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Inicjatywa na Rzecz Przyszłości bez Odpadów to próba projektowania przyszłości na skalę całego 
miasta. Powstała jako część czasowego projektu IKEA Dom Jutra w Szczecinie. Jej celem było 
zespołowe wypracowanie rozwiązań pomagających ograniczyć ilość odpadów w mieście.

Projekt przypadł na czas pandemii, która mimo wielu obaw otworzyła tę społeczną inicjatywę na 
zupełnie nowe przestrzenie. Dzięki zdalnej formule rozwiązania dla Szczecina opracowywali 
uczestnicy z całej Polski. W ten sposób powstała społeczność Współtwórców, którzy dają 
nadzieję, że mimo wielu wyzwań nasza planeta może stać się lepszym miejscem do życia.

o projekcie

Od pierwszych chwil projektu było jasne, że chcemy rozpocząć w Szczecinie pospolite ruszenie 
przeciwko odpadom. Bardzo szybko na ścianie pojawiły takie słowa jak: mieszkańcy, ko-kreacja, 
wspólne działania. Ale tak naprawdę zaczęło się od słowa “współtwórcy”.

Czuliśmy, że mamy możliwość zaprojektowania wyjątkowego, być może zupełnie unikalnego 
działania. To była ogromna wolność, ale i duże wyzwanie. Nie mieliśmy wzorców czy dobrych 
praktyk, które moglibyśmy zaczerpnąć z podobnych działań. Zamiast tego, pewnego popołudnia 
spotkaliśmy się w zespole osób, którym zależało na przyszłości i to był początek godzin dyskusji, 
akceptacji i odrzucania pomysłów, a następnie wracania do nich. Wreszcie każdy z nas zrozumiał 
co chcemy osiągnąć - oddać sprawczość w ręce mieszkańców. Hasłem przewodnim stała się 
“ko-kreacja na skalę miasta”.

Pozostawało zaprojektowanie kolejnych etapów realizacji. Jak wdrożyć w życie działanie 
długofalowe i angażujące uczestników do wytężonej pracy? Wreszcie, jak pobudzić uczestników 
do działania w duchu dzielenia się pomysłami? Dla nas, osób w tym czasie, w tym pokoju, 
wydawało się jasne, że to może się udać. Nie wiedzieliśmy jednak jeszcze w jaki sposób.

Od tego spotkania minęło kilka tygodni w trakcie których świat stanął na głowie z powodu 
pandemii COVID-19. Tym samym postawił przed nami wyzwanie takiego przemodelowania 
Inicjatywy, żeby można było ją przeprowadzić bez spotkań na żywo, bezpośredniego kontaktu 
międzyludzkiego, bez obecności prowadzących w Szczecinie - słowem zupełnie inaczej, niż to 
zaplanowaliśmy. Kiedy piszemy te słowa, spotkania online są już naturalną częścią naszego dnia. 
W marcu 2020 roku nikt nie podejrzewał, że tak się stanie. A my nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, 
jak zachęcić uczestników do zdalnej, efektywnej współpracy.

Zobaczyliśmy w tym jednak szansę na rozszerzenie spektrum działania poprzez zaangażowanie 
osób spoza Szczecina. Przy pierwszych założeniach w Inicjatywie udział mogło wziąć 
maksymalnie 30 osób ze względu na ograniczenia przestrzenne IKEA Dom Jutra w Szczecinie. 
Finalnie wzięło w niej udział prawie dwa razy więcej osób. I to z całej Polski!

Inicjatywa stała się “miejscem” budowania realnego wpływu. Uczestnicy stali się częścią 
lokalnych działań i społeczności, przez co nie tylko mieli szansę zrozumieć problemy, przed 
którymi ich postawiliśmy, ale mieli także okazję wypracować wartościowe rozwiązania. Zmiana, 
o której marzyliśmy rok wcześniej, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania - doświadczyliśmy 
prawdziwej ko-kreacji na skalę miasta.

kilka słów wstępu

Zespół Inicjatywy
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Celem projektu było wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia ilości 
odpadów w Szczecinie.

Ponadto chcieliśmy zaangażować mieszkańców do działania, które pozwoliłoby im poczuć się 
odpowiedzialnymi za miasto, w którym żyją i z którego mogą być dumni.

Założenia i role projektowe:

cel

To wszystko się wydarzyło. A efekty możesz zobaczyć w tym dokumencie.

Głównym założeniem było oczywiście zrealizowanie celu.

Od początku prac nad Inicjatywą wiedzieliśmy, że szukamy rozwiązań:
dotyczących odpadów,
prostych w użyciu,
uniwersalnych,
adresujących realne problemy,
uwzględniających opinie odbiorców,
minimalizujących negatywny wpływ na miasto i planetę.

Projekt zrealizowaliśmy według podejścia Design Thinking. Kiedy spotykają się osoby, 
które nie pracują na co dzień w duchu ko-kreacji czy myślenia projektowego, bardzo 
ważne jest przeprowadzenie ich przez ten proces.

Zdecydowaliśmy się na włączenie etapu badawczego (o którym możesz przeczytać 
w dalszej części dokumentu), który pozwolił nam sformułować wyzwania dla uczestników.

Zależało nam na zbudowaniu zespołów wokół wyzwań (problemów), aby uczestnicy 
identyfikowali się z zadaniem zamiast być do niego przydzielonymi.

1.

5.
a.

b.
c.
d.
e.
f.

2.

3.

4.

Uczestnik
Współtwórca

Osoba odpowiedzialna za 
wypracowanie rozwiązania 

w toku projektu. Główne kroki 
uczestników zostały ustalone 
(warsztaty merytoryczne), ale 
nadal posiadali dużo wolności 
co do pracy samodzielnej (ile 

czasu w nią inwestują, jak często 
się spotykają, itd.). To uczestnicy 

są głównymi bohaterami 
Inicjatywy.

Przewodnik

Osoba odpowiedzialna za 
wspieranie uczestników 

w działaniu poprzez 
prowadzenie przez proces 
Design Thinking podczas 
warsztatów i konsultacji. 
W projekcie udział wzięło 

3 przewodników.

Ekspertki

Osoby odpowiedzialne 
za merytoryczne wspieranie 

uczestników Inicjatywy. Podczas 
projektu ekspertkami były 

pracowniczki Urzędu Miasta 
Szczecin, IKEA i Suez Jantra.
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1. O co chodziło w Inicjatywie?



ZOOM

Komunikator internetowy przeznaczony do prowadzenia spotkań on-line. Pozwolił nam 
się widzieć pomimo odległości i pracować w zespołach na warsztatach.

MURAL

Dedykowana cyfrowa przestrzeń dla każdego zespołu uczestniczącego 
w Inicjatywie pozwoliła im zachować ciągłość pracy podczas i pomiędzy spotkaniami.

Narzędzie do mailingu

Służyło nam do wysyłania komunikatów uczestnikom i utrzymywania kontaktu 
z osobami, które chciały śledzić postępy Inicjatywy.

Discourse / Grupa na Facebook

Forum internetowe w I edycji Inicjatywy stanowiło główny kanał komunikacji dla 
uczestników.  Natomiast w II edycji zastąpiliśmy forum grupą na Facebooku.

