
 

 

 
 

Cyrkularne zamówienia publiczne w rejonie Morza Bałtyckiego 
Newsletter 3 /Marzec 2019/ Circular PP 

 
Drodzy czytelnicy, 
 
Prezentujemy trzeci numer biuletynu projektu Circular PP. Niniejszy biuletyn przedstawia przegląd 
wielu działań, które miały miejsce w okresie od października 2018 r. do marca 2019 r. Miłego 
czytania! 
 
 

Działania w ramach projektu Ciruclar PP  
 

 Coroczne spotkanie w Danii na temat zielonych zamówień  
Przedstawiciele miasta Aalborg wzięli udział w corocznym 
spotkaniu na temat ekologicznych zamówień publicznych 
zorganizowanym przez POGI (Partnerstwo na rzecz Zielonych 
Zamówień) i Forum na rzecz Zrównoważonych Zamówień 
(the Danish National Effort in Green Procurement). 
W wydarzeniu wzięło udział około 180 osób, w tym minister 
przemysłu, biznesu i finansów Rasmus Jarlov, który 
podkreślił znaczenie zielonych zamówień publicznych. 

Przedstawiciel Dansk Erhverv (Duńska Izba Handlowa) wygłosił prezentację na temat partnerstw 
publicznych. Odbyła się również debata panelowa na temat współpracy prywatnej i publicznej 
w zakresie zielonej transformacji. Podawano szereg dobrych przykładów dotyczących sposobów 
poprawy współpracy, takich jak "nie narzekać, gdy sektor publiczny przeprowadza innowacyjny 
przetarg" lub temat lepszego wykorzystywania przez gminy innowacyjnych modeli zamówień 
publicznych, które pozwalają na większą elastyczność w zakresie zasad i przepisów dotyczących 
zamówień publicznych oraz działają na korzyść wypróbowywania i testowania gospodarki cyrkularnej 
na większą skalę. 
Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać prezentacji Sary Øllgaard, eksperta w dziedzinie 
współpracy publiczno-prywatnej. Jej przesłaniem było, aby wszyscy byli jak "ogrodnik", czyli żeby 
dbali o swoje relacje i pomagali im wzrastać oraz by nie bali się być "błaznem" - co oznacza, 
niekrępowanie się zadawania "głupich" pytań! Tylko w ten sposób będziemy mogli wyjść poza nasze 
strefy komfortu i rozwijać nową wiedzę i koncepcje. 
Częścią spotkania było tworzenie sieci kontaktów. Istniało także wiele możliwości promowania 
projektu Circular PP oraz tematów poruszanych w projekcie. Już wcześniej mocno zaangażowaliśmy 
się w rozmowy z firmą produkującą meble na plac zabaw i dzieląc się doświadczeniami z innymi 
duńskimi ekspertami z dziedziny zrównoważonych i cyrkularnych zamówień publicznych. 
W celu uzyskania większej ilości informacji na temat wydarzenia, odwiedź stronę internetową: 
https://ansvarligeindkob.dk/aktiviteter/aarskonference/ 
 
 
Prezentacja Circular PP na konferencji „Współtworzenie 

zielonej transformacji” 

W dniu 7 listopada 2018 r. Circular PP został 

zaprezentowany na konferencji końcowej projektu 

https://ansvarligeindkob.dk/aktiviteter/aarskonference/


 

 

 
 

Interreg „Samskabende Grøn Omstilling” (Cocretional Green Transition).  

Celem konferencji było poinformowanie uczestników o tym, jak można wykorzystać zamówienia 

cyrkularne do współtworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, zachęcając przedsiębiorstwa, 

użytkowników i nabywców do współpracy w celu znalezienia rozwiązań dla wspólnych problemów.  

W konferencji wzięło udział około 60 uczestników i wykazywali oni duże zainteresowanie zarówno 

Circular PP, jak i współpracą w ogóle. Przedstawiciele Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak- który 

zapewnia wsparcie dla wspólnych projektów skandynawskich- byli bardzo zainteresowani 

zamówieniami publicznymi i zachęcali partnerów projektu Circular PP do współpracy z odpowiednimi 

projektami w ramach swojego programu. Byli oni również bardzo zainteresowani włączeniem 

cyrkularnych zamówień publicznych do przyszłego programu. Pozostali uczestnicy byli 

zainteresowani pilotażowymi projektami przetargowymi, które mają być realizowane w ramach 

projektu, w szczególności dwoma duńskimi przetargami na place zabaw i przedłużenie żywotności 

sprzętu ICT, które to zamówienia zostały zaprezentowane przez miasto Aalborg na konferencji. 

