
INKUBATOR LOKALNYCH
CENTRÓW 3R
PRZEWODNIK PO PROGRAMIE



program realizowany w ramach KAMPANII 17 CELÓW       
w partnerstwie z Fundacją KOALICJA 5 FRAKCJI

O PROGRAMIE



KOALICJA 5 FRAKCJI

międzysektorowa inicjatywa podmiotów, które kreują 

innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania 

segregacji i recyklingu odpadów, zwłaszcza 

opakowaniowych oraz wzmacniają pozycję 

konsumentów w procesie zielonej transformacji



MISJA KOALICJI 5 FRAKCJI

Zwiększenie poziomu prawidłowej segregacji odpadów 
i odzyskiwania surowców, tak aby osiągnąć wymagany 
współczynnik recyklingu.



CELE KOALICJI 5 FRAKCJI

Poprawa wiarygodności i przejrzystości komunikatów 
związanych z recyklingiem szczególnie opakowań

Wzmocnienie pozycji konsumentów w procesie zielonej 
transformacji poprzez zastosowanie autorskich etykiet

Zwiększenie poziomu poprawnego segregowania wśród 
mieszkańców



INKUBATOR LOKALNYCH 
CENTRÓW 3R

Program, którego celem jest promocja Zasady 3R 
poprzez łączenie firm, gmin, organizacji pozarządowych 
z ekspertami i praktykami z zakresu prowadzenia i 
rozwoju lokalnych inicjatyw oraz działań związanych 
z gospodarką obiegu zamkniętego.



MOTYW PRZEWODNI: ZASADA 3R



NOWA ROLA MIAST I GMIN
Miasta i gminy odgrywają kluczową rolę w systemie 
gospodarki odpadami. 

Obserwujemy coraz większy nacisk na postępowanie zgodnie 

z hierarchią gospodarowania odpadów, tj.: 

• przekształcanie odpadów w zasoby, 

• ekonomię współdzielenia, 

• efektywne gospodarowanie zasobami.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga 

wielopoziomowego zarządzania i nowej wizji tego, jak może 

wyglądać przyszłe miasto. Dlatego zaangażowanie na 

poziomie lokalnym ma kluczowe znaczenie dla przejścia od 

tradycyjnego podejścia liniowego do strategii cyrkularnej.



INKUBATOR LOKALNYCH CENTRÓW 3R

Celem programu jest merytoryczne wsparcie lokalnych 
pomysłów na miejsca, które wspierają świadomość hierarchii 
gospodarowania odpadami, promując zapobieganie 
powstawaniu odpadów, ponowne wykorzystanie, naprawę         
i recykling i inne działania w wymiarze 3R.

Wspólnym celem Lokalnych Centrów 3R jest:

✓ podejmowanie działań praktycznych i / lub edukacyjnych 
w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasady 3R; 

✓ promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasady 3R wśród lokalnej 
społeczności i w oparciu o jej potrzeby; 

✓ zachęcanie do ekonomii społecznej (w tym gospodarki 
dzielenia się) i spójności społecznej; 

✓ inicjowanie projektów służących zidentyfikowaniu i 
rozwiązaniu konkretnych problemów i powiązanych z 
przedmiotem Programu. 



FUNKCJE LOKALNYCH CENTRÓW 3R

EKONOMICZNA

- wsparcie transformacji modeli biznesowych 
(z linearnych na cyrkularne)

- współtworzenie gospodarki cyrkularnej 
w mieście

ŚRODOWISKOWA

- zapobieganie powstawaniu odpadów 
- zarządzanie strumieniami gospodarki odpadami 

- pobudzanie rynku surowców wtórnych

SPOŁECZNA

- angażowanie społeczności lokalnej w 
zrównoważoną konsumpcję i właściwe 

postępowanie z odpadami 
- wzrost jakości życia – edukacja, lokalna 

aktywność

- stworzenie miejsc pracy



HARMONOGRAM PROGRAMU

STYCZEŃ-MARZEC 2022 KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK 2022 LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021

22 listopada 2021

Konferencja 3R

Ogłoszenie naboru do Inkubatora

31 marca 2022

Zakończenie naboru do Inkubatora

Październik 2022

Podsumowanie 

procesu inkubacji

Maj-wrzesień 2022

Działania w ramach 

ścieżki edukacyjnej, 

tworzenie i rozwój centrów

21-27 listopada 2022

Tydzień 3R
Konferencja 3R

Raport z I edycji Inkubatora

do 29 kwietnia 2022

Obrady Kapituły Inkubatora

Wybór pomysłów

Ogłoszenie wyników



POMYSŁY NA PROJEKTY



PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA



PROJEKT EKOBAG

Pomysł realizowany w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych Żywiec 
Zdrój S.A. w 2020 roku przez Klub Seniora "WRZOS" z Juszczyny oraz 
Klub Seniora z Bystrej w 2020 roku.

