
 

 

 
 

Cyrkularne zamówienia publiczne w rejonie Morza Bałtyckiego 

Newsletter 2 / Październik 2018 / Circular PP 

 

Drodzy Czytelnicy, 

 

Przedstawiamy Wam drugi numer biuletynu projektu Circular PP. Oprócz podsumowania tematu 

Circular PP, niniejszy biuletyn zawiera przegląd wielu działań, które miały miejsce w okresie od 

czerwca do października 2018 roku. Miłego czytania! 

 
Działania w ramach projektu Ciruclar PP 
 
Spotkanie podczas Aalborg's Sustainability Festival 

W dniu 13 września 130 osób wzięło udział w spotkaniu 

zainteresowanych podmiotów działających w gospodarce 

o obiegu zamkniętym - Festiwalu Zrównoważonego 

Rozwoju - zorganizowanym przez gminę Aalborg, North 

Denmark EU Office (EENA) oraz Sieć na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju w Północnej Danii (NBE). Jest 

to partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego 

firmy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność, łącząc 

rozwój biznesu i poprawę stanu środowiska. 

Podczas spotkania przedstawiono projekt Circular PP oraz dwa przyszłe przetargi cyrkularne gminy 

Aalborg na place zabaw oraz przedłużenie okresu eksploatacji sprzętu ICT. Odbyła się również 

ożywiona debata panelowa na temat zagadnień cyrkularnych, między innymi poruszająca kwestię 

Co to jest gospodarka obiegu zamkniętego 
(cyrkularna)? 
Podejście oparte na obiegu zamkniętym jest 
alternatywą dla modelu „wytwarzaj, 
wykorzystuj, usuwaj”. Jego celem jest 
utrzymywanie produktów i materiałów  
w łańcuchu wartości przez dłuższy okres oraz 
odzyskiwanie surowców po okresie użytkowania 
produktów do ich następnego użycia. 

Co to jest zamówienie cyrkularne? 

Stosowane do zamówień publicznych, jest znane 
jako inny sposób nabywania towarów i usług, który 
promuje uwzględnienie całego cyklu życia 
produktów w ich łańcuchu dostaw. 
Eksperymentując z niekonwencjonalnymi modelami 
biznesowymi, zamówienia cyrkularne mają na celu 
doprowadzić do gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Podejście stosowane w Circular PP 
W celu osiągnięcia odpowiednich ram dla zamówień o charakterze cyrkularnym, zespół projektu będzie 
postępować według czterech kroków: 

1. Badanie obecnego stanu wiedzy na temat publicznych zamówień cyrkularnych. 
2. Budowa niezbędnych zdolności w zakresie procedur przetargowych dla wszystkich 

zainteresowanych stron. 
3. Dostawa i wdrażanie pilotażowych programów zamówień publicznych. 
4. Rozpowszechnianie wyników projektu. 



 

 

 
 

w jaki sposób współpraca podmiotów publicznych i prywatnych może przyczynić się do stworzenia 

ekonomii cyrkularnej. 

 
Wydarzenie było częścią Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Aalborg, który skupia się na 

zrównoważonych inicjatywach podejmowanych w mieście w zakresie tzw. odpowiedzialności 

środowiskowej i społecznej, by zwrócić w ten sposób uwagę na wiele istniejących inicjatyw 

podejmowanych dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i kreujących takie postawy. 

 
Aby przeczytać więcej, kliknij tutaj lub znajdź tutaj wiele ciekawych wydarzeń. Całe wydarzenie było 

transmitowane na żywo i można je obejrzeć tutaj. 

 

Warsztaty strategiczne w zakresie cyrkularnych zamówień publicznych w Aalborg 

W dniu 25 września gmina Aalborg 

zorganizowała drugie spotkanie poświęcone 

gospodarce o obiegu zamkniętym. Głównym 

celem tego wydarzenia była realizacja 

warsztatów strategicznych, w ramach których 

wprowadzono koncepcję zamówień 

cyrkularnych oraz strategii rozpoczęcia pracy 

z kluczowymi partnerami. Wśród uczestników 

spotkania byli zamawiający i eksperci 

środowiskowi z kilku departamentów urzędu miasta, a także innych organizacji biznesowych 

i społecznych działających w rejonie Aalborg. Podczas interaktywnych warsztatów eksperci z Aalborg, 

ICLEI i PIANOo wzięli udział w spotkaniu z uczestnikami, aby zastanowić się nad tym, w jaki sposób 

w ramach projektu Circular PP zastosować kolejne cyrkularne programy zamówień. North Denmark 

EU Office (EENA) przedstawiło również „plan siedmiu kroków” dotyczący zwiększenia zaangażowania 

rynkowego - pierwszy krok został ukończony podczas Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju 

w Aalborg (patrz wyżej). 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij Tutaj. 