Typeform

Narzędzie do przeprowadzania ankiet. Pozwoliło nam zebrać ponad 1200 odpowiedzi 
mieszkańców Szczecina w fazie empatyzacji i w konsekwencji zdefiniować wyzwania, 
które podjęli uczestnicy.

narzędzia, z których korzystaliśmy
1

3

4

5

2

Przebieg inicjatywy został zaprojektowany zgodnie z założeniami procesu Design Thinking. 
Ale czym tak naprawdę jest ta metoda?

Design Thinking często jest przedstawiane jako myślenie projektowe, chociaż sama metoda 
pracy opiera się głównie na działaniu. Takie podejście wykorzystywane jest do rozwiązywania 
różnorodnych problemów społecznych, edukacyjnych, politycznych, biznesowych czy 
środowiskowych. Design Thinking to podejście, które w centrum stawia człowieka, jego 
potrzeby, oczekiwania, frustracje i problemy. Ale nie tylko. To metoda, która łączy w sobie kilka 
obszarów - użytkownika, ekonomię i technologię. Czyli zaprojektowane według tego podejścia 
rozwiązanie powinno:

• odzwierciedlać to, czego potrzebuje użytkownik,
• być wykonalne technologicznie,
• i opłacalne ekonomicznie. 

W Inicjatywie na Rzecz Przyszłości bez Odpadów zastosowaliśmy proces Design Thinking w 
modelu Stanford d.school, który obejmuje następujące etapy: empatyzacja, definicja 
problemu, ideacja, prototypowanie, testowanie. Dodaliśmy do niego etap przygotowania do 
wdrożenia, tak aby zespoły mogły przemyśleć swoje rozwiązania pod kątem kolejnych kroków 
koniecznych do zrealizowania tego pomysłu.

o metodzie pracy
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2. Po co był nam projekt testowy?

Inicjatywa na Rzecz Przyszłości bez Odpadów jest jednym z niewielu wydarzeń w Polsce, które 
zakłada stosunkowo duże zaangażowanie uczestników przez cały okres trwania projektu. 
Dlatego, na etapie projektowania Inicjatywy, pojawiało się wiele wątpliwości. 

• Czy uczestnicy będą chcieli angażować się w długi proces? 
• Co może ich zmotywować do pracy pomiędzy warsztatami? 
• Jaka forma warsztatów będzie najbardziej interesująca dla uczestników?

Zależało nam na tym, aby zaproponować uczestnikom komfortowy model pracy. Dlatego nie 
mogliśmy przejść obok tych wątpliwości obojętnie. Postanowiliśmy zakasać rękawy i znaleźć 
odpowiedzi na nasze pytania. A w związku z tym, że na co dzień pracujemy w duchu Design 
Thinking i Service Design, zorganizowaliśmy prototypową wersję Inicjatywy w skali mikro. 

Dzięki testowi mogliśmy wyciągnąć wnioski i usprawnić główne wydarzenie, które uczestnicy 
rozpoczynali we wrześniu 2020.

Projekt testowy (prototypowy) miał zostać przeprowadzony w formule zbliżonej do głównej 
Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów. Uczestnicy testów mieli mniej czasu na 
opracowanie rozwiązania, pracowali w mniejszej grupie i mieli przed sobą jedno wyzwanie, 
które brzmiało: “Jak możemy budować relacje sąsiedzkie, wykorzystując ideę miejskiego 
ogrodnictwa?” To wszystko przy nawiązaniu do przestrzeni Lublina.

Cel projektu

Zweryfikowanie, czy zaprojektowana formuła warsztatów będzie dla uczestników interesująca 
i satysfakcjonująca.

testowy „Projekt sąsiedzki: Urban Farming”

Zdjęcie w tle grupy na Facebooku “Projekt Sąsiedzki Urban Farming” (materiały Organizatora).
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Wspólne zdjęcie uczestników Projektu Sąsiedzkiego 
Urban Farming (materiały Organizatora).

Przebieg

Uczestnicy projektu wzięli udział w pięciu warsztatach, podczas których poznawali zasady pracy 
w podejściu Design Thinking: od empatyzowania, wchodzenia w buty użytkownika (w tym 
przypadku mieszkańca) przez generowanie pomysłów, tworzenie prototypów, testowanie oraz 
przygotowanie projektu do wdrożenia.

Po zakończeniu projektu, uczestnicy mogli wziąć projekty w swoje ręce i wcielić je w życie. 
My natomiast podsumowaliśmy działania i doszliśmy do zarówno ciekawych, jak i burzących 
nasze założenia wniosków.

Najważniejsze założenia i wnioski

• Założenie: Uczestnicy będą zgłaszać się do projektu zarówno indywidualnie, jak i zespołowo 
- ze swoimi zespołami projektowymi.

• Obserwacja i wniosek: Uczestnicy w większości przystępowali do projektu indywidualnie, bez 
zespołu projektowego. Zdecydowaliśmy, że w głównej Inicjatywie będziemy łączyć uczestników 
w zespoły na podstawie wyzwań, które wybrali.

• Założenie: Zespołom projektowym wystarczy instrukcja do wypełnienia poszczególnych kanw 
(plansz do pracy warsztatowej).

• Obserwacja i wniosek: Zespołom brakowało przykładowo uzupełnionych kanw (kart do pracy, 
które porządkują informacje). Stanowiło to dla nich trudność w uzupełnieniu treści. 
Postanowiliśmy, że na każdym warsztacie zaprezentujemy przykład wypełnionej kanwy, aby dać 
zespołom pewien punkt odniesienia.

• Założenie: Czas trwania warsztatów powinien wynosić około 2 godzin zegarowych.

• Obserwacja i wniosek: Założony czas 2 godzin pozwolił na zrealizowanie celu warsztatów 
i pozwolił utrzymać zaangażowanie uczestników. Zdecydowaliśmy, że czas warsztatów 
w Inicjatywie nie ulegnie znacznej zmianie.

• Założenie: Warsztaty stworzą okazję do bliższego poznania swoich sąsiadów  i zmotywują 
do podjęcia wspólnego działania.

• Obserwacja i wniosek: Warsztaty umożliwiły połączenie mieszkańców, którzy chcą działać 
lokalnie. Postanowiliśmy, że formuła warsztatu w Inicjatywie będzie się skupiać wokół pracy 
zespołu projektowego po to, aby uczestnicy poznawali się jeszcze lepiej.

Te i wiele innych wniosków wzięliśmy 
pod uwagę przy usprawnianiu 
założeń projektowych do Inicjatywy 
na Rzecz Przyszłości bez Odpadów. 
Dzięki temu zabezpieczyliśmy ryzyka, 
które mogły wystąpić z największym 
prawdopodobieństwem. 
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3. Jak zdefiniowaliśmy wyzwania?
W pracy nad Inicjatywą etap badawczy był niezbędny. Przeanalizowaliśmy dziesiątki raportów 
dotyczących gospodarki odpadami, świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców 
i mieszkanek, ich stylów życia, etc. To działanie stanowiło wstęp do głównego etapu 
badawczego, w którym zebraliśmy głos Szczecinian i Szczecinianek. 

