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NAZWA KRAJ OPIS

FKF SZÚK Węgry

W Centrach Ponownego Wykorzystywania i Edukacji Ekologicznej 

FKF mieszkańcy Budapesztu mogą bezpłatnie zdeponować swoje 

gadżety, meble, zabawki, książki lub urządzenia gospodarstwa 

domowego, których już nie chcą lub nie potrzebują. Oczywiście 

tylko wtedy, gdy nadają się do dalszego użytkowania przez 

zaintersowane nimi lub potrzebującymi je osoby. 

Ligeti Csomagolásmentes Bolt    

Szatyorbolt   

Pancs Bolt

Zöldbolt

Węgry

Są to różne sklepy z żywnością i kosmetykami, które mają wspólną 

wizję: są w równym stopniu zaangażowane w pomoc konsumentom 

we wdrażaniu stylu życia zero waste. Skutecznie przyczyniają się do 

zmiany paradygmatu w naszej konsumpcyjnej kulturze. Oferują 

lokalne, wolne od opakowań produkty z zaufanych źródeł.

Ligeti opracowało również własny system sklepów internetowych w 

związku z wybuchem COVID19.

Munch.hu Węgry

Munch to aplikacja, dzięki której restauracje i sklepy mogą 

sprzedawać resztki jedzenia - wciąż wysokiej jakości - po obniżonej 

cenie. Bądź częścią systemu zero waste food i delektuj się pysznymi 

posiłkami!

Kis Kos Műhely Węgry
KisKos wytwarza przędzę z miejscowej wełny owczej, która w 

przeciwnym razie zostałaby zmarnowana.

Hulladékvadász Węgry

Ma na celu zaktywizowanie ludzi do pomocy w zlokalizowaniu i 

oczyszczeniu lokalnych wysypisk śmieci - wspólni i w zabawny 

sposób.

NAJLEPSZE PRAKTYKI

Link

https://www.fkf.hu/szemleletformalo-

kozpontok?fbclid=IwAR12mfrEgJ6T7t-DjyE-_u11O5JFKro4p4Yw1-

StiAZiEKUwVqmSC0vfiaE

https://www.szatyorbolt.hu/

https://csomagolasmentes.hu/

https://www.pancspiac.com/

https://munch.hu/

https://www.kickstarter.com/projects/tda/kiskos-makes-

yarn?fbclid=IwAR12mfrEgJ6T7t-DjyE-_u11O5JFKro4p4Yw1-

StiAZiEKUwVqmSC0vfia HYPERLINK 

"https://www.kickstarter.com/projects/tda/kiskos-makes-

yarn?fbclid=IwAR12mfrEgJ6T7t-DjyE-_u11O5JFKro4p4Yw1-

StiAZiEKUwVqmSC0vfiaE"E

https://hulladekvadasz.hu/ 

https://www.fkf.hu/szemleletformalo-kozpontok?fbclid=IwAR12mfrEgJ6T7t-DjyE-_u11O5JFKro4p4Yw1-StiAZiEKUwVqmSC0vfiaE
https://www.fkf.hu/szemleletformalo-kozpontok?fbclid=IwAR12mfrEgJ6T7t-DjyE-_u11O5JFKro4p4Yw1-StiAZiEKUwVqmSC0vfiaE
https://www.fkf.hu/szemleletformalo-kozpontok?fbclid=IwAR12mfrEgJ6T7t-DjyE-_u11O5JFKro4p4Yw1-StiAZiEKUwVqmSC0vfiaE
https://munch.hu/
https://hulladekvadasz.hu/


PET Cup Węgry

Organizatorzy i uczestnicy tzw. PET Cup zbierają plastikowe odpady 

z rzeki Cisy i otaczających ją lasów łęgowych, budują z odpadów 

spektakularne statki i tratwy i wspólnie pływają! PET Cup to 

jednocześnie konkurs, program telewizyjny i wspaniała przygoda.

ShareWaste Węgry

Podziel się odpadami! Ta aplikacja i strona internetowa z 

powodzeniem łączy ludzi, którzy chcą poddać recyklingowi resztki 

żywności i inne produkty organiczne z tymi, ktorzy już kompostują, 

hodują dżdżownice lub zwierzęta gospodarskie. 