Samskabende Grøn Omstilling jest częściowo finansowany w ramach programu Interreg Öresund-

Kattegat Skagerrak. 

Więcej na temat "Samskabende Grøn Omstilling" można przeczytać tutaj (w języku duńskim): 

www.samskabende.com 

 

 

Analizowanie cyrkularnych modeli biznesowych za pomocą Circular PP 

Framework 

Studenci kierunku zarządzanie na specjalnosci procesów biznesowych 

i zarządzania łańcuchem dostaw na Uniwersytecie Nauk Stosowanych 

w Zarządzaniu i Komunikacji (FH-Wien) w Wiedniu współpracują 

z projektem Circular PP nad Circular Economy Framework w celu 

umożliwienia analizy cyrkularnych modeli biznesowych dla modułu 

zamówień w łańcuchu dostaw.  

Model ten jest wykorzystywany do osiągnięcia różnych celów, w tym: 

1. Zrozumienie złożoności zamówień o charakterze cyrkularnym, tj. zwiększonego zakresu 

zastosowania, konieczności istnienia konsorcjów, wymaganych dodatkowych poziomów itp. 

2. Weryfikacja solidności konsorcjów (biorąc pod uwagę, że łańcuch jest tak silny jak jego 

najsłabsze ogniwo!). 

3. Stosowanie nowego modelu zamówień, tj. bardziej zwracać uwagę na sumach brutto niż 

netto, stosowanie nowych wskaźników wyceny oraz wprowadzanie ciągłej weryfikacji 

i walidacji. 

Michael Boyle, wykładowca w FH-Wien stwierdza, że jego zdaniem model ten jest niezwykle cenny, 

wyjaśniając "podobnie jak wszystkie modele, wartość jego można znaleźć w sposobie, w jaki takie 

instrumenty mogą być stosowane" w tym przypadku studenci są w stanie zapoznać się z sekcjami 

Circular PP jako listą kontrolną do oceny cyrkularnych modeli biznesowych na wszystkich etapach 

życia produktów - od produkcji, poprzez użytkowanie, aż do odzyskiwania produktów i zasobów. 

Twórca struktur, Alberto Huerta Morales, partner projektu University of Aalborg, stwierdził: 

"Wspaniale jest widzieć, że współpraca i dyskusje prowadzone w ramach projektu Circular PP tworzą 

https://interreg.eu/programme/interreg-sweden-denmark-norway/
http://www.samskabende.com/
https://www.en.aau.dk/


 

 

 
 

użyteczne narzędzia, które mogą być wykorzystywane przez każdego z zewnątrz, kto stara się 

zrozumieć złożony związek pomiędzy zamówieniami publicznymi a gospodarką cyrkularną. Pokazuje 

to, że jesteśmy na dobrej drodze do uzyskania cennych informacji, które mogą być stosowane 

w różnych przypadkach". 

W celu zdobycia większej ilości informacji na temat Circular PP Framework, skontaktuj się z Albertem 

Huerta Moralesem pod adresem ahm@plan.aau.dk 

 

 

Circular PP na seminarium „Systemowe podejście do budownictwa 

cyrkularnego - technologie a regulacje” 

Jedenastego grudnia w Warszawie pracownicy RARR (Polska) 

wzięli udział w wydarzeniu z zakresu gospodarki o obiegu 

zamkniętym organizowanym przez INNOWO-Instytut Innowacji 

i Odpowiedzialnego Rozwoju. Głównym tematem wydarzenia 

było systemowe podejście do budownictwa cyrkularnego. 

Spotkanie było drugim z kolei z cyklu spotkań organizowanych 

przez INNOWO i poświęcone było cyrkularności w budownictwie. Krzysztof Żarnotal z firmy Synthos 

przedstawił zagadnienie związane z polityką regulacyjną UE w zakresie tworzyw sztucznych. 

