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PODSUMOWANIE

11 miast

około 40 wydarzeń

32 partnerów

ponad 700 uczestników
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Pierwszy Polski Tydzień Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego za nami.

Szanowni Państwo,

w tym roku po raz pierwszy, w ramach Koalicji rECOnomy, 
zorganizowaliśmy Polski Tydzień w Obiegu Zamkniętym. 

W całej Polsce udało się zorganizować kilkadziesiąt 
wydarzeń, warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych, 
a przede wszystkim zintegrować wokół idei circular 
economy liczne grono osób i instytucji. Naszymi 
działaniami chcieliśmy pokazać czym jest gospodarka 
cyrkularna, a przede wszystkim uświadomić, że każdy 
z nas, codziennymi działaniami, może być jej 
ambasadorem i mieć wpływ na kondycję naszej Planety.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzeń w ramach Circular 
Week – organizatorom, prelegentom, szkoleniowcom, a przede wszystkim uczestnikom 
– tak liczne grono pokazuje jak ważny jest to temat.

Dziękujemy naszym partnerom i patronom – za zaangażowanie i wsparcie, a przede 
wszystkim za wytyczanie i pokazywanie kierunków rozwoju circular economy w Polsce.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku również się spotkamy. Już dziś zapraszamy na Circular 
Week 2019, który będzie mieć wymiar międzynarodowy!

dr Agnieszka Sznyk,
Prezes Zarządu INNOWO

Między 22 a 28 października po raz pierwszy w całej Polsce, zorganizowany został  Polish 
Circular Week, czyli Tydzień w Obiegu Zamkniętym. 

Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady, konferencje, wymiana ubrań czy sprzętu, 
kawiarenki naprawcze -  to tylko niektóre z działań́, w których udział mógł wziąć ́każdy, 
by dowiedzieć ́się̨ czym jest, i jak przekłada się̨ na codzienne życie, gospodarka obiegu 
zamkniętego.

Głównym inicjatorem i  organizatorem wydarzeń była Koalicja rECOnomy, ale przyłączyć 
mógł się każdy – biznes, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, samorządy, osoby 
prywatne.
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Wszystkie działania podejmowane podczas Pierwszego Polskiego Tygodnia Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego miały skłonić ́do zastanowienia się̨ nad codziennymi nawykami 
konsumpcyjnymi, a także przyczynić ́się̨ do świadomego i rozsądnego korzystania z zasobów.

Dla organizacji pozarządowych zorganizowany został konkurs grantowy “GOZpodarne 
wyzwanie” – ngos z pięciu miast (Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk i Katowice) mogły starać 
się o dofinasowanie na przygotowanie eventu w ramach Circular Week. Organizatorem 
konkursu była firma doradcza CSR Consulting, patronem Koalicja rECOnomy, a Partnerem 
Głównym firma Stena Recycling.

Poniżej prezentujemy podsumowanie niektórych z wydarzeń zorganizowanych w ramach 
Circular Week.
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Warsztat  
„ZRÓWNOWAŻONA MODA“
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Warsztat  „Zrównoważona moda“, który poprowadziła Marta Karwacka, pas-
jonatka mody, specjalistka CSR, autorka bloga How to Wear Fair. Do współprow-
adzenia spotkania zostały zaproszone firmy, które w swojej działalności kierują 
się zrównoważonym rozwojem – celebrity2use; WOSH WOSH, PIEL, H&M.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja Marty Karwackiej nt. branży modowej – jej 
zaangażowania w circular economy, świadomości konsumentów, etyki bizne-
su, kierunkach rozwoju. Punktem wyjścia do dyskusji były dane pokazujące 
m.in., że branża modowa jest drugą najbardziej zanieczyszczającą branżą, że 

dziś produkujemy 400% więcej ubrań niż 20 lat temu, a ponad 15 milionów ton 
tekstyliów jest wyrzucanych (Stany Zjednoczone) i mniej niż 1% materiałów jest 
recyclingowanych. Uczestniczki warsztatu zastanawiały się co można zrobić by 
zmienić świadomość, a przede wszystkim postawy i zachowania konsumentów. 
Odpowiedzią były prezentacje firm, które hołdują zasadzie: stylowo i etycznie. 
Marka celebrity2use, która sprzedaje ubrania znanych osób, przeznaczając część 
ceny na cele charytatywne; WOSH WOSH firma odnawiająca i regenerująca 
obuwie oraz Studio PIEL, w którym powstają wyroby z odpadów skór. Na za-
kończenie warsztatu uczestniczki mogły same wykonać ozdoby z odpadów.



