GOZpodarne wyzwanie
Inspiracje do podjęcia działań
z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Sekretariat Konkursu

Circular Week
Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Week) to inicjatywa Koalicji RECONOMY mająca na celu promocję
gospodarki obiegu zamkniętego wśród firm, samorządów, organizacji pozarządowych i konsumentów.
Główną ideą Tygodnia GOZ jest pokazanie dobrych praktyk, korzyści dla biznesu i społeczeństwa oraz konkretnych
wdrożeń rozwiązań GOZ. W ramach obchodów tygodnia zorganizowane zostaną panele dyskusyjne i debaty śniadaniowe
w całej Polsce, lokalne eventy i wydarzenia, międzynarodowa konferencja tematyczna.
Dzięki tej inicjatywie chcemy włączyć jak największą liczbę podmiotów, osób, instytucji we wdrażanie i propagowanie tej
innowacyjnej koncepcji będącej szansą dla polskiej gospodarki.
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Czym jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego?
Gospodarka Obiegu Zamkniętego to model, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub
cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby
możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu
pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji
i recyklingu wszelkich produktów i materiałów.
Gospodarka cyrkularna wzoruje się na przyrodzie i naturalnym obiegu materii w ekosystemach. Nie istnieje słowo “odpad”,
ponieważ wszystkie surowce są cenne. Uwzględniając to, produkty które nie nadają się do dalszego użytkowania, są chwilowo
wycofywane z rynku do naprawy i regeneracji w celu usprawnienia do dalszego wykorzystania. Bardzo ważne w gospodarce
cyrkularnej jest więc podejście systemowe, koncentrujące się na całym cyklu życia produktu. Kluczowe jest tu zaangażowanie
wszystkich podmiotów (przedsiębiorstw, wspólnot, jednostek), które są równoważną częścią sieci i mają realny wpływ na cały
łańcuch wartości.
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Zasada 5R:
Reduce, Reuse, Repair, Recycle, Recover
1.
2.
3.
4.

5.

REDUCE - redukuj, ograniczaj ilość produkowanych odpadów, np. poprzez przemyślane zakupy, wybór rzeczy
wielokrotnego użytku lub takich o dłuższym okresie trwałości albo produktów w zminimalizowanym opakowaniu.
REUSE - używaj ponownie, wykorzystaj kolejny raz, podaruj przedmiotom “drugie życie”, np. poprzez powtórne
wykorzystanie opakowań, przeróbkę ubrań lub inną formę upcyklingu.
REPAIR - naprawiaj, odnawiaj - zanim zdecydujesz o przekazaniu odpadów do recyklingu i zakupie kolejnego
produktu w miejsce starego. Postaraj się naprawić, odnowić daną rzecz, aby wydłużyć jej czas życia.
RECYCLE - segreguj i przekaż do recyklingu - jeśli stopień zużycia lub rodzaj odpadów nie pozwalają na ich
ponowne wykorzystanie, zadbaj o ich prawidłową utylizację i przekazanie ich we właściwe miejsce do dalszego
przetworzenia.
RECOVER - odzyskuj - wiele odpadów nie nadaje się do recyklingu z uwagi na skomplikowaną i wielomateriałową
budowę, dlatego ważne jest, by jeszcze na ostatnim etapie życia produktu, odzyskiwać jak najwięcej surowców lub
energii w nich zawartej, np. poprzez spalanie takich odpadów w specjalistycznych instalacjach, w wyniku czego
produkowana jest energia cieplna oraz elektryczna.

Inspiracje - miejsca
Repair Cafe (Piła) https://www.facebook.com/RepairCafePila/
Męska Szopa (Warszawa)
https://www.facebook.com/meskaszopa/
Męska Szopa (Wrocław)
https://www.facebook.com/Męska-Szopa-Wrocław-257961508295214/
Męska Szopa (Słupsk) https://www.facebook.com/Męska-Szopa-w-Słupsku-271562269943208/
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Inspiracje - wydarzenia
Warsztaty upcyklingowe i wymianki
https://www.facebook.com/pg/krakoffska36/photos/?tab=album&album_id=523988624426856
Warsztaty z przerabiania ubrań
https://www.facebook.com/pg/krakoffska36/photos/?tab=album&album_id=849531831872532
Wyprzedaż garażowa
https://www.facebook.com/WyprzedazGarazowa
Zero Waste Party http://inwestpark.pila.pl/biznes-w-pile/zapraszamy-na-zero-waste-party/
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Inspiracje - blogi
Upcykling: http://www.nanowosmieci.pl/
Zero Waste: http://zeroheroes.pl/, http://www.ograniczamsie.com/,
https://vademecumzerowaste.com/home/
Zagospopdarowanie odpadów: http://oddamodpady.pl/
Odpowiedzialna konsumpcja: https://www.ekonsument.pl/baza_wiedzy.html
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Inspiracje ze świata
Circular Week London: https://ceweek.london/
Circular Week Holland: http://www.hcew.nl/
World Circular Economy Forum:
https://www.sitra.fi/en/projects/world-circular-economy-forum-2018/#programme
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Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: gozpodarne.wyzwanie@gmail.com
telefon: 667 028 857
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