Uczestnicy omówili główne bariery zaangażowania decydentów w gospodarkę cyrkularną. 

Kluczowymi problemami utrudniającymi są między innymi: brak podejścia systemowego, niski 

poziom świadomości konsumentów (kryterium „ceny” jako najważniejsze w procedurach zamówień), 

niska skuteczność działań regulacyjnych (nadmierna regulacja, pośpiesznie wprowadzane przepisy 

itp.). Działania edukacyjne decydentów wydają się być kluczowym elementem każdego 

strategicznego etapu wdrażania gospodarki cyrkularnej, szczególnie w odniesieniu do procedur 

zamówień publicznych. Przedstawienie zagadnień gospodarki cyrkularnej i wprowadzenie ich do 

praktyki jest trudne nie tylko ze względu na fakt, że w Europie istnieje 114 definicji gospodarki 

cyrkularnej, ale przede wszystkim ze względu na niezrozumienie konkretnych kwestii 

technologicznych (np. procesów produkcyjnych, składników produktów). Pracownicy RARR 

przedstawili ideę projektu Circular PP ze szczególnym uwzględnieniem działań pilotażowych 

prowadzonych przez partnerów projektu w ramach zamówień cyrkularnych. Omówili oni znaczenie 

działań upowszechniających w dzieleniu się wiedzą na temat gospodarki cyrkularnej pomiędzy 

podmiotami sektora publicznego, a także pomiędzy firmami. Uczestnikami wydarzenia byli 

przedstawiciele dwóch polskich ministerstw: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, firm prywatnych, agencji rozwoju, agencji samorządowych oraz 

organizacji pozarządowych działających w sektorze cyrkularnej gospodarki. Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad ostateczną wersją Polskiej Cyrkularnej Mapy Drogowej 

Gospodarki, która będzie podstawą do dalszych działań związanych z wdrażaniem gospodarki 

cyrkularnej w Polsce. Dokument opisuje kluczowe elementy ekonomii cyrkularnej: produkcję, 

konsumpcję oraz nowe modele biznesowe, w tym zamówienia publiczne. W ramach tego ostatniego 

aspektu ministerstwo bierze pod uwagę wdrożenie nowych regulacji i przygotowanie propozycji 

zmiany prawa. Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z kolei podkreślił, że Ministerstwo 

koncentruje się na wdrażaniu nowych czynników pozaprawnych zachęcających dla podmiotów 

zainteresowanych zamówieniami publicznymi o charakterze cyrkularnym. Uczestnicy dyskutowali 

http://circularpp.eu/analyzing-circular-business-models-using-the-circular-pp-framework/
http://circularpp.eu/analyzing-circular-business-models-using-the-circular-pp-framework/
http://www.innowo.org/
http://www.innowo.org/


 

 

 
 

również na temat bardziej uważnego podejścia do kosztów cyklu życia (LCCA) w zamówieniach 

publicznych w budownictwie. Przedstawiciele sektora budowlanego stwierdzili, że rok 2018 był 

trudnym rokiem dla firm działających w tym sektorze i istnieje potrzeba wdrożenia systemu 

wsparcia, np. w formie ulg podatkowych dla nich. Zwrócili również uwagę na konieczność 

rozwiązania problemu związanego z niewystarczającą gospodarką odpadami, ponieważ około 40% 

odpadów pochodzi z rozbiórki, renowacji lub rewitalizacji budynków. Uczestnicy dyskutowali na 

temat zapewnienia wydłużonego życia budynków (koncepcja "drugiego życia budynków"), w oparciu 

o dobre praktyki z innych krajów. 

 

Zrównoważone zamowienia cyrkularne w  Malmö 

Tekst opracowany przez Paulę Land z ICLEI - Samorządy lokalne na rzecz 

zrównoważonego rozwoju (Local Governments for Sustainability).  

Tekst został pierwotnie opublikowany na platformie Zrównoważonych Zamówień 

(Sustainable Procurement Platform). 