Za pomocą dziewięciu ankiet zapytaliśmy mieszkańców i mieszkanki Szczecina o ich 
przyzwyczajenia i przekonania w kwes�i generowania i sortowania odpadów. Każda z ankiet 
dotyczyła innego obszaru. Dla przykładu:

• generowania odpadów ogółem,
• stosunku do naprawiania przedmiotów,
• umiejętności segregowania,
• osiedlowych pojemników na odpady.

Następnie zebraliśmy wszystkie 1211 odpowiedzi, przeanalizowaliśmy je i w pierwszej edycji 
projektu sformułowaliśmy 10 wyzwań. Tematycznie, dotyczyły one przede wszystkim 
generowania i segregowania odpadów. W drugiej edycji projektu, sformułowaliśmy 7 wyzwań, 
które skupiały się natomiast na przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

wyzwania z I edycji, jakie mogli podjąć 
uczestnicy i uczestniczki:
Intuicyjna segregacja

Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie wymagało żadnej wiedzy 
od wyrzucającego?

Jednym z największych problemów w kwes�i segregacji, jest przede wszystkim brak dostępu do 
odpowiednich informacji - trudności w jednoznacznym rozstrzygnięciu, gdzie wyrzucić odpady 
nietypowe (np. gumowe rękawiczki czy puszki po dezodorancie) oraz zmieniające się przepisy, 
utrudniające ugruntowanie odpowiedniej wiedzy. Celem Projektu było znalezienie sposobu, aby 
poprawnie segregować mógł każdy - niezależnie od posiadanego zasobu wiedzy, wieku, miejsca 
zamieszkania czy odległości od najbliższej altany śmietnikowej.

Segregacja w M2

Jak moglibyśmy umożliwić mieszkańcom segregowanie odpadów w funkcjonalny 
i estetyczny sposób, pomimo braku miejsca w domu?

Duża część ankietowanych wskazywała, że brakuje im odpowiednich rozwiązań, pozwalających 
na swobodną segregację w mniejszych mieszkaniach, czy po prostu mieszkaniach z niewielką 
kuchnią. Dostępne na rynku pojemniki są często zbyt małe lub zajmują zbyt dużo miejsca, 
a trzymanie odpadów w widocznym miejscu zmienia kuchnię w sortownię śmieci. Celem 
Projektu było znalezienie rozwiązania, które pozwoliłoby segregować odpady w sposób 
funkcjonalny i estetyczny, nawet pomimo braku miejsca.

Łatwiej naprawić

Jak moglibyśmy ułatwić mieszkańcom naprawianie starych rzeczy tak, aby było to łatwe 
i wygodne jak zakupy internetowe?

W XXI wieku zdecydowanie łatwiej kupić coś nowego, niż naprawić ulubioną, starą rzecz. Od 
zakupu nowego produktu dzieli nas zaledwie kilka kliknięć, a naprawy bywają znacznie bardziej 
skomplikowane. Jest to niewątpliwie wyzwanie w dążeniu do świata bez odpadów. Celem 
Projektu było znalezienie sposobu na ułatwienie naprawiania starych rzeczy - tak, aby było to 
równie łatwe i wygodne, jak zakupy internetowe.
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Pakujemy po swojemu

Jak moglibyśmy ułatwić ludziom robienie zakupów bez opakowań tak, aby było to wygodne, 
tanie i bezpieczne dla zdrowia, bez względu na to, gdzie robią zakupy?

Nadprodukcja jednorazowych opakowań, w których znajdują się kupowane przez nas produkty, 
stanowi niewątpliwie duży problem. Z przeprowadzonych przez nas ankiet wynika - niestety 
- jednoznacznie, że niekiedy rezygnacja z dodatkowej porcji plas�ku jest bardzo trudna czy 
wręcz niemożliwa.  Celem Projektu było znalezienie sposobu na ułatwienie ludziom robienia 
zakupów bez opakowań - tak, aby było to wygodne, tanie i bezpieczne dla zdrowia - niezależnie 
od tego, gdzie robią zakupy.

Nic się nie marnuje

Jak moglibyśmy sprawić, aby mieszkańcy Szczecina w przyszłym roku nie zmarnowali ani 
grama jedzenia?

Ograniczanie ilości odpadów nie dotyczy tylko i wyłącznie wszelkiego rodzaju opakowań. 
Co roku w krajach cywilizowanych marnuje się ogromne ilości jedzenia, co w oczywisty sposób 
stoi w sprzeczności z dążeniem do całkowitego zero waste. Celem Projektu było znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, jak moglibyśmy sprawić, aby mieszkańcy Szczecina w przyszłym roku nie 
zmarnowali ani grama jedzenia.

Estetyczne altany

Jak moglibyśmy sprawić, by śmietniki w altanach były funkcjonalne i pozostawały cały czas 
czyste, bezzapachowe i nieulegające przepełnieniu? 

Altany i wiaty. Czasem jest do nich za daleko, w niektórych pojemniki się nie mieszczą, a przy 
innych komuś rozsypały się odpady bio czy potłukło się szkło. A najgorsze, że nigdy nie wiadomo 
czy ktoś się nie pomyli i nie wrzuci worka tam, gdzie nie trzeba, bo wtedy ma się poczucie, że 
cała ta segregacja idzie na marne. Wyzwaniem są też kwes�e odbioru gabarytów i przepełnienie 
pojemników. Zadaniem zespołu było znalezienie pomysłu na to, by śmietniki w altanach były 
funkcjonalne, pozostawały cały czas czyste, bezzapachowe i nie ulegały przepełnieniu.

Gdzie trafiają śmieci?

Jak moglibyśmy sprawić aby każdy z mieszkańców mógł zawsze sprawdzić co się stało z jego 
śmieciami? 

W ankietach pojawiły się głosy, że segregowanie nie ma sensu, bo i tak nie wiemy, co stanie się 
dalej z odpadami i czy zostaną one należycie wykorzystane. Nie wiadomo też czy ich ponowne 
wykorzystanie powoduje jakieś zyski i czy ma przełożenie na poprawę sytuacji. A może jest 
sposób, żeby dowiedzieć się co stało się ze śmieciami z konkretnego osiedla, gdzie się podziały 
odpady z kontenera pod naszą klatką i czy nasze segregowanie przynosi rezultaty? Zadaniem 
zespołu było wymyślenie sposobu na to, by każdy z mieszkańców mógł sprawdzić, co się dzieje 
z jego śmieciami.

Opłaty za śmieci

Jak moglibyśmy sprawić aby każde gospodarstwo domowe płaciło tylko za realną ilość 
wygenerowanych śmieci oraz jakość ich posortowania?

Opłaty za wywóz śmieci są tematem poruszanym często zarówno w mediach, jak i w rozmowach 
i dyskusjach internetowych. Pojawia się też poczucie niesprawiedliwości: skoro ja staram się 
i segreguję, a płacę tyle samo, co osoba, która nie segreguje, to czy moje poświęcenie ma sens? 
I choć nie segregujemy tylko dlatego, że tak jest taniej, to jednak chcielibyśmy widzieć efekt 
ograniczania ilości odpadów i uważnego segregowania także na poziomie domowych finansów. 
Czy jesteśmy w stanie opracować system, w którym płacimy tylko za te odpady, które 
wyrzucamy? 
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Inteligentne śmietniki

Jak moglibyśmy sprawić by śmietniki nie pozwalały na błędną segregację?