MiUtcánk Węgry

MiUtcánk to platforma internetowa do budowania społeczności, 

która pomaga mieszkańcom miast i wsi w poznawaniu ich okolicy i 

wykorzystywaniu potencjału w silniejszej łączności lokalnej. Jak to 

ma się do redukcji odpadów? Na przykład, jeśli potrzebujesz 

narzędzi, sprzętu, które zaliza się do obciążających środowisko (duży 

ślad ekologiczny) - możesz je pożyczyć od osób, ktore je już mają, 

nie musisz zatem kupować nowych. Wzajemne zaufanie, 

oszczędność finansowa i ochrona środowiska!

HuMuSz Węgry

Jest organizacją pozarządową, i sklepem zero waste w Budzie. 

Celem jest promowanie redukcji i recyklingu odpadów, zarówno na 

poziomie indwidulanym, jak i globalnym.

Com-Pot Węgry

Udvarnoki Tünde stworzył system kompostowania w glinianych 

pojemnikach. Można je zamówić online; do pojemników dołączony 

jest pomocny przewodnik pełen porad i wskazówek. Istnieje 

możliwość wyrażenia opinii lub zadawania pytań.

Foodsharing Landkreis Ebersberg Niemcy

"Oszczędzamy Żywność" to grupa ludzi, którzy dba o to, aby jak 

najmniej żywności trafiło do śmieci. Na całym świecie 1/3 

wyprodukowanwj żywności jest wyrzucana. Czyli marnowane są:  

godziny pracy, zasoby, długie trasy transportowe i pieniądze. 

Foodsharing daje możliwość dzielenia się żywnością, to druga 

szansa dla produktu spożywczego.  W powiecie Ebersberg, na 

konferencji internetowej powstało stowarzyszenie, które jest 

członkiem międzynarodowej organizacji Foodsharing. Założone 

zostało przez 20 osób, które nie chcą by w Ebersbergu marnowała 

się żywność. Według Anny Sachs, jednej z inicjatorek, chętnych do 

włączenia się w działania jest coraz więcej. 

Mit Ecken und Kanten Niemcy Daje odrzuconym – ale trwałym  – towarom drugą szansę.

Too Good To Go Niemcy Oszczędzanie żywności z gastronomii.

https://petkupa.hu/eng/

https://sharewaste.com/

https://miutcank.hu/hu.html

https://humusz.hu/english

https://www.com-pot.hu/

https://www.foodsharing-ebersberg.de/

miteckenundkanten.com

toogoodtogo.org

https://petkupa.hu/eng/
https://sharewaste.com/
https://miutcank.hu/hu.html
https://humusz.hu/english
https://www.com-pot.hu/


Duh Niemcy Pojemniki wielokrotnego użytku na wynos z depozytem

Eco You Niemcy Sklep zero waste online

Smarticular Niemcy Wskazówki dotyczące bardziej zrównoważonego stylu życia.

Codecheck Niemcy

Kupuj lepiej, żyj lepiej:

  Aplikacja - asystent zakupów dla świadomego stylu życia. 

Inforamacja o składnikach w żywności, napojach i kosmetykach.

Einmal ohne Bitte Niemcy

Po prostu rób zakupy w dowolnym miejscu z własnym 

opakowaniem. 

Zespół „Einmal ohne, bitte”, marzy o świecie bez odpadów 

opakowaniowych.

Wraz z „Einmal ohne, bitte” tworzymy ogólnoniemiecką markę 

zakupów bez zbędnych opakowań.

Nebenan Plattform Niemcy
Sprzedaj i rozdawaj w sąsiedztwie. Na platformie nebenan.de 

sąsiedzi wystawiają niepotrzebne rzeczy zwykle w nisiej cenie. 

Zerowaste München Niemcy

Entuzjaści i zwolennicy idei Zero & Mniej śmieci (Zero_Less Waste) - 

ci, ktorzy segregują, organizują banki żywności, uprawiają warzywa 

w mieście i są fanami zrównoważnego rozwoju oraz ci, ktorzy 

dopiero chcieliby dołaczyć do tego ruchu  - biorą udział w 

budowaniu miasta Zero Waste. Monachium ma już dużo do 

zaoferowania w zakresie usług i projektów Zero Waste. 

Rehab Republic Niemcy

Z YEEE zamiast BEEE!

