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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 prawie 150 zgłoszeń.                                    

W ubiegłorocznej, IV edycji, nadesłano do nas aż 39 wniosków              

konkursowych od przedsiębiorców i 18 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 KONKURSOWE
KATEGORIE KONKURSOWE I NAGRODY

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

Promocja firmy jako 

ekologiczną

Tytuł Lidera GOZ

Wybrana usługa Stena Recycling

Możliwość prezentacji 

pomysłu biznesowi

Notebook

Grant 10 000 zł 

na realizację projektu



• 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



Kategoria "wdrożone praktyki z obszaru GOZ"

Nagroda główna: Carrefour Polska Sp. z o.o. i Swapp! Sp. z o.o.

Nagroda główna : Creative Publishing

Wyróżnienie: BASF Polska Sp. z o.o.

Kategoria "wdrożone działania na rzecz promocji idei GOZ"

Nagroda główna: North.pl

Wyróżnienie: Amazon Fulfillment Poland

Wyróżnienie: Jeronimo Martins Polska S.A.

Kategoria „projekt studencki” 

Nagroda główna: Łukasz Ziemba, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Wyróżnienie: Piotr Długosz i Jacek Organiściak, Politechnika Łódzki

LAUREACI IV EDYCJI KONKURSU



LAUREACI IV EDYCJI KONKURSULAUREACI WSZYSTKICH EDYCJI KONKURSU



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 6 lutego 2022 r.

Szczegóły dotyczące kryteriów oceny znajdują się w Regulaminie

dostępnym na stronie konkursu.

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



ETAPY KONKURSU

18.10.2021 – 06.02.2022 – przyjmowanie zgłoszeń konkursowych

13.02.2022 – 27.02.2022 – ocena zgłoszeń przez Jury konkursu

27.02.2022 – 4.03.2022 – wyłonienie zwycięzców

21.03.2022 – 05.04.2022 – spotkanie podsumowujące konkurs połączone 

z oficjalnym ogłoszeniem zwycięzców i wręczeniem nagród



NASZE 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. Jest przeciwieństwem 

gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do 

produkcji, użycia i wyrzucenia. Efektem stosowania dotychczasowego 

modelu linearnego jest coraz większa liczba odpadów i wyczerpywanie 

się zasobów naturalnych. 

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.
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Realizacja założeń GOZ to szereg korzyści

DLA ŚRODOWISKA

• zmniejszenie emisji CO2 o 

2-4% rocznie,

• redukcja liczby odpadów.

DLA GOSPOADRKI

• 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 20 lat. Współpracując z ponad 2000 przedsiębiorstw 

przetwarzamy łącznie 700 tys. ton odpadów w ciągu roku.

Nasze zaangażowanie w obszar GOZ:

• partner portalu „GOZ w praktyce”

• organizator konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

oraz konkursu GOZpodarne wyzwanie.



ALEKSANDRA SURDYKOWSKA

KIEROWNIK DS. MARKETINGU I PR

STENA RECYCLING SP. Z O.O.

ALEKSANDRA.SURDYKOWSKA@STENARECYCLING.COM

TEL. 691 980 649

PAWEŁ ŚWIĄDER

PREPARE MEDIA I KOMUNIKACJA

PAWEL.SWIADER@PREPARE.PL

TEL. 783 917 437

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

VICTORIA ŻELISŁAWSKA

SPECJALISTA DS. MARKETINGU

STENA RECYCLING SP. Z O.O.

VICTORIA.ZELISLAWSKA@STENARECYCLING.COM

TEL. 600 631 826


