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ORANGE POLSKA S.A.  
ODNOWA URZĄDZEŃ 
MULTIMEDIALNYCH

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING 
POLSKA SP. Z O.O.  
OBIEG ZAMKNIĘTY A CZEKOLADA

Urządzenia multimedialne np. routery, 
modemy - dzierżawione są klientom na czas 
świadczenia usług telekomunikacyjnych. 
Po wygaśnięciu usługi, zwrócony produkt jest 
poddawany procesowi odnowy (refurbishment) 
w wyspecjalizowanym centrum odnowy 
Orange. Dzięki temu produkty, które nie 
znajdują się jeszcze na końcu cyklu swojego 
życia, są ponownie wprowadzane na rynek, 
nie trzeba więc kupować nowych. Model 
biznesowy pozwala na zamknięcie obiegu.

Cały opis praktyki dostępny na stronie: 
www.stenarecycling.pl/orange

NOWY STYL SP. Z O.O.  
USŁUGI NA PLUS 
(GOSPODARKA CYRKULARNA)

Rozwiązanie bazuje na wydłużeniu cyklu życia 
produktu, zmniejszeniu ilości wykorzystywa-
nych surowców i generowanych odpadów. 
Oprócz szerokiej gamy produktów, spółka 
oferuje również usługi dodatkowe, takie jak 
konserwacja, redystrybucja niewykorzysty-
wanych elementów, naprawa, modyfikacja 
przeznaczenia przedmiotu oraz przetwarzanie 
nienadających się do dalszego użytkowania 
mebli. Ponadto firma wprowadziła na rynek 
krzesła linii Xilium, których części niemal 
w całości nadają się do recyklingu.
 
Cały opis praktyki dostępny na stronie:
www.stenarecycling.pl/nowy-styl

W 2018 roku Orange 
Polska odnowiło prawie

krzesła Xilium nadaje się do 
recyklingu po zakończeniu jego 
użytkowania.96%

około

500tys.

50 ton odpadu 
czekoladowego

02 
Naprawa 
routera

03
Przekazanie 

naprawionego routera 
nowemu klientowi

01 
Zepsuty router, 

oddany przez 
klienta
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 BARRY
CALLEBAUT

BIOGAZOWNIA

GORZELNIA
SIEĆ

ENERGETYCZNA

01

sprzedaje 
energię z OZE do 

Barry Callebaut

04

z którego 
powstaje
14 ton 
bioetanolu

02

produkuje energię OZE 
oraz nawóz organiczny

03

urządzeń telekomunikacyjnych  
zwróconych przez klientów Orange.

Stosowane przez firmę rozwiązanie pozwala na 
odzyskanie odpadu złomu czekoladowego
powstającego w fabryce i zamienieniu go 
w substrat potrzebny do wytworzenia biopaliwa. 
Dodatkowo, produkt powstały w wyniku 
przetworzenia odpadu jest ponownie używany 
przez fabrykę czekolady, przez co zamykany jest 
obieg produktów w obrębie kilku miejsc 
przetwarzania.  

Cały opis praktyki dostępny na stronie:
www.stenarecycling.pl/barry-callebaut



w tylu sklepach Carrefour 
w całej Polsce została 

wdrożona akcja.
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DZIAŁANIA PROMUJĄCE 
IDEĘ GOZ
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CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O.  
ZAKUPY DO WŁASNYCH 
OPAKOWAŃ KLIENTÓW

STU ERGO HESTIA S.A.  
UPCYKLING ODPADÓW 
I�ORGANIZACJA WARSZTATÓW 
Z UPCYKLINGU

Carrefour to pierwsza sieć handlowa, która 
wprowadziła możliwość kupowania do 
własnych opakowań produktów na wagę 
w sklepach w całej Polsce. We wszystkich
bistro sieci („Smacznie”), można też kupić 
kawę do własnego, wielorazowego kubka. 