6

Warsztat kulinarny „KOCHASZ 
JEDZENIE? SKOŃCZ Z JEGO 
MARNOTRAWIENIEM!”
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Warsztat kulinarny „Kochasz jedzenie? Skończ z jego marnotrawieniem!” miał 
za zadanie edukować uczestników w kwestii ograniczania marnowania żywnoś-
ci. Przeciętny Polak, który wyrzuca cztery kilogramy jedzenia miesięcznie, może 
zaoszczędzić nawet 2,5 tysiąca złotych rocznie.  Prowadzący spotkanie – Sylwia 
Majcher, dziennikarka i blogerka kulinarna oraz Jakub Malec, szef kuchni hotelu 
Novotel Centrum – uczyli uczestników jak wykorzystać resztki żywności przygot-
owując wspólnie zdrowe i smaczne posiłki. Resztki żywności wykorzystane 
w kuchni pochodziły z jadłodzielni Foodsharing Warszawa. O tej inicjatywie oraz 
o tym w jaki sposób możemy w zrównoważony sposób planować posiłki, rozstr-
zygać przydatność produktów do spożycia, przechowywać żywność dyskutowa-
no wspólnie w trakcie pysznego posiłku przygotowanego podczas warsztatów.
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Zamknięte śniadanie dla 
biznesu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii
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Zamknięte śniadanie dla biznesu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Tech-
nologii z udziałem Dyrektora Departamentu Innowacji Jana Staniłko. Podczas 
spotkania dyskutowano o przyszłości gospodarki cyrkularnej w Polsce, losach 
rządowej mapy drogowej, która po przejściu oceny w licznych resortach znowu 
trafiła do konsultacji przez biznes. Prezes INNOWO Agnieszka Sznyk przed-
stawiła plany stworzenia „Polish Circular Hotspot” - ogólnopolskiej platformy 
współpracy dla samorządów, biznesu i uczelni w celu rozwoju i implementacji 
rozwiązań cyrkularnych.
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Debata „WASTE IS MATERIAL 
WITHOUT IDENTITY”
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Debata „Waste is material without identity” podejmowała naglący temat 
wdrożenia budownictwa cyrkularnego w Polsce. Gospodarka cyrkularna może 
w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu branży 
budowlanej, która obecnie odpowiada za połowę zużycia energii i wydobycia 
materiałów w UE. Jednym z elementów, który może stanowić wsparcie tej idei 
jest rozwiązanie techniczne zaprezentowane przez Roba Oomena z Madaster 
Foundation, tj. paszporty materiałowe. Dają one możliwość przechowywania 
danych na temat budynku lub konstrukcji dzięki czemu możliwe jest lepsze 
zarządzanie nieruchomościami, w tym ich naprawami i modyfikacjami, pod-
niesienie bezpieczeństwa, a także zwiększone powtórne wykorzystanie części 
i materiałów użytych do ich budowy. Prezentacja ta była przyczynkiem do 
dalszej dyskusji nt. wsparcia wdrożenia budownictwa cyrkularnego w Polsce. 
Uczestnicy stwierdzili, że istnieje konieczność m.in. budowania świadomości 
nie tylko wśród konsumentów ale także wśród władz publicznych, zastosowania 
podejścia systemowego, a także oparcia rozwiązań legislacyjnych, technolog-
icznych  i certyfikacji na faktach i mierzalnych dowodach. Rozpoczęta debata 
będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach z cyklu „Budownictwo 
w obiegu zamkniętym w praktyce”.
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Spotkanie regionalne 
„GOSPODARKA CYRKULARNA DLA 
PRZYSZŁOŚCI REGIONU ŁÓDZKIEGO”



13

Podczas spotaknia zaprezentowano wyniki projektu SCREEN „Europejskie 
regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej” finansowanego ze środ-
ków Programu Horyzont 2020. Zaprezentowano m.in raport dotyczący po-
tencjalnych rozwiązań cyrkularnych w firmach należących do branż Nowocze-
sny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym Wzornictwo) oraz Zaawansowane 
Materiały Budowlane, a także kryteria oceny projektów z zakresu gospodar-
ki cyrkularnej. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było podpisanie przez 
Marszałka Województwa Łódzkiego memorandum umożliwiającego finanso-
wanie projektów przyczyniających się do rozwoju gospodarki cyrkularnej 
w regionie łódzkim.
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„GOZpodarne WYZWANIE”
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W ramach konkursu grantowego „GOZpodarne wyzwanie”, skierowanego do 
organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie miast partnerskich, 
realizowane były działania lokalne oraz wydarzenia promujące idee GOZ wśród 
konsumentów.