Jak stwierdza raport opublikowany przez Europejskie Biuro Ochrony 

Środowiska, każdego roku przedsiębiorstwa i konsumenci w państwach 

członkowskich UE wyrzucają 10 milionów ton mebli, z których większość 

przeznaczona jest na składowanie lub spalanie. Raport wzywa decydentów 

i urzędników do skoncentrowania wysiłków na przepływach zasobów 

o większej wartości, takich jak odnawianie lub regeneracja.  

W ramach europejskiego projektu CircularPP,  Procura+ Chair miasto Malmö podejmuje działania 

w tym zakresie. Miasto chce przyznać nową umowę ramową jednemu lub wielu dostawcom 

używanych mebli, minimalizując ślad materiałowy mebli biurowych i przyczyniając się do przejścia 

w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt CircularPP wykorzystuje zamówienia 

innowacyjne i budowanie potencjału w celu promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Rozmawialiśmy z Emmą Borjesson, która pracuje w Wydziale Zarządzania Środowiskowego miasta 

Malmö o ambicjach miasta, aby stać się bardziej cyrkularnym i o tym, jak ten nowy przetarg może 

w tym pomóc. 

Kiedy dowiedzieliśmy się o projekcie CircularPP, postanowiliśmy, że powinniśmy w nim uczestniczyć, 

ale nie byliśmy pewni, jakiego rodzaju zamówienia możemy dokonać w trybie cyrkularnym. Okazało 

się wówczas, że umowa ramowa dla naszego dostawcy mebli biurowych ma zostać ponownie 

przyznana. Osoba odpowiedzialna za realizację tego procesu przetargowego była zainteresowana 

zrobieniem czegoś bardziej ekologicznego i już wcześniej zaczęła przyglądać się ponownie 

wykorzystywanym meblom jako jednej z opcji. 

Dlatego ostatecznie zdecydowaliśmy, że meble i ponowne ich użycie to właściwy sposób na 

rozpoczęcie projektu, ponieważ jest to dość prosta, ale mimo to bardzo potrzebna kategoria 

produktów. 

Kiedy urzędnicy miejscy po raz pierwszy zaczęli zajmować się tą kwestią, szybko zdali sobie sprawę ze 

skali problemu - zwłaszcza dlatego, że odkryli duży kontener pełen porzuconych mebli tuż za biurem. 

Zarówno produkcja, jak i utylizacja mebli biurowych wymaga dużych ilości zasobów i energii – swego 

rodzaju stresu ekologicznego, którego można by uniknąć kupując zużyte meble i utrzymując je dłużej 

w obiegu. 

http://www.sustainable-procurement.org/sector-watch/?c=search&uid=k11k47do
https://eeb.org/publications/80/product-policy/51266/report-on-the-circular-economy-in-the-furniture-sector.pdf
http://www.procuraplus.org/


 

 

 
 

Mamy już wewnętrzny rynek wtórny, na którym koledzy mogą oferować używane meble biurowe 

online, a osoby z innych działów mogą z nich korzystać w swoich biurach. Mamy nadzieję, że nowa 

umowa ramowa przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat tej usługi wewnętrznej. 

W celu przygotowania przetargu, urzędnicy miejscy rozpoczęli badania rynku i odwiedzili wielu 

dostawców mebli używanych. 

Kiedy odwiedziliśmy tych dostawców, zdaliśmy sobie sprawę, ile używanych mebli jest dostępnych, co 

tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że to, co robimy jako miasto, jest naprawdę ważne i użyteczne. 

Dostawcy, których odwiedziliśmy, byli bardzo zadowoleni, że mogliśmy z nimi porozmawiać i usłyszeć 

o ambicjach miasta w tym zakresie. Z tego, co obecnie wiemy, nie będziemy mieli żadnych 

problemów ze znalezieniem dostawców, którzy spełnią nasze wymagania. 