„Rehab” to m.in rehabilitacja, rekultywacja czy renaturyzacja. 

"Republic", w języku niemieckim, pochodzi od łacińskiego "res 

publica" - dosłownie "sprawy publiczne". Oznacza wspólnotę lub 

dobro wspólne. na tej stronie znajdziesz wszystko, o czym nigdy nie 

wiedziałeś, że zawsze chciałeś robić: wymianę ubrań, ratowanie 

żywności i wspólne posiłki z 200 osobami; sklepy sprzedające 

produkty bez zbędnego opakowania. A przy okazji, ratujesz planetę, 

oceany, klimat i innych dobrych przyjaciół, których na pewno 

będziemy potrzebować w przyszłości.

https://rehab-republic.de/

www.duh.de/becherheld-problem/

www.ecoyou.de

www.smarticular.net

https://codecheck-app.com/de/

https://www.einmalohnebitte.de/

https://nebenan.de/stories/10msS6yLQNHXMmDQfmCLmj

https://zerowaste-muenchen.de/

https://rehab-republic.de/
http://www.smarticular.net/
https://codecheck-app.com/de/
https://www.einmalohnebitte.de/
https://nebenan.de/stories/10msS6yLQNHXMmDQfmCLmj
https://zerowaste-muenchen.de/


Talentering Niemcy

„Wymiana talentów” w gminie Grafing Ebersberg.

Organizują pomoc sąsiedzką i wymieniają umiejętności, pomoc i 

rzeczy w sąsiedzkich sieciach oraz pożyczają przedmioty 

codziennego użytku uczciwie i bez zamiaru zysku. Wymiana jest 

zawsze zrównoważonym braniem i dawaniem, a nie „tanimi 

zakupami”. Od 2020 roku r. raz w miesiącu organizowane są  

warsztaty upcyklingowe (wtórne przetwarzanie). Np.: zrób nowe 

torby ze starych dżinsów. 

W ostatnich latach wzrosła świadomość mieszkańców gminy w 

zakresie uprawy własnych warzyw i owoców. Już po raz 16 nasiona i 

rośliny można wymieniać i rozdawać na targu w Grafing. Po prostu 

przyjdź na giełdę; przynieś lub znajdź na stoisku cuda natury. Coraz 

większym zainteresowanie cieszą się stare odmiany roślin 

uprawnych i rodzime dzikie rośliny. Na giełdzie ubrań "STOFF - 

Wechsel" każdy może odświeżyć swoją garderobę w najbardziej 

ekologiczny i oszczędny sposób, a jednocześnie poznać osobiście 

miłych sąsiadów. Tutaj znaleźć można ubrania i akcesoria dla 

każdego wieku, które są zbyt dobre, aby je wyrzucić i które nadal 

mogą być noszone przez innych.

Arbeitsgemeinschaft Komposthof Niemcy

Kompostowanie zdecentralizowane: historia sukcesu pomimo 

początkowego oporu.

14 gospodarstw rolnych w powiecie Ebersberg przetwarza rocznie 

10 000 ton odpadów organicznych i 90 000 ton odpadów 

ogrodniczych i zielonych. Bioodpady wytwarzane w powiecie są 

przetwarzane na kompost w powiecie i jako takie są ponownie 

rozprowadzane na polach i gruntach ornych w powiecie. I właśnie 

to zastępuje nie tylko gaz, ale także paliwa, a także sztuczne nawozy, 

których produkcja jest bardzo gazochłonna.

Verleihnix Niemcy Tutaj możesz wynająć sprzęty do domu.

Openbookcase Niemcy

Gdzie jest najbliższa biblioteka ogólnodostępna?

Regały z książkami na ulicach, to rodzaj ogólnodostępnej 

wypożyczalni, w której można bezpłatnie wymieniać lub wypożyczać 

książki. Zazwyczaj są otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Frent Niemcy Platforma ekonomii współdzielenia.

Second Hand Platforms Niemcy
Platformy, na których można sprzedać dobre, ale niepotrzebne dla 

jednych a potrzebne innym rzeczy. 

Rebuy Niemcy Dają nowe życie używanym ssprzętom elektronicznym.