Tytułowe „Ekobagi” to torby uszyte ze starych ubrań i materiałów 
użytkowych takich jak zasłony, czy obrusy – to torby z recyklingu. 
Celem projektu było ograniczenie plastikowych, jednorazowych 
reklamówek i woreczków oraz zastąpienie ich ekologicznym, 
bawełnianymi siatkami na warzywa i owoce oraz torbami z recyklingu.

Więcej informacji: www.lis-zywiec-zdroj.pl/eko-bag/

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

http://www.lis-zywiec-zdroj.pl/eko-bag/


BIBLIOTEKA ROŚLIN

Pomysł realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Legionowie 
w ramach Funduszu Naturalnej Energii spółki GAZ-SYSTEM S.A.

Jednym z kluczowych elementów projektu było uruchomienie 
schroniska dla roślin oraz realizacja działań edukacyjnych 
zwiększających świadomość z zakresu ochrony przyrody.

Więcej informacji: www.bibliotekalegionowo.pl/tag/biblioteka-roslin/

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

http://www.bibliotekalegionowo.pl/tag/biblioteka-roslin/


TARG ZAMIANY

Pomysł realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-
Południe m.st. Warszawy w ramach projektu "GOZpodarne wyzwanie" 
firmy Stena Recycling Sp. z o.o.

W ramach działań promujących gospodarkę obiegu zamkniętego 
zorganizowany został "Targ Zamiany", podczas którego mieszkańcy 
mogli bezgotówkowo wymieniać posiadane towary i usługi tj. książki, 
płyty, ubrania, zabawki, akcesoria kuchenne, drobne AGD, a nawet 
meble. Dodatkowo zorganizowana została zbiórka produktów 
spożywczych do Jadłodzielni oraz uruchomiono akcję „Paczka 
Cudaczka dla Praskiego Dzieciaczka” i „Coś za Coś”.

Więcej informacji: www.ops-pragapoludnie.pl/aktualnosci/co-slychac-
u-nas/gozpodarne-wyzwanie--projekt-w-imie-ekologii,2143636203

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

http://www.ops-pragapoludnie.pl/aktualnosci/co-slychac-u-nas/gozpodarne-wyzwanie--projekt-w-imie-ekologii,2143636203


DOBRY KĄCIK

Pomysł realizowany przez Fundację Habitat for Humanity Poland w ramach 
projektu "GOZpodarne wyzwanie" firmy Stena Recycling Sp. z o.o.

W siedzibach partnerskich firm i instytucji utworzone zostały "Dobre 
Kąciki" - wydzielone miejsca, gdzie każdy może przynieść i zostawić 
niepotrzebne w domu przedmioty (lampy, obrazy, sztućce, talerze, stoły, 
krzesła, kanapy) lub pozostałe po remoncie materiały budowlane (farby 
z aktualnym terminem ważności, końcówki glazury, terakoty, sprzęty 
AGD). Przedmioty te po oczyszczeniu i ewentualnych drobnych naprawach, 
przekazywane były do sklepu charytatywnego ReStore.

Więcej informacji: www.facebook.com/ReStorePoland/posts/8403872299
59095

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

http://www.facebook.com/ReStorePoland/posts/840387229959095


INSPIRACJE Z POLSKI



Po-Dzielnia – Centrum Ekonomii Współdzielenia.

Miejsce stworzone w 2018 roku przez aktywistów Givebox Poznań we 
współpracy z Fundacją Pro Terra. Przy Głogowskiej 27 mieści się 
centrum edukacyjno-kulturalne oraz freeshop – czyli sklep, w którym 
wszystko jest za darmo.

Projekt Po-Dzielni wyrósł z dwuipółletniego doświadczenia istnienia 
kilku szaf (giveboksów) w Poznaniu. Po-Dzielnia, podobnie jak 
giveboksy, jest miejscem, z którego za darmo zabieramy rzeczy, które 
nam posłużą i w którym zostawiamy niepotrzebne nam już przedmioty 
w dobrym stanie.