Wymagania zawarte w przetargu wykraczają poza dostarczenie mebli używanych. Nowy wykonawca 

ma również zaoferować usługi takie jak naprawa lub renowacja we współpracy z wewnętrznymi 

komórkami miasta w zakresie usług remontowych, a także, w razie potrzeby, krótkoterminowy 

wynajem mebli. Zapewni to, że meble używane przez miasto pozostaną w obiegu dłużej. Kiedy 

w końcu meble będą musiały zostać usunięte, miasto ma ambicje, aby zapewnić, że zostaną one 

odnowione, lub przynajmniej poddane recyklingowi. Można to osiągnąć poprzez przyjęcie lub 

wykupienie przez dostawcę programów ponownego wykorzystania części zamiennych lub 

przeprojektowania mebli. Alternatywnie, użytkownik mebli może również zatrudnić osoby trzecie, 

które zajmą się recyklingiem. 

Bardzo ważne jest, aby nasi koledzy byli w to zaangażowani. Będzie to umowa ramowa, dlatego 

oczywiście nie możemy zmuszać naszych różnych zamawiających do korzystania z niej. Idealnie 

byłoby, gdyby wszyscy zamawiający z różnych działów, kiedy muszą kupić meble, najpierw sprawdzili 

nasze opcje wewnętrzne, takie jak rynek wtórny. W przypadku, gdy nie mogą znaleźć tego, czego 

potrzebują, zwracaliby się do dostawcy i kupowali meble używane lub odnowione. Dlatego 

planujemy szeroko zakrojoną wewnętrzną kampanię marketingową wokół naszego pomysłu, aby 

pokazać, że istnieją lepsze sposoby niż robienie-kupowanie-zastępowanie! 

Organizujemy kilka imprez informacyjnych na temat gospodarki cyrkularnej, z których część już się 

odbyła. Nasi koledzy są chętni by się dowiedzieć więcej na ten temat co pomoże nam zwiększyć 

świadomość. Ostatecznie używane meble są nie tylko bardziej przyjazne dla środowiska, ale także 

tańsze. Ten argument przekona również tych wątpiących. 

Mamy ambicję współpracować z naszymi projektantami wnętrz i architektami, aby zapoznać ich 

z tym pomysłem i uzyskać ich poparcie pod kątem projektowania rozwiązań, które pasują do tego 

nowego podejścia. 

Zaproszenie do składania ofert zostało celowo skonstruowane tak, aby było dość otwarte - miasto 

nie chce wykluczać dobrych zgłoszeń, o ile pasują do zestawu wymagań. W ten sposób miasto 

zachowuje możliwość udzielenia zamówienia wielu dostawcom. 

Miasto postrzega ten przetarg jako projekt pilotażowy i przewiduje, że w przyszłości w kolejnych 

przetargach zostanie uwzględniony cyrkularny charakter. Kilka tematów, którymi miasto chciałoby 

się zająć, to m.in. zamówienia na tekstylia, sektor budowlany, a także żywność i catering. 

W trakcie tego procesu przetargowego uczymy się już wiele o tym, jak lepiej współpracować 

z naszymi dostawcami - coś, co ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zwrócenie się do rynku 

o dostarczenie rozwiązań, które są bardziej niestandardowe. Bardzo dużo pytamy i pracujemy 

również z nowymi dostawcami, którzy wcześniej nie byli dostawcami dla miast. 



 

 

 
 

Wyzwaniem dla miasta Malmö i wielu innych instytucji publicznych, które chcą zakupić używane 

towary, są pozostałości po substancjach, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Upewnienie 

się, że produkty z drugiej ręki są bezpieczne w użyciu, oznacza dodatkowe koszty dla podmiotów 

zajmujących się recyklingiem, którym często brakuje informacji na temat substancji chemicznych 

zawartych w produktach oraz sposobów właściwego postępowania z nimi. 

Miasto Malmö opublikowało zaproszenie do składania ofert w połowie listopada. Miasto jest 

przekonane, że udzieli zamówienia do stycznia lub lutego 2019 roku. Będziemy śledzić proces 

i sporządzimy raport po udzieleniu zamówienia. 

 
 

Czy nowe zamówienia cyrkularne są zrównoważone?  

Tekst opracowany przez Ashleigh McLennan - Specjalista ds. 

Zrównoważonych Zamówień i Gospodarki z ICLEI - Samorządy 

lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju (Local Governments 

for Sustainability). Tekst został pierwotnie opublikowany na 

Green Growth Knowledge Platform. 

Ponad trzydzieści lat temu Światowa Komisja ds. 