Grover Niemcy
Grover dostarcza urządzenia elektroniczne, które można wypożyczyć 

zamiast kupować.

https://www.frent.me/

www.quoka.de

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/

https://www.rebuy.de/

https://www.grover.com/de-de

http://ttg.talentering.de/

http://ttg.talentering.de/index.php/ttg-kalender-

2021/eventdetail/8394/-/stoffwechsel-kleidertausch

http://ttg.talentering.de/index.php/ttg-kalender-

2021/eventdetail/8393/-/saatgut-und-pflanzentausch

https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/anzing-

ort377246/erfolgsstory-trotz-anfaenglicher-widerstaende-

91844121.html

https://www.verleihnix.de/

https://openbookcase.de/

https://www.frent.me/
https://www.rebuy.de/
https://www.grover.com/de-de
https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/anzing-ort377246/erfolgsstory-trotz-anfaenglicher-widerstaende-91844121.html
https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/anzing-ort377246/erfolgsstory-trotz-anfaenglicher-widerstaende-91844121.html
https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/anzing-ort377246/erfolgsstory-trotz-anfaenglicher-widerstaende-91844121.html
https://www.verleihnix.de/
https://openbookcase.de/


Repaircafe Niemcy

Repair-Cafe czyli kawiarnie naprawcze to bezpłatne miejsca spotkań, 

gdzie można naprawić swój zepsuty sprzęt.  Są tu narzędzia i 

materiały, dzięki którym można naprawić prawie wszystko: ubrania, 

meble, sprzęt elektryczny, rowery, sprzęt AGD, zabawki itp. Można 

skorzystać z pomocy wolontariuszy-fachowców. Jeśli ktoś nie ma nic 

do naprawy, może napić się herbaty lub kawy lub pomóc komuś w 

naprawie. Można również czerpać inspiracje z rozmów czy książek o 

naprawach i majsterkowaniu.

Wo hin damit Niemcy

Platforma, która ma na celu w odnalezieniu się (zlinkowaniu) 

darczyńców z instytucjami społecznymi. Dla potrzebujących 

tworzone są miejsca pracy i tanie zakupy.

Weitergeben Niemcy

Przyszłość mebli używanych. Chroń środowisko + wspieraj słabych: 

organizacje charytatywne otrzymują darowizny mebli. Emisja CO2 

jest zmniejszona nawet o 90% w porównaniu z kupowaniem 

nowych mebli. W większości przypadków stare meble są spalane. 

Celem jest zatem przekazanie mebli do dalszego użytku. 

Vostel Niemcy
Cyfrowa platforma angażującasię w logistykę przekazywania rzeczy 

uzywanych. Przekaż czas i rzeczy z vostel.de.

Let’s Act Niemcy

Misja: Umożliwianie ludziom czynienia dobra szybko i łatwo. To 

misja, nad którą codziennie pracuje zespół Remote First z siedzibą w 

Monachium i pracownikami na całym świecie, którzy należą do 

najlepszych, najbardziej utalentowanych i najbardziej kreatywnych 

twórców zmian!

Ludzie mogą korzystać z aplikacji Letsact, aby odkrywać projekty 

społecznościowe w swojej okolicy, wywierać globalny wpływ dzięki 

mikro-darowiźnie i kontaktować się z podobnie myślącymi twórcami 

zmian.

Diakonie Niemcy

Sklep z używanymi rzeczami oferuje obecnie 14 miejsc pracy dla 

osób, które mają trudności ze znalezieniem pracy z powodu 

trudnych sytuacji życiowych. Tutaj mogą zdobyć kwalifikacje lub 

odbyć praktykę zawodową. Podobnie jak wszystkie inne sklepy 

diakonii, firma potrzebuje darowizn, odzieży, artykułów 

gospodarstwa domowego czy zabawek. Diakonia zbiera zgodnie z 

wytycznymi atestu „FairWertung”. Zapraszamy do złożenia 

darowizny do nas w M7

https://www.wohindamit.org/organisationen/Ebersberg/m7-

diakonia-ebersberg/

https://weitergeben.org/

https://vostel.de/de/

https://www.letsact.de/

https://letsact.de/get-involved

https://diakonia.de/laeden/diakonia-m7/das-m7

https://www.reparatur-initiativen.de/

https://www.repaircafe.org/de/

https://www.youtube.com/watch?v=gVjU1ydAUlQ&t=14s

https://www.repaircafe.org/en/starter-kit-repair-cafe-in-the-

classroom/

https://www.wohindamit.org/organisationen/Ebersberg/m7-diakonia-ebersberg/
https://www.wohindamit.org/organisationen/Ebersberg/m7-diakonia-ebersberg/
https://weitergeben.org/
https://vostel.de/de/