Właściwa segregacja odpadów to klucz do recyklingu i najsłabsze ogniwo wielu systemów 
odbioru śmieci. Regulacje mówią, co powinniśmy zrobić, ale gdy stoimy nad koszem jednym 
z najtrudniejszych pytań jest: co wyrzucić gdzie? A co, gdybyśmy odwrócili sytuację? A co, jeśli 
to pojemnik nie pozwalałby się nam pomylić? Zespół, który podjąłby się tego wyzwania, stanąłby 
przed zadaniem opracowania rozwiązania, w którym to śmietniki nie pozwalałyby na błędną 
segregację.

Pięć frakcji

Jak moglibyśmy sprawić, aby każdy mieszkaniec miał dostęp do śmietników na wszystkie 
pięć frakcji?

Jeśli coś jest oczywiste, to staje się też naszym nawykiem. Segregowanie śmieci będzie 
z pewnością łatwiejsze, jeśli bez problemu odnajdziemy wokół siebie pojemniki na wszystkie 
pięć frakcji. Bo choć infrastruktura nie zastąpi edukacji, to jest też potrzebna do zmiany 
nawyków. Zadaniem Zespołu było opracowanie pomysłu, który sprawi, że każdy mieszkaniec 
będzie miał dostęp do pojemników wszystkich pięciu frakcji.

Jak moglibyśmy przechowywać żywność tak, aby jak najdłużej była świeża i smaczna, dzięki 
czemu będziemy wyrzucać mniej jedzenia?

Pomarszczone jabłko z koszyka w kuchni nie zachęca tak bardzo do zjedzenia tak jak to cudownie 
błyszczące prosto z targu lub ze sklepu. Kupujemy ogromne ilości żywności, nauczyliśmy się, że 
sklepy są blisko i stać nas na wyrzucanie, a wyeksponowane produkty muszą krzyczeć do nas 
świeżością i atrakcyjnością, by się sprzedać. Dlatego wciąż wyrzucamy za dużo żywności.

Wszyscy chcemy jeść smacznie i zdrowo. Dlatego chcieliśmy też znaleźć rozwiązanie na to, by 
móc wyrzucać mniej żywności, a tę, którą kupimy, przechowywać tak, by korzystać z niej 
maksymalnie długo i smacznie. Świeża i zdrowa żywność na dłużej to nasz cel.

Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów bio w domu było przyjemne 
i wygodne?

Odpady bio - większość pomyśli „fuj!”. Chcemy się ich pozbyć jak najszybciej, bo kojarzą nam się 
z muszkami owocówkami, brzydkim zapachem i niezbyt estetycznym wyglądem. Często 
rezygnujemy z ich segregacji, bo wymagają specjalnej uwagi i większego zaangażowania. 
Z drugiej strony, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że są niezwykle przydatne i odpowiednia ich 
segregacja przyda się środowisku.

Czy z odpadami bio można się polubić? Czy mogą sprawiać mniej problemów, a ich segregacja 
może być podobna jak segregacja plas�ku? Wiemy, że bio potrzebuje zmiany podejścia, dlatego 
to zadaniem zespołu było opracowanie metod i pomysłów na segregowanie odpadów bio 
w domu, by było ono wygodne i mniej problemowe.

Jak moglibyśmy wytwarzać o połowę odpadów mniej, oszczędzając przy tym czas 
i pieniądze?

Pomyśl, czego wyrzucasz najwięcej: opakowania, folie, kartony, zmieszane śmieci, resztki? A co 
by było, gdyby dało się zmniejszyć ilość tych odpadów o połowę? To dwa razy mniej wizyt w 
śmietniku, to też mniejsze kosze, rzadsza konieczność wywozu śmieci. Skoro ludzie generują 
ogromne ilości odpadów zmniejszenie ich ilości o połowę miałoby ogromny, pozytywny wpływ 
na przyszłość.

wyzwania z II edycji, jakie mogli podjąć 
uczestnicy i uczestniczki:
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Czy dało się to zrobić tak, żeby każdy mógł odczuć oszczędność czasu i pieniędzy? 
Co moglibyśmy zrobić i na czym się skupić, żeby ten cel osiągnąć np. w Szczecinie? Co 
przekonałoby nas do innych opakowań lub ograniczenia wykorzystania tworzyw sztucznych? A 
może kluczem jest ponowne wykorzystanie materiałów? Decyzja co do wyboru obszaru należała 
do zespołu.

Jak moglibyśmy zachęcić ludzi do wymiany rzeczy między sobą tak, aby ograniczyć 
kupowanie?

Czy jeśli potrzebujemy jakiejś zabawki lub ubrania, to one muszą być totalnie nowe? Nie! 
Uczymy się cały czas korzystać z rzeczy używanych. Uczymy się też tego, że nie wszystko, 
co nowe, jest najlepsze. Że często używana rzecz nie odstaje od nowej.

Zespół mógł stworzyć coś, co zachęci ludzi do wymiany rzeczy między sobą. Uczestnicy 
zastanawiali się nad pytaniem: Co sprzyja idei wymiany, jakie korzyści z tego płyną, jak 
zaangażować większe społeczności do udziału w akcjach wymiany?

Jak moglibyśmy pomóc ludziom podejmować wybory zakupowe, aby ograniczać ilość 
generowanych przez nich odpadów?

Kupowanie pod wpływem emocji, brak planów zakupowych, zakupy na poprawę humoru, 
kupowanie na szybko przez brak czasu. Sposób zakupów mówi wiele o naszym trybie życia, ale 
stawiając na wysokim miejscu w naszej hierarchii wartości troskę o środowisko wiemy, że nasze 
zakupowe nawyki powinny ulec zmianie.

Przed zespołami czekała wielka zakupowa rewolucja i wypracowanie metod i wyborów 
zakupowych, które będą generować mniej odpadów. Jakie zespoły mogą mieć patenty na 
pozbycie się wszechogarniających jednorazówek? Jak przygotować się do większych zakupów 
żywnościowych? Co mieć przy sobie w razie awaryjnych, nieplanowanych zakupów?

Jak moglibyśmy poprawić atrakcyjność, zwiększyć popularność i zachęcić ludzi do używania 
wielorazowych rozwiązań?

Czy słoik może się być ładnym wazonikiem? Lubisz lumpeksy, portale, gdzie można wymienić się 
ubraniami? Przedmioty, których już nie potrzebujesz oddajesz lub sprzedajesz? A może właśnie 
odwrotnie: nie możesz się zmusić do noszenia czegoś, co ktoś inny miał już na sobie i boisz się 
historii przedmiotów? Wielorazowe wykorzystanie produktów może mieć przeróżne formy. 
Jedne działają lepiej, inne gorzej.

