


CO TO JEST CYRKULARNOŚĆ?

CIRCULAR WEEK

Cyrkularny to inaczej pozostający w obiegu zamkniętym. Mówimy o gospodarce cyrkularnej lub o gospodarce  
o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy), w ramach której surowce i produkty pozostaną w obiegu tak 
długo, jak jest to możliwe, a ich wartość jest maksymalizowana. 

Cyrkularność to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Ma na celu minimalizację zużycia surowców oraz powstawania odpadów, a przez to 
zmniejszenie emisji i poziomów wykorzystania energii.

Dziś wielu z nas wciąż żyje według zasad gospodarki tradycyjnej, tzw. linearnej. Opiera się ona na podejściu  
„weź, zużyj, wyrzuć”. W ten sposób powstaje duża liczba tanich, łatwo dostępnych materiałów i tworzonej przy tym 
energii, a powstałe produkty są utylizowane – głównie składowane lub spalane, przy znikomej próbie odzyskania 
produktów lub surowców wtórnych. 

Taki sposób codziennego działania, czy prowadzenia biznesu w bardzo dużym stopniu wpływa na środowisko, życie 
nasze i przyszłych pokoleń. Dlatego coraz częściej eksperci mówią o tym, że tylko cyrkularna ekonomia może być 
odpowiedzią na kryzys związany z globalnym ociepleniem, nadmiernym konsumpcjonizmem i produkcją odpadów. 
Dzięki cyrkularnym nawykom możemy zarówno ograniczyć wydobycie surowców, jak i znacząco zmniejszyć liczbę 
powstałych odpadów. 

Obecnie, według organizacji Circle Economy, jedynie niecałe 10% globalnej gospodarki opiera się na zasadach 
cyrkularnych, a marnotrawionych jest aż 90% odpadów, które mogą być wartościowymi surowcami. Dlatego warto 
wiedzieć, jak być cyrkularnym na co dzień. Jak możemy wprowadzić w swoje życie cyrkularne nawyki i wybory, aby żyć 
w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony. 

Światowa gospodarka jest cyrkularna jedynie w 8,6%, pozostawiając ogromną lukę do zagospodarowania1. Dlatego, 
aby podejmować dyskusję na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i promować cyrkularne rozwiązania dla świata 
biznesu, ale również w zakresie codziennych nawyków każdego z nas, powstała inicjatywa obchodów Tygodnia 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, inaczej zwanego Circular Week. To międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw 
poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, które mają miejsce w całej Europie. 

W POLSCE W DNIACH 3-9 PAŹDZIERNIKA 2022  
ODBYŁA SIĘ PIĄTA, JUBILEUSZOWA 
EDYCJA WYDARZENIA.

1    Raport Circle Economy “The Circularity Gap Report 2022”. Organizacja Circle Economy po przeanalizowaniu danych z różnych stron świata dotyczących m.in. zużycia zasobów, 

produkcji odpadów i ich ostatecznego zagospodarowania podała, że globalna gospodarka jest cyrkularna tylko w 8,6% (polska gospodarka w 10,2%). Oznacza to, że ponad 90% 

odpadów na świecie jest marnotrawionych tworząc potężną cyrkularną lukę (circular gap).  

CYRKULARNA POSTAWA MOŻE WIĘC SPRAWIĆ, ŻE NASZE CODZIENNE WYBORY BĘDĄ 
BARDZIEJ ŚWIADOME, A W TEN SPOSÓB BĘDZIEMY PRZECIWDZIAŁAĆ ZMIANOM KLIMATU.

CYRKULARNY SPOSÓB MYŚLENIA I DZIAŁANIA MOŻE PRZYNIEŚĆ OGROMNE KORZYŚCI  
DLA KLIMATU, ALE WYMAGA OD KAŻDEGO Z NAS ZMIANY PRZYZWYCZAJEŃ,  

A OD FIRM PRODUKCYJNYCH ZMIANY PRIORYTETÓW I SZUKANIA SPOSOBÓW NA WDROŻENIE 
CYRKULARNYCH ROZWIĄZAŃ NA RÓŻNYCH ETAPACH PRODUKCJI.