Glonner Tisch Niemcy

Glonner Tisch (Stół w Glonn) - Dzielenie się obfitością. Glonner 

Tisch i jego wolontariusze realizują ekumeniczny program 

sprawiedliwego podziału żywności. Swoją pracę rozumieją jako stałą 

misję przeciwdziałania marnotrawstwu. Ponadto przekazują 

produkty żywnościowe wysokiej jakości osobom znajdującym się w 

sytuacji kryzysowej. Dostarczają podstawowe produkty spożywcze, 

takie jak jajka, warzywa i owoce, chleb, produkty mleczne, takie jak 

masło, ser i mleko, a także żywność bogatą w węglowodany, którą 

można przechowywać, taką jak ryż i makaron. Żywność jest 

przekazywana przez regionalnych producentów lub sprzedawców 

detalicznych z Glonn i okolic. 

Rebowl/Recup

FairCup

Niemcy

RECUP i REBOWL są alternatywą dla opakowań jednorazowych: 

każdy RECUP może zastąpić do 1000 jednorazowych kubków, a 

każdy REBOWL do 500 jednorazowych misek. FairCup to pierwszy 

system depozytowy w Niemczech, który został nagrodzony 

Błękitnym Aniołem. Również pokrywki są tu wielokrotnego użytku. 

Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft
Niemcy

Inicjatywa rządu federalnego w celu uniknięcia marnotrawienia 

żywności:

Zbyt dobre dla kosza

Narodowa Strategia Ograniczenia Marnowania Żywności

Deutsche Umwelthilfe Niemcy Przewodnik zakupów: wielokrotne również w gastronomi 

The Edible Cities Network

(Edible City Solution)

Wir sind essbar

mundraub

Niemcy

Edible Cities Network to finansowany przez UE projekt, w ramach 

którego projektuje się i wdraża miejskie innowacje żywnościowe 

oraz zrównoważone planowanie urbanistyczne na rzecz bardziej 

zielonych, bardziej przyjaznych mieszkańcom miast. / „mundraub” 

to strona internetowa do mapowania i lokalizowania jadalnych 

roślin. Pod koniec 2018 r. było około 50 000 wpisów, głównie w 

Niemczech.

mundraub.org to największa niemieckojęzyczna platforma do 

odkrywania i wykorzystywania „jadalnych” krajobrazów. 

Mundraub.org tworzy świadomość regionalności i sezonowości i 

chce zmotywować do postrzegania i wykorzystywania otoczenia w 

kulinarny sposób. Na mapie mundraub możesz znaleźć miejsca z 

drzewami owocowymi, krzewami owocowymi, orzechami i ziołami 

itp. lub samodzielnie je zmapować.

a tip: tap (a tip: tap water) Niemcy

Stowarzyszenie non-profit, które prowadzi kampanię na rzecz wody 

z kranu, odpadów opakowaniowych, i ekologicznego stylu życia. 

Zużycie wody butelkowanej w Niemczech na poziomie 177 litrów na 

osobę jest dziś 15 razy wyższe niż w latach 70. XX wieku. W ten 

sposób powodujemy wiele odpadów z tworzyw sztucznych i 

niepotrzebną emisję CO2. Stowarzyszenie chce poprawić dostęp do 

wody z kranu. Dlatego lobbuje na rzecz publicznych fontann do 

picia, stacji uzupełniania i dystrybutorów wody (podłączonymi do 

wodociągu) w budynkach

https://glonnertisch.de/

https://recup.de/en/

 https://fair-cup.de/

https://www.zugutfuerdietonne.de/app

https://mehrweg-mach-mit.de/materials/mehrweg/

https://www.edicitnet.com/

https://mundraub.org/

https://mundraub.org/blog/mundraub-app

https://wir-sind-essbar.org/mundraub-handbuch/

https://wir-sind-essbar.org/staedte_regionen/

https://atiptap.org/uber-uns/

https://glonnertisch.de/
https://fair-cup.de/
https://fair-cup.de/
https://www.zugutfuerdietonne.de/app
https://mehrweg-mach-mit.de/materials/mehrweg/
https://atiptap.org/uber-uns/