Środowiska i Rozwoju - bardziej znana jako Komisja 

Brundtlanda - oświadczyła, że „nadszedł czas, aby zerwać 

z minionymi wzorcami”, rozpoczynając trzydziestoletnie programy zrównoważonego rozwoju. 

Jednak pomimo międzynarodowych wysiłków na rzecz poprawy efektywności ekonomicznej, 

zmniejszenia wpływu na środowisko i ostatecznie oddzielenia wzrostu gospodarczego od szkód 

środowiskowych, wzór pozostaje zasadniczo taki sam: zasoby są wydobywane, wytwarzane są 

produkty, konsumenci konsumują, a marnotrawstwo - materiałów, energii, inwestycyjne - występuje 

na każdym etapie. 

Stało się jasne, że potrzebujemy czegoś więcej niż stopniowych zmian. Potrzebujemy transformacji, 

radykalnego i szybkiego przejścia do gospodarki, która szanuje i działa w granicach środowiska, 

a jednocześnie zaspokaja materialne potrzeby rosnącej populacji globu. W tym kontekście pojawiła 

się idea „gospodarki o obiegu zamkniętym”, ale gdy koło nie ma początku ani końca, znalezienie 

miejsca, od którego można zacząć, nie jest łatwym zadaniem. 

Z punktu widzenia rządów dostępny jest szereg mechanizmów zarządzania. Mogą one 

współpracować bezpośrednio z przedsiębiorstwami, zachęcając do zawierania dobrowolnych 

porozumień między przedsiębiorstwami lub wprowadzać środki regulacyjne. Mogą również 

próbować wpływać na rynek odgórnie lub oddolnie, realizować inicjatywy edukacyjne dla 

konsumentów lub finansować programy badawczo-rozwojowe. Jednak jednym z najbardziej 

bezpośrednich sposobów, w jaki rząd może motywować do przejścia na gospodarkę obiegową, jest 

wspieranie przedsiębiorstw i modeli biznesowych poprzez własne wydatki. 

Zamówienia publiczne lub nabywanie towarów i usług przez rząd lub organizacje sektora publicznego 

stanowi dla rządów bezpośredni środek do zaangażowania się w rynek i stanowią od 8 % do 25 % 

PKB krajów OECD.  Zrównoważone zamówienia publiczne zostały przyjęte przez szereg organów 

publicznych - choć nie wszystkie - i są skutecznym sposobem zmniejszenia wpływu zakupów 

rządowych na środowisko naturalne. Jednak cyrkularne podejście do zamówień publicznych może 

http://www.greengrowthknowledge.org/blog/circular-procurement-new-sustainable


 

 

 
 

pójść o krok dalej i przejść od podejścia "mniejszego zła" do podejścia holistycznego opartego na 

cyklu życia. 

Weźmy na przykład meble. Typowe podejście skupiałoby się na materiałach użytych do wykonania 

nowego mebla (Czy drewno pochodzi z certyfikowanego źródła zrównoważonego rozwoju? Czy 

produkt jest wolny od szkodliwych substancji chemicznych?). Ale jeśli weźmie się pod uwagę pełny 

cykl życia mebli, materiały i komponenty odpowiadają za 80-90% wpływu na środowisko, 

a produkcja, pakowanie i dystrybucja na resztę. Obok zerowej emisji związanej są z użytkowaniem. 

Podejście oparte na zamówieniach o charakterze cyrkulacyjnym obejmuje więcej opcji niż tylko 

kupno nowych, obejmuje ono między innymi ponowne wykorzystanie, odnowienie już istniejących 

produktów, leasing produktów jako usługę zamiast kupowania towarów lub dzielenie się w ramach 

umowy z innymi departamentami lub organami danej instytucji. W jednym z przykładów, Public 

Health Wales przekierowała 41 ton odpadów ze składowisk i zaoszczędziła 134 tony 𝐶𝑂2 w drodze 

cyrkularnego przetargu na meble, wspierając jednocześnie lokalne przedsiębiorstwa regenerujące 

meble i przedsiębiorstwa społeczne (zobacz pełne studium przypadku tutaj). 

Szereg możliwości i przykładów z różnych sektorów można znaleźć również w broszurze Komisji 

Europejskiej " Public Procurement for a Circular Economy ", napisanej przez ICLEI w 2017 r. 