 

Wykłady w Aalborg University dla studentów EMSS 

Studenci Uniwersytetu Aalborg w ramach 

programu studiów magisterskich w obszarze 

zarządzania środowiskowego i nauki 

o zrównoważonym rozwoju (EMSS) badają, 

w jaki sposób Uniwersytet Aalborg może 

stosować system „produkt-usługa” przy 

zakupie mebli. 15 października odbył się 

wykład, podczas którego studenci poznali 

praktyki stosowane w zakresie zamówień publicznych oraz możliwość uwzględnienia 

zrównoważonego rozwoju w ich realizacji, a także przykłady najlepszych praktyk. 

 

http://circularpp.eu/circular-procurement-event-in-aalborg/
https://www.youtube.com/watch?v=kCaBTMzsABs&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=1kbTim8_7FQ&feature=share
http://circularpp.eu/strategic-workshop-on-circular-public-procurement-in-aalborg/
https://www.facebook.com/emssaau/


 

 

 
 

Rozmowy rynkowe dotyczące tzw. „nienowych” mebli 

W gorący letni dzień Victoria Boysen i Emma Börjesson z zespołu 

projektu Circular PP wraz z trzema innymi pracownikami miasta 

Malmö wyruszyły w trasę, aby odwiedzić cztery firmy zajmujące 

się tzw. „nienowymi” meblami. Wszystkie cztery firmy 

zlokalizowane są w okolicach Malmö. 

Ta wizyta naprawdę pomogła zrozumieć, jak wiele „nienowych” 

mebli istnieje w Szwecji. Niektóre firmy miały magazyny prawie 

tak duże, jak każda mała firma meblarska. Meble często 

pochodzą z biur lub 

miejsc pracy, które zostały przeniesione, wyremontowane albo 

wyłączone z użytku, a większość mebli nie była wcale 

uszkodzona. Niektóre firmy, które odwiedzono, miały również 

własnego tapicera, który mógłby odnowić lub przerobić meble. 

Wszyscy przedstawiciele odwiedzanych firm byli bardzo 

zadowoleni z faktu, że miasto Malmö podejmuje obecnie kroki 

w kierunku bardziej cyrkularnej produkcji meblowej. Odbyły się 

rozmowy ze wszystkimi dostawcami, niektóre z nich były dość 

długie i w zwiazku z tym konieczne będą kolejne wizyty! 

 

Zamówienia na żywności w regionie Pļaviņu - dobra praktyka 

„Usługi cateringowe w gimnazjum w regionie Pļaviņu” 

jest pierwszym przykładem cyrkularnego zamówienia 

publicznego zrealizowanego w ramach projektu 

Circular PP. Organizatorem przetargu było miasto 

Pļaviņas (Łotwa). Oprócz ceny, kryteria wyboru 

dotyczące zakupów odnosiły się także do jakości 

odżywczej, przestrzegania zdrowej diety, liczby 

certyfikowanych produktów w menu (zwłaszcza 

ekologicznych), transportu przyjaznego dla środowiska 

(poniżej 50 km) i uczestnictwa w programie „Szkolny owoc”. W wyniku tego zamówienia uczniowie 

otrzymają odpowiednie posiłki składające się między innymi z sezonowych owoców i warzyw oraz 

mleka ekologicznego (co najmniej 50%). Posiłki będą serwowane bez użycia jednorazowych 

plastikowych pojemników, a usługi będą oceniane dwa razy w roku przez uczniów. Jedno z ważnych 

wymagań odnosiło się do gospodarki odpadami. W tym zamówieniu dostawca usług był 

odpowiedzialny za sortowanie odpadów (biologicznych, opakowaniowych i innych) zgodnie 

z instrukcjami kierownika odbioru odpadów. Dostawca musi również sporządzać wykaz odpadów 

wytwarzanych w kuchni i cateringu co sześć miesięcy, analizować i uzgadniać plan działania 

w sprawie zmniejszenia ilości odpadów z umawiającą się stroną. Klient ma również możliwość 

wskazania sposobu wykorzystania nadwyżki żywności. Ponadto, dostawca musiał poinformować 

instytucję zamawiającą o najważniejszych działaniach mających na celu zapobieganie 

marnotrawieniu żywności. Zamówienie ma szereg wymagań dotyczących działań związanych 

z zapewnianiem jakości, w tym: uczęszczanie na spotkania z rodzicami i nauczycielami oraz 
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udzielanie informacji, natychmiastowe usuwanie braków w przypadku reklamacji oraz dostarczanie 

listy dostawców certyfikowanych produktów. 