Janinas Naturwelt Niemcy

Ręcznie robione chusteczki z wosku pszczelego, których można 

używać wielokrotnie i oszczędzając dużo folii spożywczej i folii 

aluminiowej

ABS Recycling Moldova Republika Mołdawi

„ABS” jest jedyną prywatną firmą w Republice Mołdawii, która 

oferuje usługi odbioru odpadów z gospodarstw domowych zgodnie 

z ustawą 209 o odpadach oraz zajmuje się segregacją i recyklingiem. 

Sandic Honey Group Republika Mołdawi

Sandic Honey Group została założona w 2019 roku przez pięciu 

członków. W 2022 r. spółdzielnia powiększyła się o 14 członków - 

pszczelarzy.

Axedum Republika Mołdawi

Firma odpowiada za cały cykl produkcyjny drobiu i prowadzi ścisłą 

kontrolę na wszystkich poziomach produkcji. Axedum to największy 

producent drobiu w Mołdawii oraz producent kompostu Biovit. 

Scientific Center for the Cultivation 

of Medicinal Plants of the University 

of Medicine and Pharmacy of 

Moldova Nicolae Testimițeanu

Republika Mołdawi

Centrum Naukowo-Praktyczne w Dziedzinie Roślin Leczniczych 

powstało w 2002 roku. Z biegiem lat kolekcja roślin leczniczych 

znacznie się poszerzyła i obecnie obejmuje około 200 gatunków.

Garden of Moldova Republika Mołdawi

Ogród doświadczalny Centrum Agroekologii ma powierzchnię 2 tys. 

m2. W przypadku nasion ilość produkowana rocznie to około 5 tys. 

saszetek, a ich dostępność od jesieni (październik-listopad) do 

wiosny (luty-marzec). 

ZPGO Polska

Ogólnopolska organizacja zrzeszająca pracodawców zajmujących się 

zbieraniem, przechowywaniem i recyklingiem śmieci. Oprócz tego 

biorą udział w sprzątaniu miast, publikują artykuły, edukują 

społeczeństwo i udzielają porad prawnych.

Stena Recycling Polska

Centrum Recyklingu Elektroniki we Wschowie dysponuje bardzo 

zaawansowaną i precyzyjną technologią pozwalającą na 

przetwarzanie leków, baterii samochodowych, części 

komputerowych, folii LDPE i wielu innych rodzajów śmieci, które są 

trudne lub niemożliwe do recyklingu w innych zakładach. To, co jest 

odpadem dla jednej firmy, jest materiałem do wykrozystnia dla 

drugiej. Mają też ogólnodostępne złomowisko części 

komputerowych.

Orzeł Biały Polska
Prywatna firma w Piekarach Śląskich, której głównym celem jest 

zbieranie i recykling starych akumulatorów ołowiowych. 

Stocznia złomowa (ship scrapyard) Polska

Jedna ze stoczni w Gdyni działa inaczej niż inne – zamiast budować 

statki, rozbiera je. Materiały użyte do ich budowy są poddawane 

recyklingowi, a szkodliwe materiały, takie jak azbest i toksyczne 

farby, są neutralizowane.

https://abs.md/ 

https://sandic.md/

https://axedum.md/ 

https://plantemedicinale.usmf.md/ru/node/14123 

https://gradinamd.wordpress.com/  

https://naturwelt.ratgeber-ernaehrung.com/index.php/meine-

produkte/bienenwachstuecher

http://www.zpgo.pl/

https://geomar.net.pl/

http://www.orzel-bialy.com.pl/

https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/24271-recykling-to-

dobry-biznes-w-trojmiescie-powstanie-stocznia-zlomowa

https://abs.md/
https://sandic.md/
https://axedum.md/
https://plantemedicinale.usmf.md/ru/node/14123
https://gradinamd.wordpress.com/
https://naturwelt.ratgeber-ernaehrung.com/index.php/meine-produkte/bienenwachstuecher
https://naturwelt.ratgeber-ernaehrung.com/index.php/meine-produkte/bienenwachstuecher
http://www.zpgo.pl/
https://geomar.net.pl/
http://www.orzel-bialy.com.pl/
https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/24271-recykling-to-dobry-biznes-w-trojmiescie-powstanie-stocznia-zlomowa
https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/24271-recykling-to-dobry-biznes-w-trojmiescie-powstanie-stocznia-zlomowa