Cyrkularne zamówienia będą również jednym z czterech uzupełniających się wątków  konferencji 

EcoProcura conference  (3-5 października, Nijmegen, Holandia), która uczci  dwudziesty rok trwania 

konferencji. Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z najnowszymi narzędziami, dobrymi 

praktykami, procesami, badaniami, projektami i inicjatywami w dziedzinie zamówień publicznych 

zapraszamy do przyłączenia się do nas tutaj w EcoProcura. 

Jednak odpowiadając na pierwsze pytanie: „Czy nowy cykl jest zrównoważony?” odpowiem że nie. 

Wraz ze wzrostem wykorzystania inicjatyw gospodarki o obiegu zamkniętym ważne jest, abyśmy 

pamiętali, że sama cyrkularność nie jest celem - jest środkiem do osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju. Powracając do przykładu mebli, na przykład zakup krzesła, które ma „cyrkularne” 

właściwości (tzn. może być łatwo naprawiony lub jego komponenty łatwo można oddzielić do 

recyklingu) nie jest sam w sobie zrównoważonym rozwojem, jeśli krzesło i tak trafi na składowisko po 

5 lat, może dlatego, że użytkownik nie wiedział, że może zostać naprawione, lub firma nie była 

zobowiązana w umowie do świadczenia usług naprawczych lub odbioru. Cyrkularność nie jest 

automatycznie równa zrównoważonemu rozwojowi, ale z zasadą zrównoważonego rozwoju jako 

przewodnią zasadą, cyrkularne zamówienia mają moc radykalnego przekształcania rynków i w końcu 

mogą nas wyrwać z naszych przestarzałych wzorców. 

Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie 

odzwierciedlają oficjalne poglądy GGKP lub jej partnerów. 

Zdjęcie: sciencefreak (na pixabay.com) 

 
  

Animacja Circular PP  

Animowany film wyjaśnia główne zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i cyrkularnych zamówień 

publicznych. Film może zostać wykorzystany podczas wszystkich szkoleń dla podmiotów publicznych 

realizujących zamówienia publiczne i szeroko rozpowszechniony podczas wydarzeń związanych 

z zamówieniami. Aby obejrzeć video, kliknij w obrazek! 

http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura__case_studies/Procuraplus_case_study_Public_Health_Wales.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Public_procurement_circular_economy_brochure.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/news/ecoprocura-2018
http://www.greengrowthknowledge.org/news/ecoprocura-2018
http://www.ecoprocura.eu/


 

 

 
 

 

W skrócie 

- W dniu 18 października 2018 r. LEIF wziął udział w konferencji „KRAJE PÓŁNOCNE 

I BAŁTYCKIE WYZWANIA ENERGETYCZNE I KLIMATYCZNE” w dyskusji panelowej na temat 

gospodarki o obiegu zamkniętym, aby ją promować i informować o projekcie Circular PP. 

Konferencja została zorganizowana przez Nordic Council of Ministers Office na Łotwie. Czytaj 

dalej   

- LEIF zorganizował 2 wykłady (1 i 15 listopada 2018 r.) Na Ryskim Uniwersytecie Technicznym 

(wydział zamiejscowy w Cesis) na temat gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w ramach 

zadania 3.4 projektu Circular PP. Czytaj dalej na FB (krótkie wideo: dlaczego warto było wziąć 

udział  w tym wykładzie i dlaczego GOZ jest tak ważna dla środowiska i społeczeństwa) 

- Przedstawiciele LEIF udzielili wywiadu na temat projektu Circular PP i gospodarki o obiegu 

zamkniętym w magazynie „Iepirkumi” nr 6/2018.  

- Podczas The World Resource Forum w Antwerpi, które odbyło się w dniach 24-27 lutego 

2019 r. w Antwerpii (Belgia), Joan Prummel i Emile Bruls z Rijkswaterstaat zorganizowali, 

wspólnie z Veerle Labeeuw z Flamandzkiej agencji ds. odpadów OVAM, warsztaty na temat 

cyrkularnych zamówień publicznych i zielonych ofert. Warsztaty dostarczyły podstawowych 

informacji na temat tego, jak zorganizować cyrkularne zamówienia, w jaki sposób zielone 

oferty mogą pomóc społeczności oraz jakie strategie można stosować w tym zakresie. 