DLACZEGO TO JEST WAŻNE?
Nasz współczesny styl życia ilustrują poniższe statystyki:

24,5 MLN TON 14% ODPADÓW
ODPADÓW TWORZYW  

SZTUCZNYCH WYTWORZONYCH 
W ROKU 2020*

W POLSCE ROCZNIE  
POWSTAJE OK. 2,5 MILIONA  

TON ODPADÓW 
TEKSTYLNYCH** 

1% PRODUKOWANYCH 
UBRAŃ JEST  

PODDAWANYCH  
RECYKLINGOWI*** 

PRAWIE 930 MLN TON ŻYWNOŚCI 
MARNUJE SIĘ ROCZNIE  

W SKLEPACH I W DOMACH,  
NA JEDNEGO KONSUMENTA 

PRZYPADA ŚREDNIO OK. 74 KG  
MARNOWANEJ ŻYWNOŚCI**** 

TWORZYW ODZYSKANYCH  
W RECYKLINGU 
W ROKU 2020* 

*Źródło: raport “ReShaping Plastics: Drogi dojścia do cyrkularnego i neutralnego klimatycznie systemu wykorzystania 
tworzyw sztucznych w Europie(1)” przygotowany przez SYSTEMIQ ze wsparciem zespołu ekspertów reprezentujących 

instytucje unijne, organizacje pozarządowe, środowisko naukowe oraz przemysł, kwiecień 2022,

**Ogólnopolska Izba Gospodarcza 
Recyclingu

***źródło: www.elektrolux.pl****raport Food Waste Report 2022, 
Capgemini Polska

***** Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

ZMIEŃ SWOJE NAWYKI NA BARDZIEJ 
ZRÓWNOWAŻONE I CYRKULARNE!
W NEPI Rockcastle wierzymy, że edukacja i inspiracja do odpowiedzialnych zachowań mogą być pierwszym krokiem 
do wielkiej zmiany. Wierzymy, że każdy może zadecydować o tym, jak będzie wyglądać przyszłość naszej planety  
i w jakim stanie oddamy Ziemię kolejnym pokoleniom. 

Cieszy nas fakt, że coraz więcej osób sięga po ekologiczne rozwiązania i produkty, zastanawia się na tym, jaki 
ślad węglowy generuje nasz wybór, albo czy swoim zakupem wspieramy odpowiedzialnego producenta. Częściej 
wybieramy produkty lokalne i dzielimy się tym, co nam zostaje, co może przydać się innym, a nam już się nie podoba 
lub nie spełnia swojej roli. Szukamy produktów trwałych, wielorazowych, a także pomysłów na domowe przysmaki 
i przekąski. Doceniamy to, co możemy przygotować sami lub wspieramy innych, którzy własnoręcznie wykonali 
wyroby. Coraz więcej uwagi poświęcamy naturze, by jej nie szkodzić i ją chronić, ale też częściej czytamy etykiety  
i sprawdzamy składy produktów, w poszukiwaniu tych prostych i naturalnych. 

Jeśli ciągle ten etap masz przed sobą albo czujesz, że niewiele robisz w kierunku 
cyrkularności, oddajemy w Twoje ręce przewodnik z praktycznymi podpowiedziami. 
Znajdziesz tutaj konkretne przykłady zachowań i wyborów, które pozwolą na bardziej 
odpowiedzialne podejście do dbania o siebie i otaczający świat. Pamiętaj, że stawką jest 
życie na naszej planecie!

