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Pełne i sprawne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań GOZ możliwe jest tylko przy 

długofalowej współpracy państw członkowskich UE, miast, regionów, przedsiębiorstw                   

i obywateli. 

Odpowiadając na tę potrzebę Stena Recycling od 2017 roku organizuje 

Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pierwszy w Polsce 

konkurs dla biznesu i środowiska akademickiego, pozwalający na wymianę pomysłów                    

i doświadczeń w obszarze GOZ.

W poprzednich edycjach otrzymaliśmy ponad 130 zgłoszeń.                                                  

W ubiegłorocznej, V edycji, nadesłano do nas aż 47 wniosków konkursowych od 

przedsiębiorców i 9 od studentów. 

GOZ – OBSZAR WYMAGAJĄCY 

EDUKACJI I WSPÓŁPRACY



CELE KONKURSU

promocja GOZ oraz firm wdrażających tę ideę w życie,

wyłonienie najbardziej efektywnych, innowacyjnych 

i kreatywnych rozwiązań w obszarze wdrażania zasad GOZ,

nagrodzenie przedsiębiorstw, które wdrażają rozwiązania 

z obszaru GOZ oraz aktywizacja innych przedsiębiorstw 

i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk 

w tym obszarze,

nagrodzenie studentów za najciekawsze propozycje 

wdrożenia GOZ lub akcji społecznej na rzecz promocji 

idei GOZ.



Przedsiębiorstwa 

zgłaszają wdrożone 

praktyki GOZ

Przedsiębiorstwa 

zgłaszają działania na 

rzecz promocji idei 

GOZ
Studenci zgłaszają 

pomysły 

na promocję 

lub wdrażanie idei 

GOZ do f irm lub 

społeczeństwa

KATEGORIE KONKURSOWEKATEGORIE KONKURSOWE I NAGRODY

STUDENCI 

Zgłaszają pomysły na promocję 

albo wdrażanie idei GOZ do firm                          

lub społeczeństwa

Promocja firmy jako przedsiębiorstwa 

ekologicznego

Tytuł Lidera GOZ

Wybrana usługa Stena Recycling

Możliwość prezentacji pomysłu 

biznesowi

Notebook

Dofinansowanie do wybranego kursu 

biznesowego

PRZEDSIĘBIORSTWA:

1. Wdrażające praktyki GOZ

2. Zgłaszające działania na rzecz 

promocji idei GOZ



• Profesor Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego

• Michał Mikołajczyk, Organizacja Odzysku Opakowań „Rekopol”

• Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

• Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami

• Agnieszka Zielińska, Skandynawsko-Polska Izba Handlowa

• Małgorzata Greszta, Kampania 17. Celów

• Piotr Bruździak, Stena Recycling Polska

JURY KONKURSU



LAUREACI IV EDYCJI KONKURSULAUREACI WSZYSTKICH EDYCJI KONKURSU



VI edycja konkursu startuje 9 stycznia 2023 r. Zachęcamy firmy i 

studentów do nadsyłania swoich zgłoszeń w konkursie za pośrednictwem 

formularza dostępnego na stronie: https://www.stenarecycling.pl/stena-

circular-economy-award/.

Zgłoszenia zbieramy do 12 lutego 2023 r.

Zapraszamy też do odwiedzania nas na stronach:

www.stenarecycling.pl 

www.linkedin.com/company/stena-recycling-poland 

www.facebook.com/Stena-Recycling-Polska-339507190086516 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/


ETAPY KONKURSU

09.01.2023 – 12.02.2023 – przyjmowanie zgłoszeń konkursowych

23.02.2023 – 10.03.2023 – ocena zgłoszeń przez Jury konkursu

13.03.2023- 27.03.2023 – wyłonienie zwycięzców

do 30.04.2023 – gala ogłoszenia zwycięzców i wręczenia nagród podczas 

jednego z największych wydarzeń w Polsce



NASZE WYRÓŻNIENIANASZE WYRÓŻNIENIA



CZYM JEST GOSPODARKA OBIEGU 

ZAMKNIĘTEGO?



Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) polega na racjonalnym 

i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego 

wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. 

Model cyrkularny jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. 

Jednym z założeń jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku poziomu 70%           

w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 60% - odpadów 

komunalnych, 55% - plastiku, 60% - aluminium, 80% – metali żelaznych. 

Od 2030 roku państwa członkowskie mają przestać przyjmować do 

składowania odpady nadające się do recyklingu lub innego rodzaju 

odzysku. Dodatkowo UE wprowadza tzw. system rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. Ma on zarządzać etapem odpadowym 

swoich produktów oraz będzie ponosić koszty finansowe z tym związane.

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO



MODEL LINEARNY A CYRKULARNY

SUROWCE

PROJEKTOWANIE

PRODUKCJA

KONSUMPCJA, 
WYKORZYSTANIE, 

PONOWNE 
UŻYCIE

ZBIÓRKA

NAPRAWA / 
PONOWNE 

UŻYCIE

PRODUKCJA

DYSTRYBUCJA

KONSUMPCJA

ODPAD



Realizacja założeń GOZ to szereg korzyści

DLA ŚRODOWISKA

• zmniejszenie emisji CO2 

o 2-4% rocznie,

• redukcja liczby odpadów.

DLA GOSPODARKI

• 600 mld euro oszczędności 

dla europejskich 

przedsiębiorstw,

• ochrona przed niedoborem 

zasobów,

• nowe modele biznesowe.

DLA SPOŁECZEŃSTWA

• 2 mln nowych miejsc 

pracy w UE,

• integracja społeczna.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z GOZ



STENA RECYCLING



O FIRMIE

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie 

gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim 

i skandynawskim.

Poprzez innowacyjne podejście do procesu gospodarowania odpadami 

znajdujemy rozwiązania, które prowadzą do lepszego zarządzania zasobami 

przedsiębiorstwa i zwiększenia poziomu odzyskiwanych materiałów.

Przetwarzamy wszystkie rodzaje odpadów w ramach sześciu obszarów 

biznesowych: metali żelaznych i nieżelaznych, papieru i plastiku oraz odpadów 

niebezpiecznych i innych. 

Naszym celem jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości 

odpadów zmieszanych. 

Wspólnie tworzymy wartość. It starts here.



STENA RECYCLING POLSKA

W Polsce Stena Recycling jest obecna od 21 lat. Współpracując z ponad 2000 przedsiębiorstw 

przetwarzamy łącznie 800 tys. ton odpadów w ciągu roku.

Nasze zaangażowanie w obszar GOZ:

• Partner:

• UN Global Compact,

• Climate Leadership, 

• Kampanii 17 Celów,

• Polskiego Paktu Plastikowego,

• Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

• Organizator konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu 

Zamkniętego oraz konkursu GOZpodarne wyzwanie.



Aleksandra Surdykowska

Kierownik ds. Marketingu i RP

Stena Recycling Sp. z o.o.

Aleksandra.Surdykowska@stenarecycling.com

Tel. 691 980 649

Joanna Włodarek

Senior Consultant 

Human Signs

j.wlodarek@humansigns.pl

Tel. 501 740 272

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Renata Pawelec

Specjalista ds. Komunikacji i Marketingu

Stena Recycling Sp. z o.o.

Renata.Pawelec@stenarecycling.com

Tel. 601 669 973