W warsztatach wzięło udział około 30 osób. Nawiązano kontakty, które mogą być przydatne 

w projekcie Circular PP z punktu widzenia powiązania między projektem a innymi projektami 

europejskimi, w których zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę. Czytaj dalej 

 Ciekawe wydarzenia  
- Przedstawiciele partnerstw wezmą udział w UrbanWINS, które odbędzie się 4 kwietnia 

w Brukseli (GreenBiz, Rue Dieudonné Lefèvre 17). Wydarzenie odbędzie się pod hasłem: 

„Miasto jako żywy organizm: Zrozumienie jego metabolizmu w celu zmniejszenia zużycia 

zasobów”. UrbanWINS opracował i przetestował metody projektowania i wdrażania 

ekoinnowacyjnych planów strategicznych dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów 

i zarządzania nimi w ośmiu miastach: Cremona, Albano Laziale, Pomezia i Torino (Włochy); 

Leiria (Portugalia); Bukareszt (Rumunia) oraz Manresa i Sabadell (Hiszpania). Wyniki projektu 

będą udostępniane, tak aby inne miasta, organizacje i interesariusze mogli z nich korzystać 

i na ich podstawie tworzyć nowe rozwiazania. Czytaj dalej  

- Podczas Zielonego Tygodnia, 16 maja, również w Brukseli zorganizowane zostanie „Circular 

Cities: Innovating to tackle plastic waste” (Scotland House, Rond-point Schuman). 

Konferencja poświęcona cyrkularności tworzyw sztucznych w miastach europejskich 

gromadzić będzie wielu interesariuszy celem oceny wyzwań gospodarki o obiegu 

https://www.norden.lv/projekti/260318-ilgtspejiga-attistiba/120918-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-energetikas-un-klimata-izaicinajumi/
https://www.norden.lv/projekti/260318-ilgtspejiga-attistiba/120918-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-energetikas-un-klimata-izaicinajumi/
https://www.facebook.com/events/244170596259226/
https://www.facebook.com/watch/?v=2319986181362052
https://www.wrf-antwerp2019.be/30-circular-procurement-and-green-deals-next-challenges
https://www.urbanwins.eu/events/
https://www.youtube.com/watch?v=I0AKfQ32iUE


 

 

 
 

zamkniętym oraz innowacji, które mają na celu walkę z odpadami plastikowymi na obszarach 

miejskich w Europie. Czytaj dalej  

- 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. Czytaj dalej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe spotkanie partnerów Circular PP: 

Malmö, Szwecja  

 
 
W dniach 25 - 27 marca partnerzy projektu Circular PP spotkali się na czwartym spotkaniu 
zorganizowanym przez miasto Malmö, aby omówić aktualny stan projektu i zdobyć wiedzę na 
temat dobrych praktyk w zakresie cyrkularnych zamówień publicznych. 
Podczas spotkania partnerzy dyskutowali o wyzwaniach projektowych oraz przedstawiali 
proponowane rozwiązania. Mieli także możliwość przedstawienia dobrych praktyk 
projektowych. W trzecim dniu zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej do Sege Park 
w Malmö i firmy Lendager w Kopenhadze. 
Chcesz wiedzieć więcej na temat wizyty studyjnej? Odwiedź naszą stronę internetową. Post 
zostanie opublikowany wkrótce! 

 

Piąte spotkanie partnerów odbędzie się jesienią 2019 r. w Sankt Petersburgu. 

http://plasticircle.eu/news-events/circular-cities-conference/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news


 

 

 
 

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

 Strona internetowa: www.circularpp.eu 

 Facebook: https://www.facebook.com/CircularPP/   

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/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) 

 
SZWCJA: 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: North 

Denmark EU-Office 
(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/CircularPP/
http://circularpp.eu/partners/
http://circularpp.eu/circularpp/associated-organisations/
https://circularpp.us18.list-manage.com/subscribe?u=052ec5f01597d859d0db49e93&id=031389c73d