Cały opis praktyki dostępny na stronie:
www.stenarecycling.pl/carrefour

Firma umożliwia ponowne wykorzystanie części 
z odpadów elektronicznych oraz odpadów po 
szkodach, które wracają do ERGO Hestii i są 
nieodłącznym elementem procesu likwidacji 
szkód. Współpracując z wykonawcami 
produktów upcyklingowych, firma wykorzystuje 
ponownie materiały pochodzące z odpadów, 
tworząc m.in. biżuterię, materiałowe etui na 
sprzęt elektroniczny, gadżety podarunkowe, 
nagrody na poczet konkursów, a nawet meble, 
które znajdują się w siedzibie firmy. 

Cały opis praktyki dostępny na stronie:
www.stenarecycling.pl/stu-ergo-hestia

„DZIAŁANIA PODEJMUJEMY Z POCZUCIA 

OBOWIĄZKU MINIMALIZOWANIA WPŁYWU 

NA ŚRODOWISKO, A WSPÓŁPRACUJĄC ZE 

STARTUPAMI WSPIERAMY MNIEJSZE 

PODMIOTY GOSPODARCZE I  ROZWÓJ 

ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH”.

02 
Upcykling 

niepotrzebnych 
materiałów

03
Tworzenie mebli, 

biżuterii, etui na sprzęt 
elektroniczny, nagród 
na poczet konkursów

01 
Odpady elektroniczne 

oraz elementy po 
uszkodzeniach
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POMYSŁY STUDENTÓW  
NA DZIAŁANIA LUB PROMOCJĘ

IDEI GOZ
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JUSTYNA BRONOWICKA  
SKLEP SAMOZAOPATRUJĄCY

01

02

03

04

%

02 
Drobna

gratyfikacja dla
konsumenta

03
Naprawa odzieży

lub działania 
upcyklingowe

04
Sprzedaż

01 
Miejsce na 

używaną odzież

MAGDALENA KIERZEK, AMANDA NOWACZYK, 
PAULINA WIELEC  
APLIKACJA DO ROZPOZNAWANIA 
RODZAJU ODPADU

„PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE MIEJSCA, 

W KTÓRYM MOŻNA POZOSTAWIĆ SWOJE 

UŻYWANE UBRANIA I  UZYSKAĆ ZA TO 

DROBNĄ GRATYFIKACJĘ W POSTACI NOWEJ 

CZĘŚCI GARDEROBY, BILETU DO INSTYTUCJI 

KULTURALNEJ LUB BILETU MPK”.

Odzież będzie naprawiana bądź też
używana do działań upcyklingowych, 
a następnie wystawiana na sprzedaż.

Cały opis praktyki dostępny na stronie:
www.stenarecycling.pl/jbronowicka  

Projekt polega na stworzeniu aplikacji 
mobilnej, mającej za zadanie ułatwienie 
segregacji odpadów poprzez rozpoznawanie 
rodzaju odpadu ze zdjęcia lub korzystając
z wyszukiwarki dostępnej w aplikacji.

„DODATKOWO  W APLIKACJI BĘDZIE MOŻNA 

WYSZUKAĆ MIEJSCA SELEKTYWNEJ 

ZBIÓRKI ODPADÓW NIETYPOWYCH, TAKICH 

JAK ŻARÓWKI,  LEKI LUB TEKSTYLIA”.

Cały opis praktyki dostępny na stronie:
www.stenarecycling.pl/pwielec  

KAROLINA WODNICKA  
OPAKOWANIE NA KANAPKĘ

Głównym założeniem projektu jest przejście 
z klasycznego plastikowego, nieprzyjaznego 
środowisku opakowania na organiczne, 
papierowe zawierające nasiona roślin 
pudełko, z którego, po posadzeniu w ziemi, 
wyrastają rośliny.

Cały opis praktyki dostępny na stronie:
www.stenarecycling.pl/kwodnicka  

„DZIĘKI DODANIU DO PAPIERU RĘCZNIE 

CZERPANEGO NASION MOŻE ON NAPRAWDĘ 

WYROSNĄĆ”.

Ułatwienie segregacji
odpadów poprzez skanowanie lub 
wyszukanie w aplikacji

Wyszukiwanie miejsca
selektywnej zbiórki

02 
Zużyte opakowanie 

posadzone
w ziemi

03
Kiełkujące 

rośliny

01 
Opakowanie
zawierające

nasiona roślin
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