Jak moglibyśmy upowszechnić podejście, zgodnie z którym wiele przedmiotów można użyć 
ponownie, w nowej formie, w innym kontekście albo po prostu znaleźć dla nich nowych 
właścicieli? Przecież czasem to, co nam niepotrzebne, innych ucieszy. Zespół, który wybrał to 
wyzwanie, pracował nad zwiększeniem popularności wielorazowych rozwiązań.

Jak moglibyśmy zwiększyć poczucie odpowiedzialności ludzi za wyrzucanie odpadów, tak, 
aby nie traktowali kosza, jako “magicznego worka bez dna”?

Te stosy śmieci na wysypiskach to przecież nie ja. A wyspy plas�ku na oceanie są przecież tak 
daleko. Mieszkam w wynajętym mieszkaniu, nie obchodzi mnie wywóz odpadów. Ja wcale tak 
dużo tych śmieci nie wytwarzam. Inni wytwarzają znacznie więcej. Ci spod piątki lub dziesiątki. 
A przecież wszyscy wiemy, że problem nie kończy się, gdy wszystkie śmieci trafią do kosza. Bo to 
nie jest jakiś magiczny worek.

Tak, jak bezpieczeństwo na drodze, także śmieci wymagają od nas odpowiedzialności za siebie 
i drugiego człowieka. Pierwszym krokiem do zmiany jest świadomość, że zespół może być za tę 
zmianę odpowiedzialny. Szukanie dobrego sposobu na przejście od zbiorowego myślenia 
magicznego do świadomości, że każdy z nas jest źródłem lub rozwiązaniem problemu należało 
do zespołu, który zdecydował się na to wyzwanie.

Na wyzwania mógł odpowiedzieć każdy, kto miał chęć i zapał do sprawienia, aby Szczecin był 
jeszcze bardziej zielony i czysty. 
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4. Jak przebiegała Inicjatywa?

Dodatkowo każdy zespół mógł skorzystać z konsultacji z przewodnikami oraz ekspertkami. Miały 
one na celu pomóc zespołom w ewentualnych trudnościach z realizacją pracy samodzielnej, 
z kierunkiem rozwoju pomysłów czy innych pytań bądź wątpliwości. 

Przebieg Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów został opracowany z wykorzystaniem 
podejścia Design Thinking. Zgodnie z założeniami procesu przeszliśmy przez następujące kroki: 
empatyzacja, definiowanie problemów, ideacja, prototypowanie, testowania, a także 
dodatkowo przygotowanie do wdrożenia.

Empatyzacja

Emapatyzacja pochodzi od słowa empa�a czyli zrozumienie, odkrywanie, eksploracja, 
wczuwanie się. To kluczowy etap w projektowaniu zorientowanym na człowieka. W procesie 
tworzenia rozwiązań to wejście w buty użytkownika, głębokie zrozumienie potrzeb, rozpoznanie 
nieuświadomionych pragnień i problemów. To także analiza czynników mających wpływ na 
decyzyjność ostatecznych odbiorców. Celem tego kroku jest zrozumienie sytuacji z perspektywy 
odbiorcy: poznanie i zrozumienie jego sposobu myślenia, wartości, emocji oraz czynników, które 
wpływają na jego decyzje. 

W naszym przypadku to było zapoznanie uczestników warsztatów z wynikami etapu 
badawczego Inicjatywy, który polegał na zebraniu opinii mieszkańców Szczecina. 
Przedstawiliśmy wnioski i główne problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy tego miasta. Na 
podstawie tych informacji każdy zespół stworzył profil swojego odbiorcy. To pozwoliło na 
zobrazowanie osoby, dla której projektowane było rozwiązanie. Podczas pracy samodzielnej, 
czyli po zakończonym warsztacie, każdy z uczestników miał za zadanie przeprowadzić co 
najmniej jedną rozmowę z przedstawicielem wybranej grupy docelowej. To moment, kiedy 
uczestnicy poznali realną perspektywę ich grupy docelowej.

Po wyborze konkretnych wyzwań, zespoły przystąpiły do pracy projektowej. 

Przed warsztatem online uczestnicy otrzymywali wiadomość z linkiem do video 
merytorycznego, gdzie jeden z przewodników opowiadał, o czym będzie nadchodzący 
warsztat, z jakich narzędzi będziemy korzystać oraz na co zwrócić uwagę.

Podczas samych warsztatów przewodnik wprowadzał uczestników w temat (np. empatyzacji), 
prezentował narzędzie oraz wyjaśniał zasady pracy online.

Po zakończonym warsztacie uczestnicy mieli do wykonania pracę samodzielną, która była 
kontynuacją pracy warsztatowej.

1.

2.

3.

na jakie etapy podzieliliśmy pracę w Inicjatywie 
na Rzecz Przyszłości bez Odpadów?

Zdjęcie w tle grupy na Facebooku “Projekt Sąsiedzki Urban Farming” (materiały Organizatora).
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Po wywiadzie, zadaniem Zespołu było sprawdzenie, które potrzeby i frustracje pokrywają się z 
początkowo nakreślonym profilem mieszkańca, a które sobie zaprzeczają. Na podstawie 
wniosków, Zespoły zbudowały realny portret użytkownika. Te informacje stanowiły podstawę 
tworzonych rozwiązań.

Scenariusz wywiadu z II edycji Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów (materiały Organizatora). 

Pomysły wygenerowane w odpowiedzi na dwa wyzwania stworzone w oparciu o wybrane problemy 
- II edycja Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów (materiały Organizatora).

Definiowanie problemu 

Jest to etap analizy materiału zebranego na etapie empatyzacji. To też moment, kiedy mamy 
szansę dostrzec problemy poszczególnych grup odbiorców i na ich bazie określić bardziej 
szczegółowe wyzwanie, na które będzie odpowiadać projektowane rozwiązanie. Rolą tego etapu 
jest odkrycie prawd o naszych odbiorcach oraz wybranie tych najbardziej istotnych lub pilnych 
do rozwiązania. 

Od tych problemów odbijamy się do kolejnego etapu procesu Design Thinking. A jest nim 
generowanie pomysłów. 
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Generowanie pomysłów

To najbardziej twórczy etap procesu polegający na tworzeniu kreatywnych rozwiązań, które 
odpowiadają na zdefiniowane wcześniej wyzwanie projektowe. To moment inspirowania się 
zarówno innymi branżami, jak i innowacyjnymi usługami i produktami z obszaru własnych 
zainteresowań. Celem tego etapu jest wygenerowanie jak największej liczby różnorodnych 
rozwiązań tego samego problemu. Pod koniec tego etapu uczestnicy wybierają konkretną ideę 
lub kompilują swoje pomysły, tworząc jeden spójny koncept rozwiązania. 

W przypadku Inicjatywy, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z trendami, zainspirować innymi 
rozwiązaniami. Wykorzystaliśmy do tego burze mózgów, pytania otwierające oraz narzędzie “Jak 
moglibyśmy…”. Na specjalnie przygotowanej przestrzeni każdy uczestnik dodawał swoje 
indywidualne pomysły. Następnie grupa wybierała ten, który najlepiej odpowiadał kryteriom 
oraz najbardziej się podobał członkom zespołu.

