
Program warsztatu:  
„Zyskamy na selektywnej zbiórce odpadów – wspólne działania organizacji pozarządowych, 

samorządów i biznesu dla gospodarki o obiegu zamkniętym” 

16 Czerwiec 2016 Warszawa 
Miejsce: Warszawski Warsztat (Pl.Konstytucji 4, Warszawa) 

 
Dzień 1 - Czwartek 16 czerwca, 12:00 do 18:00 

Część teoretyczna 
 

11.45 – 12.00 Rejestracja i przywitanie 
12:00 - 13:30 – Sesja 1: Tour de table oraz wprowadzenie 
· Piotr Barczak (EEB)  – trendy europejskie (Circular Economy )  
· Kamila Musiatowicz (Fundacja alter eko) – główne problemy na szczeblu krajowym 

· Marek Goleń – model organizacji i finansowania gospodarki odpadami 
· Marta Krawczyk (Rekpol) – selektywna zbiórka w Polsce 
· Dyskusja 
 
13:30 - 15:30 – Sesja 2: Speed-dating – trzy rotacyjne stoly dyskusyjne wokół tematu 
· Rotacyjne 20 minutowe dyskusje wokół każdego z trzech tematów: 

1. Pozycja samorządu lokalnego  
2. Branża recyklingu  
3. Obiór społeczny  

· Dyskusja w mniejszym gronie po zarysowaniu problemu przez „wykładowcę stołu” powtarzana 3 razy w 
innym gronie osób. Każdy uczestnik ma możliwość wypowiedzienia się w 3 różnych apsektach tego 
wyzwania jakim jest selektywna zbiórka odpadów.  

· Moderatorzy raportują sprawozdanie z każdego stołu (3x10 minut) 
· Dyskusja 

Przerwa na lunch + kawa (30 minut) 
 
16:30 - 18:00 – Sesja 3: Moderowana dyskusja „wspólnie wobec wyzwania” 
· Moderator: Mirosław Bachorz 

Zidentyfikowanie wspólnych celów i zadań dla 3 grup podmiotów (społeczeństwo, biznes i samorządy); 
· Wspólny lobbying przy ministerstwach i przy Parlamencie Europejskim; 
· Piotr Rymarowicz (Towarzystwo na rzecz Ziemi) – Możliwości włączenia się NGO w projekty 

realizowane w ramach RPO i POIiŚ; 
· ... 
Informacje logistyczne dla uczestników na dzień drugi 

 
19.30 – 22.00 Wspólna kolacja dla NGOsów (na zaproszenie EEB)- miejsce: Aioli Mini 

 
Dzień 2 – Piątek 17 czerwiec, 8:00 – 14:00 
Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Ekon 

 
· 9:00-12:00 Oprowadzenie po sortowni BYŚ 
· Dyskusja i podsumowanie 
13.00-14:00 – Wspólny lunch i powrót do centrum Warszawy 

alter eko
fundacja
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