 
Program mentorski w Malmö 

W dniu 19 października miasto Malmö zorganizowało 

seminarium podnoszące świadomość w zakresie 

znaczenia gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Uczestnicy skupili się na problemach związanych 

z gospodarką odpadami. Stanowiło to okazję do 

wymiany pomysłów i propozycji oraz do omówienia 

już istniejących inicjatyw dotyczących ekonomii 

cyrkularnej. Seminarium otworzyła burmistrz Malmö 

- Katrin Stjernfeldt Jammeh - która zachęciła 

wszystkich uczestników do wypróbowania nowych sposobów rozwiązania problemów. Seminaria 

będą organizowane cyklicznie: kolejne dwa wydarzenia odbędą się 5 listopada i 21 listopada. 

 

Prezentacja projektu Circular PP w Europejskim Centrum Wiedzy o Wydajności Zasobów (EREK)  

22 października 2018 EREK zorganizował warsztaty 

w stolicy Austrii, Wiedniu. Z tematem: „Pomóżmy MŚP, 

aby stały się cyrkularne", Brian Sørensen, menedżer sieci 

międzynarodowej z Enterprise Europe Network 

w północnej Danii, przedstawił uczestnikom warsztatów 

projekt Circular PP w zakresie nowych możliwości  

i wymagań dla MŚP. Podczas warsztatów zaakcentowano 

wysiłki podejmowane w ramach projektu Circular PP, aby 

przyczynić się do budowania potencjału przedsiębiorstw  

i ich przyszłości ekologicznej. Uczestnicy dyskutowali o różnych sposobach i narzędziach 

wspierających MŚP, aby stały się bardziej zasobooszczędne. Jeden z punktów dyskusji dotyczył 

ważności efektywnego gospodarowania zasobami oraz wiekszego znaczenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym, w kontekście modeli biznesowych i całego łańcucha wartości MŚP. 

EREK to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest pomoc firmom europejskim, zwłaszcza 

MŚP, w oszczędzaniu energii, materiałów i wody. EREK zapewnia narzędzia (np. do samooceny dla 

MŚP), informacje i możliwości biznesowe prezentujące nowe, lepsze sposoby na efektywne 

wykorzystanie zasobów i korzystanie z modeli biznesowych opartych na gospodarce o obigu 

zamkniętym. Inicjatywa EREK została uruchomiona w lutym 2018 r. podczas konferencji Circular 

Economy Stakeholder Platform (CESP) w Brukseli. 
Zdjecie: Agis Evrigenis, Dyrektor Projektu EREK 

 

W skrócie 

- W dniach 3-5 października w Nijmegen (Holandia) odbył się kongres EcoProcura. Była to 

doskonała okazja do promowania projektu Circular PP. Birgitte Krebs Schleemann z gminy 

Aalborg zorganizowała „Market Lounge table on Circular PP”, przedstawiając projekt 

i omawiając cyrkularne zamówienia z ekspertami i zamawiającymi z całej Europy.  

http://circularpp.eu/circular-pp-to-feature-at-ecoprocura-2018/


 

 

 
 

- Birgitte Krebs Shleemann z Aalborg zabrała głos na Live Market Engagement na rzecz 

trwałego zaopatrzenia w technologie informacyjno-komunikacyjne, rosnące 

zapotrzebowanie na cyrkularne rozwiązania ICT oraz plany gminy Aalborg dotyczące 

pilotażowej akcji przedłużonego okresu użytkowania produktów ICT, realizowanej w ramach 

projektu Circular PP. 

 

Co będziemy robić w przyszłości? 

- Podczas Polish Circular Week, który odbędzie się 25 października w Warszawie, 

przedstawiciele partnera projektu RARR zaprezentują projekt Circular PP. 

- W dniach 1-15 listopada Politechnika w Rydze (Łotwa) zorganizuje wykłady na temat 

gospodarki o obiegu zamkniętym („Lekcija par Aprites ekonomiku”) - więcej informacji na 

temat wydarzenia: http://cf.rtu.lv/2018/10/aprites-ekonomika-latvija/  

- Drugie seminarium podnoszące świadomość odbędzie się 5 listopada w mieście Göteborg. 