W ramach pracy samodzielnej uczestnicy:

• rozwinęli wybrany pomysł,
• przypomnieli sobie dla kogo dokładnie tworzą rozwiązanie,
• określili jaki problem rozwiązuje ich pomysł,
• ustalili co rozwiązanie umożliwia ostatecznemu odbiorcy,
• zobaczyli czym się różni od innych pomysłów,
• zdecydowali na co powinni zwrócić uwagę rozwijając ten pomysł.

Prototypowanie

To etap wizualizowania pomysłów: z powstałej na wcześniejszym etapie idei tworzy się prototyp 
rozwiązania. Celem tego etapu jest stworzenie kilku prototypów rozwiązań do przetestowania. 
Rozpoczynamy od najprostszego, najtańszego sposobu, który pozwala  zaprezentować koncept 
przyszłemu użytkownikowi. Następnie powstają kolejne wersje rozwiązań umożliwiające 
odbiorcy wejście w interakcję z prototypem i doświadczenie tego, jak rozwiązanie ma działać. 

Podczas warsztatów uczestnicy stworzyli storyboard, który pozwala przedstawić pomysł 
z perspektywy ostatecznego odbiorcy w postaci kolejnych kroków. Pokazali dzięki temu na jaki 
problem odpowiada ich rozwiązanie, jakie korzyści ma mieszkaniec, gdzie można go znaleźć, aby 
przedstawić mu rozwiązanie etc.  

W ramach pracy samodzielnej każdy zespół stworzył kolejny prototyp, tym razem w bardziej 
zaawansowanej formie. 

Burza mózgów z wykorzystaniem zróżnicowanych trendów 
- I edycja Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów (materiały Organizatora).
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Storyboard jednego z rozwiązań - II edycja Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów (materiały Organizatora).

Narzędzie do testowania rozwiązań - I edycja Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów (materiały Organizatora).

Testowanie

To etap, podczas którego testujemy prototypy rozwiązania z użytkownikami w kilku krokach 
(iteracjach) – zbieramy informację zwrotną, co działa, co warto poprawić, co jest niejasne 
i o jakie elementy można wzbogacić nasze rozwiązanie. Następnie analizujemy, które z nich 
warto wdrożyć, poprawiamy prototyp, znów testujemy (najlepiej z inną grupą odbiorców) 
i znów wprowadzamy poprawki, aż do momentu uzyskania zadowalającego efektu.

Podczas warsztatów uczestnicy poznali zasady testowania rozwiązań. Zespoły zostały połączone 
w grupy, gdzie jeden z nich prezentował swój prototyp, a pozostali uczestnicy przekazywali 
informację zwrotną. Mogli zebrać informacje zwrotne od pozostałych oraz nauczyć się jakie 
pytania są najbardziej wartościowe podczas testów. 

W ramach pracy samodzielnej zespoły miały za zadanie przetestować prototypy z mieszkańcami 
Szczecina i zebrać informacje zwrotne. Następnie przeanalizować komentarze, suges�e, pytania 
i pomysły oraz zaimplementować te, które zespół uznał za zasadne.
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Przygotowanie do wdrożenia 

To ostatni krok, który dodaliśmy do naszego procesu, aby zespoły biorące udział w inicjatywie 
przyjrzały się dokładniej swojemu rozwiązaniu w szerszym kontekście społeczno-biznesowym. 
Na tym etapie pojawia się m.in. analiza SWOT rozwiązania, wskazanie podobnych rozwiązań 
w Polsce i na świecie czy kroki niezbędne do wdrożenia tego rozwiązania.

Każdy przedstawiony powyżej etap to jednocześnie niezliczona liczba technik i narzędzi, 
z których korzystaliśmy, żeby osiągnąć cele dla danego kroku: w tym np. persony, mapy empa�i, 
techniki kreatywnego rozwiązywania problemów etc. W niniejszym opracowaniu 
zaprezentowaliśmy jedynie wybrane z nich. To co warto podkreślić, to także ogrom pracy, jaki 
uczestnicy inicjatywy wykonali pomiędzy warsztatami online. Spotykali się dodatkowo 
prywatnie, dopracowując szczegóły projektu i tworząc ostateczne prototypy do 
zaprezentowania. 

Karta wdrożenia - I edycja Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów (materiały Organizatora).
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=A54IoWfmA6U&feature=youtu.be

5. Co wypracowali uczestniczki 
     i uczestnicy?

Nazwa rozwiązania:  aplikacja “Segregacja się opłaca”

Edycja I, Zespół nr 1

Autorki pomysłu: Anna Kaczmarczyk, Anna Kavouras, Karolina Olszyńska
Wyzwanie: Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie wymagało żadnej wiedzy 
od wyrzucającego?

Rozwiązaniem jest aplikacja Segregacja się opłaca, w której za oddane szkvlane i plas�kowe 
opakowania użytkownicy otrzymują punkty, które mogą wymieniać na nagrody. Dodatkowo 
aplikacja pozwala szybko skanować zużyte produkty i opakowania, aby wyrzucić je do 
odpowiedniego kosza. Wiedza o segregacji jest “przemycana” podczas skanowania produktów 
oraz w opcji quizów wiedzy, za które można dostać dodatkowe punkty.
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=501XGF2rhbE

h�ps://www.youtube.com/watch?v=Ptwqyw_UwhY

Nazwa rozwiązania:  Aplikacja Eko Miasto

Edycja I, Zespół nr 7

Autorki pomysłu: Alicja Antczak, Antonina Kozaczko, Edyta Kryńska, Aga Mikos, Karolina Niepsuj

Wyzwanie: Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie wymagało żadnej wiedzy 
od wyrzucającego?

Rozwiązaniem jest aplikacja, dzięki której w szybki i łatwy sposób można się dowiedzieć, gdzie 
wyrzucić dany odpad. Po wprowadzeniu odpadu w wyszukiwarkę od razu wyświetla się 
informacja, do jakiego pojemnika należy go wyrzucić. Wyszukiwarka w aplikacji umożliwia 
wprowadzenie odpadu za pomocą klawiatury, głosu lub zdjęcia z aparatu. Istnieje możliwość 
zgłaszania problematycznych odpadów, które nie widnieją w bazie danych – w ten sposób 
mieszkańcy mogą realnie wpływać na ciągłe poszerzanie bazy.

Nazwa rozwiązania:  Majsterdzielnia

Edycja I, Zespół nr 8

Autorki i autor pomysłu: Michał Bandyszak, Maria Chojnacka, Elżbieta Czech, Aurelia Mayer, 
Kamila Sedzicka

Wyzwanie: Jak moglibyśmy sprawić, aby naprawianie zepsutych rzeczy było proste i wygodne?