NA ŚWIECIE, CO ROKU MARNOWANYCH JEST 

1 MLD 300 MLN TON ŻYWNOŚCI 
NADAJĄCEJ SIĘ DO SPOŻYCIA, 
CZYLI JEDNA TRZECIA JUŻ WYPRODUKOWANEJ*****

https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2022/04/SYSTEMIQ-ReShapingPlastics-April2022.pdf
https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2022/04/SYSTEMIQ-ReShapingPlastics-April2022.pdf
https://www.electrolux.pl/care/inspiration/make-it-last 


7 KROKÓW 
DO CYRKULARNOŚCI >>>

O tym, że na zakupy warto chodzić z własną, płócienną torbą, woreczkami na owoce i warzywa, a nawet wielorazowymi 
pojemnikami – słyszał już pewnie każdy. Ale czy wiesz, że możesz zadbać o planetę, nawet gdy nie masz przy sobie less 
waste’owych gadżetów? Wybierając w sklepie kosmetyk albo żywność, zwróć uwagę na opakowanie. Czy posiada ono 
wypełniacze i warstwy, które wyrzucisz do kosza natychmiast po powrocie do domu? Rozejrzyj się! Na pewno uda Ci się 
znaleźć pastę do zębów w samej tubce lub krem do twarzy bez zbędnego kartonika i foliowej owijki. Warto również sięgać 
po produkty w większych opakowaniach: kilogramowy worek ryżu zamiast czterech stugramowych torebek oraz świeca  
w szklanym słoju w miejsce drobnych tea-lightów ma większy sens nie tylko ekologiczny, ale także ekonomiczny. 

Warto również sięgać po opakowania, które nadają się do recyklingu lub z niego pochodzą. Pojawia się także coraz 
więcej propozycji opakowań biodegradowalnych lub nadających się do kompostowania, ale także w branży spożywczej – 
opakowań jadalnych, np. z otrębów. Pewnie zastanawiasz się - czy faktycznie można je spożywać bez obaw? Zdecydowanie! 
Powstają bowiem z substancji, które spożywamy codziennie - białek, cukrów czy tłuszczy i które są całkowicie bezpieczne, 
a nawet niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Co więcej, jadalne opakowania, jako przykład opakowań 
do żywności, podlegają regulacjom prawnym, które stanowią gwarancję ich bezpieczeństwa. Warto też pamiętać, że ze 
względu na materiały użyte do produkcji, jadalne opakowania są całkowicie przyjazne środowisku. Można zaliczyć je do 
kategorii opakowań biodegradowalnych, gdyż nawet pozostawione same sobie rozkładają się szybko i bez uszczerbku dla 
bezpieczeństwa gleby i wody.

A na koniec jeszcze zadaj sobie pytanie – czy na pewno potrzebujesz opakowania? 
Z pewnością nie raz okaże się, że możesz z niego całkowicie zrezygnować. Polecamy!



Wybierasz się na zakupy ubraniowe? Sięgaj po odzież lepszej jakości – dzięki temu posłuży Ci dłużej. Dobre gatunkowo 
jeansy rozpoznasz po grubej tkaninie i mocnych podwójnych szwach. Proste szwy bez zaciągnięć i zerwanych nitek, 
podobnie jak równo wszyty ściągacz przy szyi – to domena „niezniszczalnego” t-shirtu. Kupując wełniane swetry albo 
płaszcze, zwróć uwagę, czy zostawiają „kłaczki” na ubraniach obok oraz czy same przyciągają nitki – jedno i drugie nie 
wróży dobrze na przyszłość. Sukienki i spódnice zaś wybieraj z cienką podszewką, będą ładnie się układać na ciele  
i nie będą przyklejać do rajstop. A im wygodniejsza i praktyczniejsza rzecz, tym z większą przyjemnością będziesz ją nosić! 
Nie mniej ważne są informacje o składzie. Bawełniane jeansy z 2-3% domieszką elastanu będą lepiej się układać na 
ciele. Wełniany sweter o maksymalnie 15% zawartości akrylu lub poliestru nadal zachowuje właściwości wełny, a przy tym 
jest mniej podatny na uszkodzenia w praniu.

Pamiętaj, że odpowiedzialny zakup to wynik racjonalnych decyzji. Nie musisz być niewolnikiem posiadanych przedmiotów. 
Śmiało pozbywaj się tego, co Ci niepotrzebne, ale rób w to zrównoważony i rozsądny sposób. To, w czym 
dostrzegasz wartość – sprzedaj. To, co może przydać się innym – oddaj potrzebującym. Temu, co kryje w sobie 
wyjątkowy potencjał – nadaj drugie życie.