W Warszawie mieszkańcy mogli wziąć udział w warsztatach edukacyjnych doty-
czących prawidłowej segregacji odpadów oraz kursie szycia na maszynie. 
Dodatkowo zorganizowany został pchli targ oraz dwudniowe kreatywne warsz-
taty upcyklingowe.

W Poznaniu na mieszkańców czekały pokazy filmów prezentujących ideę circu-
lar economy oraz cykl warsztatów i wykładów. Dodatkowo każda osoba mogła 
skorzystać z freeshopu i zostawić w nim swoje niepotrzebne przedmioty, aby 
dostały „drugie życie”.

Najmłodsi mieszkańcy Gdańska uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, 
a najstarsi – mogli wziąć udział w otwartej debacie na Uniwersytecie Gdańskim. 
Dodatkowo, dla osób zainteresowanych tworzeniem miast opartych na obiegu 
zamkniętym (wody, energii i składników odżywczych), zorganizowana została 
dyskusja z architektami oraz urbanistami. W Zabrzu zorganizowane zostały 
warsztaty z szycia woreczków do zakupu owoców i warzyw, których można 
wielokrotnie używać zamiast plastikowych „zrywek”, natomiast w Katowicach 
uczestnicy mieli możliwość produkcji własnych naturalnych środków czystości. 
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KONFERENCJA „EKOSYSTEM 
POZYTYWNEGO WPŁYWU”
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Konferencja „Ekosystem pozytywnego wpływu”, podczas której dyskutowano na 
temat inicjatyw podejmowanych na całym świecie głównie przez młodych ludzi 
z wielką pasją łączących cele społeczne, ekologiczne i biznesowe. Goście kon-
ferencji, M. Dardaillon i J. Guyot, autorzy książki „Przedsiębiorcy którzy zmieniają 
świat” mówili m.in. o przykładach startupów, które rozwiązują istotne wyzwania 
dotyczące kurczących się zasobów naturalnych i zmieniającego się stylu życia.

Konferencja została zorganizowana przez Little Greenfinity, przy współpracy 
Akademii Leona Koźmińskiego, Ambasady Francji w Polsce, Stowarzyszenia 
Polska-Francja, FISE, Ashoka, Orange, BGŻ BNP Paribas i innych partnerów.
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CIRCULAR MEET UP!
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23 października w krakowskiej Spółdzielni Ogniowo Deko Eko miało przyjem-
ność organizować Circular MeetUP!  Ekocentryczka, Beata Buc - autorka bloga 
Proste Miasta, Aleksandra Bąkowska, Agata Kurek z KOKOworld oraz nasza CEO 
Agata Frankiewicz poprowadziły interesujące prelekcję o gospodarce obiegu 
zamkniętego, trendzie zero waste i eko design. 

Daria Rogowska podczas prelekcji opowiadała o tym, że Zero waste to ruch dla 
każdego. Jej zdaniem warto codziennie robić tyle ile można dla dobra planety 
i dla własnej oszczędności.

Beata Buc wierzy, że małe ekozmiany może wprowadzić każdy. Na spotkaniu 
starała się udzielić odpowiedzi na pytania: Czy bycie eko może być łatwe? 
Czy można zmniejszyć ilość plastiku w codziennym życiu bez wielkich wyrzec-
zeń?

Aleksandra Bąkowska  w czasie swojej prezentacji udzieliła odpowiedzi na pyta-
nie - jak gospodarka obiegu zamkniętego i praktyki odpowiedzialnego biznesu 
pozwalają markom wdrożyć wartości w życie.

Agata Kurek - założycielka odzieżowej marki fair trade KOKOworld opowiadała 
czym jest projektowanie obiegu zamkniętego. 

Agata Frankiewicz jest twórcą marki Deko Eko - platformy upcycklingowej, 
która łączy projektantów i producentów tworzących w nurcie ekologii. Dodat-
kowo jest pomysłodawczynią „Upcycklingu Marki”, którego celem jest znalezie-
nie innowacyjnych rozwiązań na wykorzystanie generowanych przez firmę 
odpadów. 