Prototyp strony www: h�p://majsterdzielnia.pl/ 

Majsterdzielnia ma dwie odsłony:

Punkty stacjonarne w dzielnicach miasta, w których można:
naprawić sprzęt pod okiem “Złotej Rączki” dostępnymi narzędziami;
zostawić sprzęt lub znaleźć punkt/człowieka, który wykona naprawę;

Strona internetowa, na której znajdują się:
baza “naprawiaczy” podzielonych 
pod względem dzielnic,
mapa punktów stacjonarnych,
formularz rezerwacji miejsca 
do naprawy w wybranej Majsterdzielni,

I.

a.
b.

wziąć udział w warsztatach tematycznych.c.
II.

a.

b.
c.

aktualności,
instrukcje napraw,
formularz zapisów na warsztaty.

d.
e.
f.
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=swwTarsEuGcNazwa rozwiązania:  RECO

Edycja I, Zespół nr 10

Autorki i autor pomysłu: Ewa Krzyżak – Sosnowska, Paulina Pankiewicz, Barbara Pomykalska, 
Karol Saloni

Wyzwanie: Jak moglibyśmy umożliwić mieszkańcom segregowanie odpadów w funkcjonalny i 
estetyczny sposób, pomimo braku miejsca w domu?

Reco to samosegregujący kosz na odpady z blatem roboczym, dzięki któremu bez wiedzy na 
temat segregacji, można wyrzucać śmieci zgodnie z zasadami. Sortowania można dokonać na 
trzy, różne sposoby:mieszkańcy mogą realnie wpływać na ciągłe poszerzanie bazy.

Wykorzystując kamerę w telefonie. Kamera pozwoli na rozpoznanie odpadu, a następnie 
Reco obróci się tak, aby móc wyrzucić odpad do odpowiedniej frakcji.
Wpisując lub mówiąc, co chce się wyrzucić.

1.

2.
Wybierając ikonę segregacji, jeśli się wie, gdzie powinien trafić odpad.

3.
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=6JpgEmzpMwQNazwa rozwiązania:  Inteligentny śmietnik

Edycja I, Zespół nr 11

Autorka pomysłu: Krystyna Bierek

Wyzwanie: Jak moglibyśmy sprawić by śmietniki nie pozwalały na błędną segregację?

System łączy w sobie funkcję rozpoznawania i wyszukiwania obiektów, podziału na kategorie, 
łączenie z systemem ilości oddawanych odpadów i ich opłat. Rozwiązanie to posiada ekran 
dotykowy, którego interfejs prowadzi użytkownika przez cały proces segregacji i oddawania 
odpadów.  Inteligentny śmietnik informuje o poprawności lub błędach, które zostały 
popełnione. Aby zachęcić mieszkańców do działania, są oni nagradzani lub upominani. Śmietnik 
miejski także automatycznie rozpoznaje odpady - tutaj oddawanie odbywa się bez zalogowania.
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=HqY75AeCUS8Nazwa rozwiązania:  Asystent Segregowania

Edycja I, Zespół: solo, Bartek Hanus

Wyzwanie: Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie wymagało żadnej wiedzy 
od wyrzucającego?

Asystent Segregowania to prosty w obsłudze sposób na zdobycie wiedzy, gdzie wyrzucić 
trzymany w ręku odpadek bez konieczności długotrwałego szukania w sieci. Wystarczy po prostu 
wypowiedzieć na głos pytanie np. „dokąd wrzucić X”. Asystent wyszukuje odpowiedź w bazie 
danych i przekazują ją użytkownikowi (głosowo i tekstowo). Technologicznie rozwiązanie oparte 
jest na obecnym w 90% smar�onów w Polsce Asystencie Google. Narzędzie rozumie naturalny 
język polski (nie trzeba uczyć się specjalnych komend), dzięki czemu komunikacja z nim jest 
prostsza, szybsza i bardziej naturalna niż używanie wyszukiwarki internetowej.

KROK 1 KROK 2 KROK 3

Uruchom Asystenta Google.

Jeśli masz smar�ona 
z systemem Android włącz go 
i naciśnij „mikrofon” na pasku 

wyszukiwarki Googla, przytyrzymaj 
przycisk ekranu głównego lub 

powiedz „OK Google” (o ile masz 
uruchomioną funkcje Voice Match).

Jeśli masz IPhone’a ściągnij 
aplikacje Asystent Googla z 

AppStore i uruchom ją.

Załóżmy, że chcesz wyrzucić jedną 
z poniższych rzeczy:

• rękawiczki gumowe
• karton po mleku/napojach/soku

• skorupki jajek
• butelke po winie

Zapytaj Asystenta Google dokąd 
wyrzucić wybraną rzecz. Pytanie 

sformułuj w naturalny sposób, jakby 
było kierowane do innej osoby.

Wysłuchaj odpowiedzi Asystenta 
i postępuj zgodnie z nią.

Teraz możesz powrócić do kroku 2 
i przetestować inny typ odpadów.
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=TJUY_Yfz0j4

h�ps://www.youtube.com/watch?v=hOW3BZfP9Tg

Nazwa rozwiązania: Aplikacja zarządzająca stanem 
żywności w lodówce i zamrażarce

Edycja I, Zespół: solo, Anna Kopczyk

Wyzwanie: Jak moglibyśmy sprawić, aby mieszkańcy Szczecina w przyszłym roku nie zmarnowali 
ani grama jedzenia?

Aplikacja zarządzająca stanem żywności w lodówce i zamrażarce. Będąc poza domem wiemy, 
co mamy w lodówce, a co trzeba kupić. Mamy też dostęp do przepisów i listy zakupów. Aplikacja 
sprawdzi się również w zakupach dla osób starszych lub chorych. Wystarczy stworzyć grupę 
i mamy dostęp do zawartości lodówki osób z grupy.

Nazwa rozwiązania: EKOSTREFA

Edycja II, Zespół nr 1

Autorki i autor pomysłu: Katarzyna Krężel, Martyna Kudlik, Olga Strembska, Aleksandra Wadas, 
Aleksandra Zając

Wyzwanie: Jak moglibyśmy pomóc ludziom podejmować wybory zakupowe, aby ograniczać 
ilość generowanych przez nich odpadów?

To miejsce, gdzie w okresie studiów można otrzymać darmowe sprzęty domowe. Rozwiązuje 
problem braku pieniędzy na zakup nowych przedmiotów i umożliwia wszelką wymianę (tworzy 
gospodarkę obiegu zamkniętego). Pozwala się również zapoznać z zasadami recyklingu/ 
gospodarowania odpadami i nawiązać nowe znajomości, tworząc społeczność. 
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=4scuMAtwUlgNazwa rozwiązania: Rzeczoteka - wypożyczalnia rzeczy 
wykorzystywanych okazjonalnie w domu i poza nim

Edycja II, Zespół nr 2

Autorki i autorzy pomysłu: Agata Florek-Gnat, Weronika Rosiak, Marika Skubiszewska, Kamil 
Winnicki, Anna Żurek

Wyzwanie: Jak moglibyśmy poprawić atrakcyjność, zwiększyć popularność i zachęcić ludzi do 
używania wielorazowych rozwiązań?