Poznań

Główną ideą projektu jest wydłużenie życia przedmiotów, ograniczenie konsumpcjonizmu, promowanie upcyklingu
i umiejętności naprawiania rzeczy. Po-Dzielnia jest miejscem wykładów, warsztatów i wystaw związanych z 
tematyką nadmiaru przedmiotów i nadawania im nowego życia.
Więcej informacji: www.podzielnia.pl

www.podzielnia.pl 

https://www.facebook.com/giveboxpoznan/
https://www.facebook.com/fundacjaproterra/
http://www.podzielnia.pl/


Współdzielnik to nowe Miejsce Aktywności Lokalnej założone 
wspólnie przez Wolskie Centrum Kultury i Wola Park. Mieszkańcy 
mogą się w nim spotykać, spędzać wolny czas oraz poszerzać swoją 
wiedzę i umiejętności związane z życiem w duchu świadomej 
konsumpcji i zero waste. 

We Współdzielniku funkcjonuje:

✓ darmowy sklep,

✓ jadłodzielnia,

✓ warsztat naprawczy, 

✓ wanatorium dla roślin,

✓ wala warsztatowa,

✓ strefa relaksu.

Więcej informacji: www.wspoldzielnik.wck-wola.pl

Warszawa

www.wspoldzielnik.wck-wola.pl

www.wspoldzielnik.wck-wola.pl

http://www.wspoldzielnik.wck-wola.pl/


Kuźnia Społeczna pod jednym dachem łączy potencjał wielu branż i 
międzypokoleniowe doświadczenie – wpisuje się w światowy trend na 
rynku pracy, w którym działają obok siebie i inspirują nawzajem 
freelancerzy, mikroprzedsiębiorstwa, organizacje społeczne.

Kuźnia Społeczna to przestrzeń coworkingowa, biurowa, warsztatowa, 
eventowa, a także hostelowa. Utworzona w niej Kuchnia Warsztatowa 
to jedno z dziesięciu tego typu miejsc na świecie promujących pod 
szyldem Electrolux edukację w duchu zero waste. Marka dostarczyła 
tu nowoczesne sprzęty o niskim zużyciu wody i prądu. Pod okiem 
znanych osobistości kulinarnego świata, blogerów, influencerów, 
odbywają się tu również szkolenia i warsztaty. Związane są m.in. z 
prawidłowymi nawykami żywieniowymi, sposobem na życie zero 
waste, przeciwdziałaniem marnowaniu żywności, kulinarnymi 
podróżami, ziołolecznictwem.

Więcej informacji: www.kuzniaspoleczna.pl

OlsztynKuźnia Społeczna

www.kuzniaspoleczna.pl

http://www.kuzniaspoleczna.pl/


Męska Szopa jest inspirowana siecią Men’s Shed, która powstała i 
funkcjonuje w Australii. Tego typu warsztaty działają z powodzeniem 
także w innych krajach m.in. w Wielkiej Brytanii czy Holandii. 
Majsterkowicze z najbliższej okolicy mogą w nich bezpłatnie korzystać    
z narzędzi i realizować wspólne projekty. 

Męskie Szopy to przestrzeń dla wszystkich – płeć i wiek nie mają 
znaczenia. Każdy mieszkaniec może skorzystać ze specjalistycznego 
sprzętu stolarskiego i wykonać na miejscu to, co sobie wymarzy. Można 
zbudować coś od podstaw, naprawić lub przerobić gotowy sprzęt 
zgodnie z potrzebami. Każdy użytkownik może dostać też wsparcie 
wolontariuszy i wolontariuszek, którzy pełnią dyżury w Męskiej Szopie. 

Partnerem strategicznym projektu „Męska Szopa” jest sieć szwedzkich 
multimarketów Jula. Więcej informacji: www.jula.pl/o-firmie-
jula/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/projekt-meska-szopa/

Warszawa, Słupsk, Wrocław

www.jula.pl

http://www.jula.pl/o-firmie-jula/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/projekt-meska-szopa/


Foodsharing w Polsce umożliwia producentom i dystrybutorom 
żywności, a także osobom indywidualnym podzielenie się nadmiarową 
żywnością. Produkty zamiast niepotrzebnie się zmarnować trafiają do 
osób, które z nich korzystają.

Udostępniane przestrzenie, w których każdy może podzielić się lub 
poczęstować jedzeniem, to tzw. JADŁODZIELNIE – specjalnie 
oznaczone lodówki i szafki. Można je znaleźć w popularnych punktach 
miasta, np. na uczelniach, w akademikach, przy bazarach. 

Misją Foodsharing Polska jest ratowanie żywności przed 
zmarnowaniem – wolontariusze zachęcają do dzielenia się jedzeniem 
ze wszystkimi oraz budują poczucie odpowiedzialności za ograniczenie 
marnowania jedzenia.