Główny temat będzie związany z programem "Circular Göteborg". Podczas wydarzenia sześć 

firm zaprezentuje swoje cyrkularne modele biznesowe i podzieli się wyzwaniami i swoimi 

sukcesami. 

- Trzecie seminarium podnoszące świadomość odbędzie się 21 listopada w Malmö. 

Seminarium prowadzone będzie przez mentorów Circular PP i skupi się na wykorzystaniu 

narzędzi oraz wytycznych do przeprowadzenia zamówień cyrkularnych. 

- Przedstawiciele RARR przygotowują się do udziału w 10. dorocznym forum strategii UE dla 

regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), które odbędzie się w Polsce w dniach 12-13 czerwca 

2019 r. Więcej informacji na stronie: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-

room/news  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania międzynarodowe w ramach Circular PP: 

Arnhem, Holandia  
W dniach 1-3 października partnerzy projektu Circular PP po raz trzeci uczestniczyli w spotkaniu 
partnerskim, tym razem zorganizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej 
w Arnhem (Holandia), w celu omówienia faktycznego stanu projektu i (co być może najważniejsze) 
zdobycia wiedzy na temat dobrych praktyk w gospodarce o obiegu zamkniętym w zamówieniach 
publicznych. 
Na spotkaniu do Partnerów dołączył przedstawiciel Instytucji Zarządzającej/Wspólnego Sekretariatu 
(MA/JS), który między innymi uzyskał przydatne informacje na temat wymagań i oczekiwań MA/JS 
dla projektów, które otrzymują dofinansowanie z programu Interreg. 
Podczas trzeciego spotkania partnerskiego zespół projektu uczestniczył w wizycie studyjnej w nowej 
siedzibie głównej firmy energetycznej Alliander w Duiven, niedaleko Arnhem. Biuro zostało 
odnowione zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej 

na temat wizyty studyjnej - kliknij tutaj). 
 

Czwarte spotkanie partnerów odbędzie się wiosną 2019 r. w Malmö. 

http://www.sustainable-procurement.org/fileadmin/user_upload/layout/Documents/Live_Market_Engagement_Agenda.pdf
http://cf.rtu.lv/2018/10/aprites-ekonomika-latvija/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news
http://circularpp.eu/study-tour-to-alliander-company-in-duiven/


 

 

 
 

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie Circular PP? Zpraszamy do odwiedzenia: 

 Strona projektu: www.circularpp.eu 

 Facebook: https://www.facebook.com/pg/CircularPP/community/?ref=page_internal  

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/circular-pp-project/ 

 Twitter: @circular_pp 

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2mijuQS7UuGJFgscwiYYA 

Partnerzy w projekcie 
W projekcie uczestniczy dziesięciu partnerów z siedmiu państw: 
 

     

 
DANIA:  

Miasto Aalborg 
(AAL) 

 
SZWECJA:  

Miasto Malmö 
(MAL) 

 
DANIA: 

Uniwersytet w 
Aalborg (AAU) 

 
ROSJA:  

Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w 

Sankt Petersburgu 
(HSE) 

 
ŁOTWA:  

Łotewski Fundusz 
Inwestycyjny 

Ochrony 
Środowiska (LEIF) 

 

 
POLSKA: 

Rzeszowska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

(RARR) 

  
HOLANDIA: 

Rijkswaterstaat – 
Ministerstwo 
Infrastruktury  

i Ochrony 
Środowiska (RWS) 

 
FINLANDIA:  

Fiński Instytut 
Ochrony 

Środowiska (SYKE) 

 
ŁOTWA:  

Łotewska Izba 
Przemysłowo-

Handlowa (LCCI) 

 
DANIA:  

Biuro North 
Denmark (EENA) 

 

W projekt zaangażowanych jest również 21 organizacji stowarzyszonych z 7 krajów, 

zainteresowanych zamówieniami cyrkularnymi i dalszym wykorzystaniem wyników projektu. 

Jeśli chcesz zapisać się na newsletter, kliknij tutaj. 

http://www.circularpp.eu/
https://www.facebook.com/pg/CircularPP/community/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/circular-pp-project/
http://circularpp.eu/partners/
http://circularpp.eu/circularpp/associated-organisations/
https://circularpp.us18.list-manage.com/subscribe?u=052ec5f01597d859d0db49e93&id=031389c73d