Moda jest zabawą, więc łącz kolory, faktury i style. Jeśli znudzi Ci się dany ciuch, można go przefarbować za pomocą 
barwników. Możesz to robić ręcznie w zwykłym garnku z wodą lub mechanicznie, dzięki wykorzystaniu pralki. Zwróć 
uwagę na to, jak dany barwnik działa na konkretną tkaninę. Nie każda tkanina równie dobrze wchłania kolor i nie 
każdy kolor można zmienić za pomocą barwnika. Najłatwiej zafarbować jasne ubrania 
z naturalnych tkanin. Nadasz im praktycznie dowolną barwę i uzyskać piękny, 
intensywny odcień.

Niepotrzebne lub zniszczone tekstylia zanieś do osiedlowego 
kontenera, ale pamiętaj, że „ciuchy” przyjmują chętnie 
również niektóre marki odzieżowe. Zainteresuj się, który 
sklep w Twojej galerii prowadzi taką akcję, a często w zamian 
oferuje kupon rabatowy do wykorzystania przy zakupach. 
Niepotrzebną Tobie odzież, ale niezniszczoną i mogącą 
posłużyć innym, odbierze od nas ponadto kurier 
inicjatywy Ubrania do oddania. Możesz też skorzystać  
z cyrkularnych rozwiązań w naszych centrach 
handlowych, np. z Ubraniomatu 4F w krakowskiej 
Bonarce.

Ubraniomat w CH Bonarka



Na Zachodzie filozofia dzielenia się jest już od lat częścią gospodarki cyrkularnej. 
Czym możesz się podzielić na co dzień? 

#1 Posiłkiem. Gdy ugotujesz albo kupisz za dużo, nadmiar możesz przekazać do jadłodzielni. To dostępne w przestrzeni 
publicznej lodówki i szafki, które służą niemarnowaniu żywności: każdy może pozostawić tam jedzenie, ale też każdy wziąć 
żywność dla siebie. Jeśli mieszkasz na dużym osiedlu albo pracujesz w wielkiej firmie, pomyśl nad założeniem jadłodzielni 
właśnie tam. 

#2 Dojazdem do pracy. Masz własne auto, zaproponuj mieszkającej w pobliżu Ciebie koleżance z pracy przejazdy 
naprzemienne, raz Ty dojeżdżasz do biura Twoim samochodem, a raz ona zabiera Ciebie. 

#3 Podwózką dzieci. Z rodzicami z klasy/grupy Twojego dziecka umówi się  
na naprzemienne podwózki młodzieży do szkoły/przedszkola. Zastosuj tę zasadę również 
do zajęć dodatkowych, np. dojazd do szkoły językowej, na trening.

#4 Ubraniem. Zorganizuj z przyjaciółmi domowe swap party  
i wymień się ubraniami. Możesz też obdarować rodzinę, przekazać 
potrzebującym na zbiórki lub przekazać do cyrkularnego butiku.

#5 Sprzętem. Zamiast wyrzucać na śmietnik oddaj stary,  
ale działający lub do naprawy sprzęt, np. ekspres do kawy, 
rower. Sąsiadowi pożycz wiertarkę albo wagę kuchenną.

#6 Przedmiotami. Oddaj innym przeczytane książki 
lub zabawki lub zanieś do pobliskiej biblioteki, kącika 
zabaw lub miejsc takich jak ReUżytkownia w Opolu.

#7 Owocami  i warzywami. Podzieli się sadzonką 
pomidorów balkonowych albo jabłkami, które spadają 
w Twoim ogrodzie.

fot: wroclaw.pl



Czy wiesz, że każda półka w lodówce służy do przechowywania innych produktów? Zastosowanie się do 
zaleceń producenta sprzętu wydłuża świeżość żywności. Z kolei, pralki nie bez powodu są zaopatrzone  

w trzy dozowniki do detergentów. W danym momencie prania sprzęt pobiera proszek lub płyn  
z konkretnej szufladki. Poznaj, który do czego służy i zadbaj o dłuższe życie swoich ubrań.  