ZTPOK (Bydgoszcz), ZTPO (Gdańsk), 

ZUSOK (Warszawa)
Polska

Są to zakłady spalające (spalarnie) odpadów komunalnych w 

miastach: Gdańsk, Bydgoszcz i Warszawa. Wszystkie zapewniają 

energię i ciepłą wodę setkom tysięcy mieszkańców.

Freeshops (darmowe sklepy) Polska

Freeshopy w Poznaniu, Kielcach, Opolu i Warszawie tworzone są 

przez gminne centra wymiany towarowej. Każdy może wziąć rzeczy, 

których potrzebuje i zostawić rzeczy, których nie potrzebuje. Jest to 

dobry sposób na porządek w domu, a jednocześnie pomoc 

biednym. W ten sposób rzeczy nie lądują na wysypisku.

Tetra Pak Polska

Tetra Pak rozpoczęła kampanię marketingową reklamującą swój 

nowy produkt na polskim rynku - wodę w kartonowych 

opakowaniach wyprodukowanych głównie z surowców 

odnawialnych (~70% to materiał roślinny, w tym nakrętka). 

Opakowanie nadaje się również w pełni do recyklingu.

https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/, 

https://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/budowa-zakladu-

termicznego-przeksztalcania-odpadow-komunalnych-w-

gdansku,a,143352, https://um.warszawa.pl/-/energia-i-cieplo-z-

https://podzielnia.pl/

https://www.rynekpapierniczy.pl/artykul/woda-w-

opakowaniach-kartonowych-tetra-pak-3633

https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
https://podzielnia.pl/
https://www.rynekpapierniczy.pl/artykul/woda-w-opakowaniach-kartonowych-tetra-pak-3633
https://www.rynekpapierniczy.pl/artykul/woda-w-opakowaniach-kartonowych-tetra-pak-3633


Recal Polska
To fundacja zajmująca się recyklingiem puszek aluminiowych i 

opakowań, które można poddawać recyklingowi w nieskończoność. 

REKOPOL Polska

Organizacja, której głównym celem jest zachęcenie polskich firm do 

recyklingu poprzez finasowe wsparcie w zależności od ilości 

zebranych, posegregowanych i poddanych recyklingowi śmieci.

Laboratorium dobrej konsumpcji
Polska

Cykl warsztatów poświęconych problemowi nadmiernej konsumpcji 

i dokonywaniu lepszych wyborów podczas zakupów.

Cykling recykling Polska
To rajd rowerowy połączony ze zbiórką elektrośmieci i spotkaniami 

edukacyjnymi w 17 miastach Polski.

https://recal.pl/

https://publicystyka.ngo.pl/cycling-recycling-2022-392784

https://m.ekonsument.pl/zywnosc

https://rekopol.pl/

https://recal.pl/
https://publicystyka.ngo.pl/cycling-recycling-2022-392784
https://m.ekonsument.pl/zywnosc
https://rekopol.pl/


BANK ŻYWNOŚCI / food bank Polska

Oszczędzamy żywność przed marnowaniem i dajemy ją najbardziej 

potrzebującym. 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju 

tworzą Federację Polskich Banków Żywności, czyli społeczność 

niezależnych organizacji pozarządowych o statusie stowarzyszenia 

lub fundacji. Ich misją jest pozyskiwanie żywności, w tym produktów 

o krótkim terminie przydatności do spożycia, tzw. towarów 

niehandlowych, wadliwie zapakowanych, których wartość odżywcza 

i jakość nie budzi zastrzeżeń przechowywanie otrzymanych 

produktów i ich racjonalna dystrybucja do lokalnych organizacji 

partnerskich, które pomagają potrzebującym promować postawy 

zapobiegające marnowaniu żywności. W działaniach kierują się 

wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie 

Banków Żywności.

https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacje-

ogolne/

https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacje-ogolne/
https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacje-ogolne/

