJA JMP - INSPIRACJE W EDUKACJI ZA PROJEKT 
„EKOIDEA CHARITY SHOP MUMCIUCH”

Fundacja JMP poprzez Charity Shop MUMCIUCH
daje drugie życie ubraniom i innym towarom
Fundacja buduje wzrost świadomości dotyczącej
ekonomii społecznej wśród Polaków, polskich
przedsiębiorców, producentów oraz wdrożenie
planu komunikowania o ekonomii społecznej
stosowanego przez organizacje sektora ES i
otoczenia ES. 



OSI FOOD SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. ZA
PROJEKT ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OSI

OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. , to zakład produkcyjny, który zajmuje
się wytwarzaniem mrożonych produktów z mięsa wołowego, stosując
jednocześnie rozwiązania proekologiczne. 
U podstawy działalności spółki leży świadomość wzajemnych relacji ze
środowiskiem 
OSI Food Solutions Poland zajmuje się popularyzacją świadomości
środowiskowej, racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczania
negatywnego oddziaływania na otoczenie wśród pracowników i lokalnych
społeczności. 
Grupa corocznie organizuje m.in.: Plant Three Trees - sadzenie 3 nowych
drzew w okolicy zakładu; Eko-edukacyjny konkurs „Od nasionka do
roślinki”; Wielki Dzień Pszczół; Eko-zajęcia edukacyjne dla
zaprzyjaźnionych szkół w duchu UPCYKLINGU z segregacji odpadów i
recyklingu.



 GRUPA KAPITAŁOWA CCC ZA PROJEKT „DAJ SWOIM BUTOM DRUGIE ŻYCIE”

Od lipca 2020 roku w 21 sklepach stacjonarnych w
Polsce CCC prowadzi pilotażową zbiórkę obuwia pod
hasłem „Daj swoim butom drugie życie”, która
zachęca klientów do przynoszenia używanego
obuwia.
Akcja ta wpisuje się w przyjętą przez spółkę Strategię
Zrównoważonego Rozwoju i cele z obszaru GOZ. 
Dzięki akcji niepotrzebne już buty zostają
przetworzone w ramach recyklingu lub zutylizowane.
Uzupełnieniem projektu CCC zbiórki używanego
obuwia „Daj swoim butom drugie życie” była akcja
zorganizowana w grudniu 2020 r. we współpracy z
firmą Wosh Wosh pod nazwą „Przynieś buty dla
bezdomnego”. Akcja “Przynieś buty dla bezdomnego”
zwracała uwagę na świadomą konsumpcję,
ograniczenie odpadów i koncepcję zero waste, a
także na pomoc potrzebującym



GMINA KOBYLNICA ZA PROJEKT W
ZAKRESIE OGRANICZANIA ILOŚCI
ODPADÓW W GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH 

Urząd Gminy Kobylnica na rzecz „popularyzacji idei GOZ"
organizuje różnego typu inicjatywy włączając w życie
wszystkich mieszkańców np. „Kobylnicką GARAŻÓWKĘ”.
W lipcu 2021 r. odbyło się "Spotkanie ze śmieciarką MIECIĄ”. 
W 2019 r. Gmina opracowała ulotki informacyjne w zakresie
zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ulotkach
określone zostały kolory frakcji oraz zawarta została
odpowiedź na pytanie „Jak prawidłowo segregować odpady?”



 WYRÓŻNIENIA

Grupa Kapitałowa CCC za projekt - Linia produktów ekologicznych „Go for nature”

Orange Polska za projekt - Odnowa urządzeń multimedialnych
Gmina Miejska Kraków za projekt - Cyrkularna Strategia dla Krakowa opracowana w ramach programu
Circular Cities Poland

Gmina Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie za projekt GOZpodarni Stargardzianie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku za projekt Ścieżka edukacyjna
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy za Koalicję na rzecz recyklingu
tworzyw sztucznych. Całokształt działań na rzecz popularyzacji GOZ.

 I Kategoria "Wdrożenie praktyk GOZ"

 II Kategoria "Popularyzacja praktyk GOZ"



#GOZCHALLENGE
 



#GOZCHALLENGE Kolejnym działaniem Koalicji jest
#GOZchallenge, czyli cotygodniowa
publikacja eko-praktyk związanych z
Gospodarką o Obiegu Zamkniętym na terenie
swoich społeczności, firm i organizacji.
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Wyzwanie rozpoczęło się 28 października
2021 roku. Jest to kolejna inicjatywa po
konkursie "GOZpodarz 2021", poprzez którą
chcemy promować dobre praktyki
przyczyniające się do poprawy życia planety.





#GOZCHALLENGE -
PRZYKŁADOWE PRAKTYKI



INNE 
INICJATYWY 



PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW
„CZYSTY PUNKT WIDZENIA”



PUBLIKACJA DOBRYCH
PRAKTYK KOALICJANTÓW



ORGANIZACJA PLOGGINGÓW

19 WRZEŚNIA 2020 r.

19 września, w Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych
Siedlisk, z problemem odpadów porzuconych w lasach
zmierzyli się przedstawiciele Koalicji „Włącz Czystą
Energię dla Polski”. By unaocznić problem dzikich
wysypisk i dać dobry przykład Polakom, zorganizowali
wspólnie z Nadleśnictwem Celestynów #PLOGGING,
czyli jogging połączony ze zbieraniem śmieci.



Magdalena Kitlas 
Dyrektor Departamentu Relacji
Pracodawcy RP

e-mail: m.kitlas@pracodawcyrp.pl

T:  (22) 518 87 08
M: 508 019 063

Więcej informacji o działalności Koalicji na stronie:
https://www.wlaczczystaenergie.pl/ 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