W kwestii odzieży, warto zwrócić także uwagę, w jakim trybie i temperaturze producent zaleca 
pranie (znajdziesz te informacje na metce). To mit, że im większa temperatura, tym lepiej 

wywabiają się plamy z odzieży. Współczesne detergenty potrafią doprać nawet  
w 20oC, natomiast zbyt gorąca woda niszczy włókna i spiera kolor. Majsterkowicze, 

którzy zajmują się naprawą domowego AGD często powtarzają, że przestrzeganie 
instrukcji obsługi uchroniłoby przed wyrzuceniem niejeden sprzęt. Bo zawierają 
ważne informacje! Zmywarki domagają się dedykowanej soli, której nie wolno 
zastępować zwykłą jadalną. Nie każdym odkurzaczem można zbierać rozlaną 
herbatę, wyłącznie wodnym. 

Czytaj także etykiety na produktach. Szybko przekonasz się, że przyniesie Ci to 
same korzyści. Dzięki sprawdzeniu składu i wartości odżywczej produktów 
możesz wybrać te najlepsze. Pamiętaj, że masz wybór! Choć to zadanie dla 
wytrwałych, bo czasem ciężko wszystkie dobre produkty znaleźć w jednym 
miejscu, ale coraz więcej sklepów ma półki ze zdrową żywnością. Dzięki czytaniu 
etykiet dowiesz się: ile kalorii dostarcza dany produkt, a także ile zawiera tłuszczów 

czy cukrów. Możliwe, że po sprawdzeniu tych informacji zaczniesz, w trosce  
o zdrowie, unikać niektórych dobrze znanych Ci słodyczy i przekąsek. Składniki 

na etykiecie podawane są w kolejności malejącej. Oznacza to, że jeśli cukier jest na 
pierwszej pozycji to oznacza, że jest go najwięcej. Podczas zakupów zazwyczaj sprawdza 

się zasada, że im krótsza lista składników tym lepiej. 

Najlepiej jest wybierać jak najmniej przetworzoną żywność i kupować produkty wysokiej 
jakości, pochodzące z ekologicznych upraw, z certyfikatem jakości, zrównoważonej hodowli 

czy połowów, od lokalnego producenta. Jeśli masz alergię to koniecznie musisz czytać etykiety! 
Obowiązkiem producentów jest wyraźne zaznaczenie alergenów obecnych w produkcie,  

np. pogrubioną czcionką. 

Coraz więcej też artykułów posiada specjalne 
oznakowanie pokazujące, gdzie wyrzucić 
opakowanie lub na jakie frakcje je podzielić. 
Ta prosta informacja na etykiecie ułatwia 
prawidłową segregację i dzięki temu 
zwiększy poziom recyklingu.



 KROK #5

RAZ W TYGODNIU UGOTUJ
POTRAWĘ „NA-WINIE”!

Jeśli to sobota jest dniem, w którym wybierasz się na większe zakupy, piątkową kolację przyszykuj „na-winie”. Otwórz lodówkę 
i ugotuj posiłek ze wszystkiego, co nawinie Ci się pod rękę. Tarta z warzywnych resztek, zapiekanka makaronowa lub 
kotleciki, zawierające składniki z wczorajszego obiadu – pomysłów jest całe mnóstwo! Puść wodze fantazji albo skorzystaj  
z pomocy wyszukiwarki internetowej. Przydatnym hasłem będzie „kuchnia zero waste”.