Podczas wydarzenia zaprezentowana 
została także wystawa naszych upcyklin-
gowych produktów – m.in. torebek 
z dętek i banerów reklamowych, kielisz-
ków z butelek, kalendarzy z materiałów 
reklamowych. Po prelekcjach odbył się 
networking, podczas którego dyskutowa-
no na tematy związane z ekologią, 
upcyklingiem i ekonomią cyrkularną. 
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CIRCULAR ECONOMY 
WARSAW SUMMIT 
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Circular Economy Warsaw Summit – Konferencja „Gospodarka Obiegu Zam-
kniętego od teorii do praktyki”. Było to już trzecie spotkanie liderów circular 
economy, z Polski i ze świata. Konferencja była okazją do dyskusji o kierunkach 
rozwoju gospodarki cyrkularnej w Polsce i w Europie, a także do prezentacji 
przez firmy najciekawszych case studies z obszaru circular economy.

Konferencje otworzyło wystąpienie Mari Rincon Lievany z DG Envi Komisji Eu-
ropejskiej, która przybliżyła uczestnikom plan parac Komisji w obszarze eko-pro-
jektowania, pakietu odpadowego, strategii dla plastików oraz metod finansowa-
nia transformacji w kierunku cyrkularnym. 

Jedną z ciekawszych prezentacji było wystąpienie Jana Jonkera, charyzmaty-
cznego profesora, jednego ze 100 najbardziej wpływowych osób w obszarze 
zrównoważonego rozwoju w Holandii. Profesor Jonker w bardzo przystępny 
sposób przedstawił różne modele biznesowe, nad którymi prowadził dogłębne 
badania, a które szczegółowo przedstawione są w jego książce pt. Organising 
for the circular economy. Trudne zadanie prezentacji po Janie Jonkerze miał 
dr Sankar Sivarajach z Uniwersytetu w Bradford. Dr Sankar opowiedział o konk-
retnych przykładach wykorzystania circular economy w biznesie jak np. plat-
formy internetowe do wypożyczania ubrań czy ooHO biodegradowalne jadalne 
osłonki na wodę. Natomiast Joan Prummel z Ministerstwa Infrastruktury i Gos-
podarki Wodnej Holandii zwrócił uwagę na znaczenie zamówień publicznych 
w transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

1 800 000 000 000 to kwota, która rocznie przeznaczana jest w Unii Europejskiej 
na zamówienia publiczne. Jej wysokość mówi sama ze siebie, uświadamiając 
nam jak skuteczne może być to narzędzie w nakłanianiu firm do oferowaniu 
produktów czy usług zgodnych z ideą GOZ. 

Nie brakowało także interesujących przykładów ze świata biznesu. Katarzyna 
Dulko-Gaszyna, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju,  przedstawiła dobre 
praktyki IKEA, pokazując jak bardzo zaawansowana jest ta marka w działaniu 
na rzecz gospodarki cyrkularnej. 100% bawełny i 77% drewna pochodzi  w Ikea 
ze źródeł zrównoważonych, 73% energii w Ikea produkowane jest ze źródeł 
odnawialnych, a ponad 90% odpadow ze sklepów w Polsce jest przekazywanych 
do recyklingu materialowego albo odzysku energii. Także coraz więcej produk-
tów dostępnych w sklepach IKEA jest produkowanych  w pełni z surowców 
wtórnych jak np. dywany TANUM czy fronty kuchni KUNGSBACKA.



22

Dr Aleksnadra Ćwil-Kaczmarek z BASF przybliżyła  uczestnikom konferencji 
biodegradowalne tworzywo sztuczne, cechujace się kompletną kompostowal-
nością i biodegradowalność. Ma ono szerokie zatasowanie m.in. w rolnictwie, 
przemyśle spożywczym i branży opakowaniowej. 

Anna Borys-Karwacka z firmy Mc Donald’s opowiedziała natomiast o przykład-
ach działań cyrkularnych w tej sieci restauracji jak np. wykorzystanie sztućców 
podatnych w 100% recyklingowi, przetwarzanie oleju smażalniczego, wprow-
adzanie energooszczędnych rozwiązań czy efektywna segregacja. 

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii oraz Ambasady Holandii. Partnerami wydarzenia 
byli IKEA, STENA Recycling, BASF, Mc Donlad’s, Rekopol. 

Więcej o tematach i prelegentach na stronie:
www.circulareconomy.org/konferencja



23



Liderzy projektu

Partnerzy strategiczni

Partnerzy wspierający

Patroni

Patroni medialni