Więcej informacji: www.facebook.com/FoodsharingPolska/

cała PolskaFoodsharing Polska

http://www.facebook.com/FoodsharingPolska/


Centrum ElektroEkologii powstało we współpracy ElektroEko i firmy 
Samsung oraz Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog. Celem działania jest 
edukacja na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym.

W Centrum ElektroEkologii podejmowane są działania i inicjatywy 
zwiększające społeczną świadomość działań proekologicznych zgodnie z 
Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Do młodzieżowej debaty 
publicznej wokół działań na rzecz klimatu, dodawany jest aspekt 
związany z elektrośmieciami, by podkreślić wagę działań w tym zakresie 
- zwiększania wiedzy na temat zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz liczby zbiórek elektrośmieci i wolumenu ich 
przetworzenia.

Więcej informacji: www.centrumelektroekologii.pl

WARTO POZNAĆ

http://www.centrumelektroekologii.pl


Zielona Ostoja to miejsce, którego celem jest między innymi obcowanie 
z naturą oraz jak najlepsze jej zrozumienie. To otwarta i bezpłatna 
przestrzeń do realizowania i prowadzenia inicjatyw proekologicznych 
oraz edukacyjnych. 

Poza możliwością skorzystania z przygotowanej infrastruktury, w 
Zielonej Ostoi prowadzone są także spotkania zorganizowane – do 
wyboru znaleźć można 10 praktycznych warsztatów o tematyce eko, na 
których uczestnicy mogą dowiedzieć się m.in.. jak przygotować 
przydomowy kompostownik, jak przygotować obiad z resztek lub na co 
postawić przy budowie ekologicznego domu.

Więcej informacji: www.zielonaostoja.renault.pl

WARTO POZNAĆ

http://www.zielonaostoja.renault.pl


INSPIRACJE ZZA GRANICY



Bruksela, Belgia – Babytheek

✓ Babytheek to usługa wypożyczania przedmiotów  
dla niemowląt - działa na zasadzie biblioteki z 
możliwością wypożyczenia rzeczy, których 
potrzebuje dziecko lub rodzice w ciągu pierwszych 
12 miesięcy po urodzeniu. 

✓ młode rodziny, które są członkami Babytheek, mogą 
pożyczać rzeczy w łatwy i przystępny sposób, aby je 
wykorzystać, a następnie oddać innym osobom 
zainteresowanym danym

Urban Resource Centres. A classification of local approaches to waste prevention, re-use, repair and recycling in a circular economy, 2019

PRZYKŁADY ZAGRANICZNE



Monachium, Niemcy – HALLE 2

✓ miejskie centrum współdzielenia    
i gospodarki o obiegu zamkniętym

✓ sprzedaż przedmiotów z drugiej 
ręki oraz kawiarenki naprawcze

✓ seminaria i edukacja na temat 
zrównoważonego rozwoju oraz 
działania promujące zapobieganiu 
powstawania odpadów

Urban Resource Centres. A classification of local approaches to waste prevention, re-use, repair and recycling in a circular economy, 2019

PRZYKŁADY ZAGRANICZNE



Repair Café International Foundation

✓ organizacja pozarządowa z Amsterdamu

✓ organizatorzy prowadzą kawiarnię naprawczą i 
pomagają zakładać podobne miejsca ludziom z całego 
świata -> dzięki podjętym działaniom powstało już 
ponad 1500 Repair Cafe

✓ Repair Cafe udostępnia narzędzia i wszystkie 
niezbędne sprzęty do dokonywania napraw -
odwiedzający przynoszą swoje zepsute przedmioty z 
domu i wraz ze specjalistami rozpoczynają proces 
odnawiania rzeczy lub nadawania im drugiego życia

Urban Resource Centres. A classification of local approaches to waste prevention, re-use, repair and recycling in a circular economy, 2019

PRZYKŁADY ZAGRANICZNE



Oslo, Norwegia – Urban Resource Centre

✓ na terenie miasta funkcjonuje dziesięć miejsc, 
do których mieszkańcy mają możliwość 
dostarczania niewielkich odpadów 
wielkogabarytowych - punkty przeznaczone są 
do przyjmowania odpadów nadających się do 
ponownego wykorzystania, a dzięki aktywnej 
współpracy z władzami miasta stały się również 
miejscem realizowania działań edukacyjnych

Urban Resource Centres. A classification of local approaches to waste prevention, re-use, repair and recycling in a circular economy, 2019

PRZYKŁADY ZAGRANICZNE



INICJATORZY

PARTNER



ZAPRASZAMY DO 
UDZIAŁU W PROGRAMIE
www.5frakcji.pl/inkubator/

http://www.5frakcji.pl/inkubator/