Dania dnia drugiego – to świetny sposób na niemarnowanie jedzenia. Przy okazji opróżniania lodówki przeprowadź remanent 
domowych zapasów. Wyszły wszystkie słoiki z koncentratem pomidorowym, musztardy pozostała łyżeczka, a ulubionego 
soku zaledwie łyczek? Wpisz na listę jutrzejszych zakupów! Dobrą praktyką jest też zamieszczenie na lodówce karteczek 

samoprzylepnych z ołówkiem i notowanie wszystkich produktów, które wymagają uzupełnienia  
przy najbliższej wizycie w sklepie. Dzięki temu nie zaskoczy Cię brak podstaw, jak kawa, herbata 

czy olej, ale też unikniesz kupowania kolejnej butelki mleka, podczas gdy w domu są już trzy.

Przy przeglądzie lodówki lub zapasów spożywczych zwróć uwagę na datę 
minimalnej trwałości, czyli „najlepiej spożyć przed”, która informuje o tym, 

jak długo prawidłowo przechowywany produkt zachowuje swoje właściwości. 
Dlatego jeśli np. Twoja kasza lub makaron są przeterminowane to nie wyrzucaj 

ich od razu do kosza! Daj im szansę. Podobnie z przeterminowaną czekoladą, 
kawą czy herbatą…. nadal nadają się do spożycia. Otwarte przyprawy, 
które od lat leżą w szafce kuchennej i wietrzeją, tracą swoje właściwości 
prozdrowotne i smak. Nie oznacza to jednak, że po terminie ważności 
musisz je od razu wyrzucać. Przechowuj je po prostu w zamkniętych 
słoiczkach. Ograniczaj wyrzucanie i marnowanie żywności! 

Inaczej postępuj jednak z produktami z napisem „należy spożyć do”. Data 
oznacza, że po upływie podanego terminu nie powinno się spożywać 
produktu, ze względu na ryzyko zatrucia pokarmowego. Tak znakowane 
są produkty spożywcze takie jak np. śmietana, jogurty, mięso.



Jeśli masz w domu odpowiednio dużo miejsca, możesz przygotować po jednym pojemniku w określonym kolorze  
na każdy rodzaj odpadu: żółty na plastiki i metale, niebieski na papier, brązowe na odpadki bio, zielony na szkło i czarny 
na resztkowe. 

Co jednak w sytuacji, gdy masz do dyspozycji zaledwie małą szafkę? Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz trzymać 
wszystkich koszy pod zlewem! Do gromadzenia resztek kuchennych świetnie nada się szczelnie zamykany pojemnik, 
który przechowasz w zamrażarce – ten patent sprawdzi się zwłaszcza latem, bo uchroni Cię przed hordą wygłodniałych 
muszek owocówek. Kosz (albo sztywną torbę!) na szkło umieść w przedpokoju – wychodząc z domu łatwo jest złapać 
parę słoików lub butelek i wyrzucić po drodze. Jeśli jesteś na home office albo masz pod swoim dachem ucznia, to 
okolice biurka będą świetnym miejscem na postawienie kosza na papier. Może to być pleciony wiklinowy koszyk – 

nie tylko praktyczny, ale także estetyczny! O czystość nie musisz się obawiać, przecież segregujemy 
wyłącznie suchy papier. 

O segregacji pamiętaj, gdziekolwiek jesteś. Kosze z podziałem na frakcje są 
dostępne w wielu publicznych miejscach i nie mają jedynie pełnić funkcji 

zagospodarowania przestrzeni. Będąc np. w naszej galerii handlowej zwróć 
uwagę na to, gdzie wyrzucić odpady. Pamiętaj o tym także w strefie 

gastronomicznej, część produktów można podzielić na odpowiednie 
frakcje. Dla Ciebie to chwila uwagi, dla planety przyszłość. Dzięki 

temu zwiększysz szansę na odzysk surowców, choć pewnie nigdy 
nie dowiesz się, w jakiej postaci wróci do Ciebie śmieć. Takie 

postępowanie to ważny krok w patrzeniu na odpady jako na 
surowce. 

Nie produkujemy więc nowych tworzyw, poddajemy 
recyklingowi zużyte i przetwarzamy na nowe produkty. 
Teraz łatwo zobaczyć tę cyrkularność, prawda?



GRATULACJE! 

Jednym z największych wyzwań współczesnej cywilizacji są produkty jednorazowego 
użytku. Zwykle służą bardzo krótko, szybko trafiają do kosza i stają się tam 
bólem głowy dla firm przetwarzających odpady. Stąd pomysł, by jednorazówki 
zastępować wielorazowymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami. 
Nie bez przyczyny naszą kampanię nazwaliśmy „Nie bądź plastik”. Na początku 
zwracaliśmy uwagę, że słomka czy dekiel nie są niezbędne, by delektować się 
ulubionym napojem, ale dzisiaj idziemy o krok dalej i zachęcamy do bardziej 
odpowiedzialnych zachowań. Możemy wziąć sprawy w swoje ręce i z własnym 
wielorazowym opakowaniem udać się na zakupy do galerii. Polecamy 
lunchbox zamiast styropianowego pojemnika na catering, woskową owijkę  
w miejsce folii śniadaniowej na kanapkę czy własny kubek termiczny na kawę! 
Bardziej wytrwałych i prawdziwych frików ekologicznych zachęcamy do sięgnięcia 
po wielorazowe środki higieny i pielęgnacji, np. wielorazowe płatki kosmetyczne, 
majtki lub kubeczek menstruacyjny czy wielopieluchy – to świetne rozwiązania, które 
pozwolą Ci ograniczyć ilość śmieci. 

Ale… jak jednak często powtarzają eko aktywiści: „Zdrowie ma pierwszeństwo przed 
zero waste”. Są obszary, jak medycyna i ochrona zdrowia, gdzie jednorazówki, choć są 
nieekologiczne, to jednak niezbędne. I tak jest w przypadku maseczek, kiedy pojawiają 
się obostrzenia, nosimy i korzystamy z nich dla wspólnego dobra! Przy okazji – wyrzucamy do 
zmieszanych, odrywając gumki i sznurki, bo mogą stać się niebezpieczną pułapką dla zwierząt, 
zwłaszcza ptaków.

Przeszedłeś z nami siedem kroków do cyrkularności. Wracaj do nich, kiedy tylko znajdziesz czas i ochotę. 
Podziel się podpowiedziami ze znajomymi! Bądź wzorem cyrkularnych zachowań. 

Pamiętaj, nawet najmniejsze zmiany codziennych nawyków są przyjazne dla środowiska. 
Nawet drobny krok ma ogromne znaczenie! Kolejne przyjdą wkrótce. 



CYRKULARNOŚĆ RECEPTĄ NA PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY, 
CZYLI JESZCZE KILKA SŁÓW O CYRKULARNOŚCI

W systemie tradycyjnym wartość opiera się na produkowaniu  
i sprzedaży jak największej liczby nowych produktów. 
Niestety nie bierze się tutaj pod uwagę ani tego, że surowce 
są ograniczone, a ich większa produkcja i zużycie zagraża 
ekosystemom, ani tego, że cykl życia takich produktów 
jest bardzo krótki, a masowo produkowane śmieci również 
negatywnie wpływają na środowisko.

Zgodnie z szacunkami ekspertów z Global Footprint Network, 
międzynarodowej organizacji zajmującej się zrównoważonym 
rozwojem oraz obliczeniami związanymi ze śladem 
środowiskowym, po raz pierwszy światowa konsumpcja 
przekroczyła dostępne zasoby naturalne Ziemi w 1970 r.  
(29 grudnia). Obecnie jednak świat znacznie szybciej 
wykorzystuje zasoby naturalne planety – od kilku lat Światowy 
Dzień Długu Ekologicznego przypada na przełomie lipca 
i sierpnia. Jak wskazuje Global Footprint Network, ludzkość 
korzysta z natury 1,8 razy szybciej, niż pozwalają na to 
możliwości regeneracyjne naszej planety. Co to oznacza? Aby 
zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, potrzebowalibyśmy około 
1,8 planet takich jak Ziemia.

Jak wynika z danych Global Footprint Network, państwa wysoce 
zindustrializowane, korzystające z dostępnych zasobów w sposób 
nieproporcjonalny, wkraczają w okres długu ekologicznego 
znacznie wcześniej niż cała planeta. Najwcześniej, bo już  
10 lutego br., w okres długu ekologicznego wszedł Katar. Niewiele 
później – 13 marca br. – dług zaciągnęły Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kanada. 2 maja br. krajowy 
Dzień Długu Ekologicznego wypadł w Polsce, podobnie  
w Niemczech, Francji czy Japonii. Gdyby wszyscy mieszkańcy 
Ziemi żyli w taki sam sposób jak Polacy, dostępne na ten rok 
zasoby naturalne Ziemi, zostałyby zużyte już 2 maja.

Eksperci Food4Future wskazują, że nie jest jeszcze zbyt późno 
na podjęcie działań. Jeśli zaczniemy żyć w sposób, który wymaga 
mniejszej ilości zasobów – możemy odsunąć w czasie wejście  
w Dzień Długu Ekologicznego. Na razie drobnymi krokami 
idziemy w stronę cyrkularności. Nadzieją na szybsze zmiany 
wydają się być działania niektórych startupów, wybrane 
aktywności dużych firm, a także moda na ekologiczny lifestyle nie 
tylko wśród młodego pokolenia. 

ZACZYNAMY ZADAWAĆ SOBIE PROSTE PYTANIA, NP. CO ROBIMY W FIRMIE Z WADLIWYMI  
PRODUKTAMI? JAK BARDZO MOŻEMY ZREDUKOWAĆ ILOŚĆ I MASĘ OPAKOWAŃ?  

JAK ŻYĆ W BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB? I TO DOBRY POCZĄTEK. 
MAMY NADZIEJĘ, ŻE TĄ PUBLIKACJĄ ZACHĘCILIŚMY DO DALSZEJ CYRKULARNEJ DROGI.

Kampania „Nie bądź plastik” została zainicjowana przez NEPI Rockcastle w Polsce w 2019 roku. Ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z 
nadmiernego użytkowania plastikowych opakowań w codziennym życiu, ale także promowanie ekologicznych zachowań. Publikacja tego przewodnika 
jest kolejnym z działań w ramach kampanii, inspirującym konsumentów do życia w sposób bardziej zrównoważony i zwracający uwagę na rolę przyrody 
w naszym otoczeniu. Kampania „Nie bądź plastik” jest działaniem realizującym zobowiązania podjęte w strategii zrównoważonego rozwoju wobec 
lokalnych społeczności i środowiska. 

NEPI Rockcastle jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje 
notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Grupa posiada jeden z największych portfeli nieruchomości  
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji. Jest też silnie obecna w Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Serbii, na Litwie i w Bułgarii. W Polsce NEPI 
Rockcastle jest właścicielem dwunastu galerii handlowych:

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle 
świadomie podchodzi do zarządzania zasobami, inwestuje w zielone 
budynki, realizuje projekty na rzecz społeczności lokalnych. W szerszej 
perspektywie grupa zakłada m.in. uniezależnienie energetyczne oraz 
produkcję energii odnawialnej na własne potrzeby czy osiągnięcie 
neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, co w lokalnym 
wymiarze przekłada się na konkretne działania prośrodowiskowe 
i edukację konsumentów. W swojej działalności NEPI Rockcastle 
uwzględnia 10 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): 3. Dobre 

Podpowiedzi do 7 kroków cyrkularności  
powstały we współpracy z Julią Wizowską,  

autorką bloga „Na nowo śmieci”.

zdrowie i jakość życia, 4. Dobra jakość edukacji, 6. Czysta woda i warunki 
sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia, 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 11. Zrównoważonego miasta i 
społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13. Działania w 
dziedzinie klimatu, 15. Życie na lądzie. Oznacza to, że grupa podejmuje szereg 
działań i aktywności prośrodowiskowych, dotyczących odpowiedzialnego 
zarządzania zasobami i odpowiedzialnej konsumpcji, zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych czy umożliwienia rozwoju społecznościom, w których 
prowadzi działalność. 
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