Rzeczoteka to wypożyczalnia rzeczy wykorzystywanych okazjonalnie w domu i poza nim. Działa 
analogicznie do biblioteki. Użytkownik Rzeczoteki uzyskuje dostęp do szerokiej gamy sprzętów. 
Wypożyczenie ma charakter odpłatny - zysk Rzeczoteki przeznaczony jest na jej utrzymanie, 
naprawę i konserwację sprzętów oraz rozszerzanie jej oferty. W skład zespołu Rzeczoteki 
wchodzą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Rzeczoteka przyczynia się do zmiany 
zachowań konsumenckich. Umożliwia korzystanie z dóbr w razie potrzeby, bez konieczności 
posiadania ich na własność (sharing economy).
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=g9GZA3zkb9Q

Nazwa rozwiązania: Warsztaty kulinarne

Edycja II, Zespół nr 3

Autorki pomysłu: Wiktoria Arbaros, Ewa 
Faściszewska, Anna Kopczyk, Karolina Ponikowska, 
Oliwia. 

Wyzwanie: Jak moglibyśmy przechowywać 
żywność tak, aby jak najdłużej była świeża 
i smaczna, dzięki czemu będziemy wyrzucać mniej 
jedzenia?

Warsztaty kulinarne organizowane dla studentów, 
na których pokazywane są proste rozwiązania, 
łatwe przepisy oraz techniki przetwarzania, 
kiszenia i przechowywania żywności. Warsztaty 
będą prowadzone przez znanych kucharzy. Każdy 
uczestnik otrzyma przepisy. 
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=cO4RQzCEDwoNazwa rozwiązania: Pojemnik na odpady do lodówki

Edycja II, Zespół nr 4

Autorki pomysłu: Sylwia Konarska, Kaja Piotrowska, Marta Szadowiak

Wyzwanie: Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów bio w domu było przyjemne 
i wygodne?

Pojemnik rozwiązuje problem psujących się odpadów oraz problem znalezienia na nie miejsca 
w kuchni. Kształt pojemnika jest przystosowany do przechowywania go w lodówce lub 
zamrażarce, jego uchwyty pozwalają na wygodne wyciąganie go z każdego z tych miejsc. Taki 
sposób przechowywania zapobiega psuciu się odpadów i można je przechowywać tak długo jak 
potrzeba. Noszenie i opróżnianie pojemnika też jest wygodne ze względu na blokujący uchwyt 
na pokrywce oraz uchwyt na spodzie.
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=z9nisdqOoqQ

h�ps://www.youtube.com/watch?v=mwFk95qanG4

Nazwa rozwiązania: EkoMaty - system automatów 
wraz z aplikacją mobilną

Edycja II, Zespół nr 6

Autorki i autorzy pomysłu: Agata Adamowicz, Przemek Górny, Rafał Szuwalski, Agnieszka 
Wojnarowska-Śmietana

Wyzwanie: Jak moglibyśmy wytwarzać o połowę odpadów mniej, oszczędzając przy tym czas i 
pieniądze?

Użytkownik ma możliwość zakupu produktów na wagę (bez opakowania) 24/7 w specjalnych 
automatach (nazwa EkoMaty) umiejscowionych blisko miejsca pobytu studentów, czyli na 
kampusie uniwersyteckim. Automat pozwala na zakup produktu w takiej ilości, jakiej ktoś akurat 
potrzebuje, do własnego opakowania. W automatach możemy nabyć: produkty żywnościowe 
sypkie, produkty chemii gospodarczej, mrożonki. Dodatkowo, w automatach możemy oddać 
np.: plas�k / szkło / papier, a za zwrot otrzymać bonusy. Funkcjonalność systemu rozszerza 
aplikacja mobilna, która umożliwia sprawdzanie informacji o lokalizacji automatów, dostępnych 
produktach, instrukcję i wyszukiwarkę przyjmowanych odpadów, zarządzanie swoim profilem 
(np. porównywanie się z innymi użytkownikami, jak ekologiczni jesteśmy).

Nazwa rozwiązania: Aplikacja GIMME umożliwiająca 
bezgotówkową wymianę rzeczy i umiejętności

Edycja II, Zespół nr 7

Autorki pomysłu: Alicja Bierbasz-Krawczyk, Dominika Naruszko, Paulina Pankiewicz, Sara 
Szymańska

Wyzwanie: Jak moglibyśmy zachęcić ludzi do wymiany rzeczy między sobą tak, 
aby ograniczyć kupowanie?

Aplikacja GIMME umożliwia bezgotówkową wymianę rzeczy i umiejętności. Użytkownicy mogą 
wymieniać swoje przedmioty lub umiejętności na przedmioty lub umiejętności innych 
– w dowolnych konfiguracjach i zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wymiany mają charakter 
lokalny lub online, jeśli przedmiotem wymiany są zajęcia online. 
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Korzyści zrealizowania Inicjatywy w mieście

Paweł Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Szczecin
Piotr Wachowicz - Dyrektor Biura Prezydenta Miasta UM Szczecin

Nasza wspólna Inicjatywa to krok ku lepszej przyszłości w obszarze gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Pozwala na poszerzenie świadomości mieszkańców miasta, a  to jest klucz do 
działania przyczyniającego się do bardziej racjonalnych zachowań. 

Przecież każdy nasz wybór w sklepie, nasza codzienna konsumpcja może spowodować, że na 
końcu do pojemnika trafi mniej odpadów. A to oznacza mniejsze koszty zarówno ekonomiczne, 
jak i ekologiczne. Warunkiem jest świadomość na każdym z etapów, że każdy towar stanie się 
w końcu odpadem.

zakończenie Inicjatywy
Inicjatywa to nie konkurs. Każdy, kto ukończył projekt Inicjatywy, może nazwać się wygranym. 
Natomiast to, co dalej się wydarzy z wypracowanymi rozwiązaniami, zależy już głównie 
od determinacji Zespołów.

Postanowiliśmy jednak umożliwić uczestnikom przedstawienie efektów swoich prac IKEA oraz 
Urzędowi Miasta Szczecin. W tym celu Zespoły przygotowały prezentacje inwestorskie i filmy, 
które wyjaśniały koncept, nad którym uczestnicy pracowali w okresie trwania Inicjatywy.

Oficjalne zakończenie Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów odbyło się w formule online. 
W wydarzeniu brali udział uczestnicy I i II edycji, Przedstawiciele IKEA i Urzędu Miasta Szczecin, 
a całość działań moderowana była przez Przewodników. Zakończenie skupiało się na trzech 
działaniach:

• na podsumowaniu z uczestnikami I i II edycji działań, jakie odbyły się w ramach Inicjatywy;
• na przedstawieniu możliwości dalszej pracy nad wypracowanymi rozwiązaniami przez Zespoły;
• na przedstawieniu zespołów, z którymi IKEA i Urząd Miasta Szczecin zdecydowali się 
porozmawiać na kolejnym etapie rozwoju projektów (być może do momentu ich wdrożenia).
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To rozwiązanie wygodne i ekologiczne. Aplikacja przyczyni się do wzrostu popularności wymian, 
pozwoli dać drugie życie przedmiotom, rozwijać umiejętności i budować sieć społecznych 
kontaktów na poziomie lokalnym. Oryginalność rozwiązania – połączenie wymiany rzeczy 
i umiejętności – pozwoli dotrzeć do szerszego grona użytkowników.



Sfery ekonomiczna i ekologiczna w gospodarowaniu odpadami łączą się bardzo mocno. 
Poszerzanie świadomości, wpływanie na zmiany postaw mieszkańców miasta są działaniem, 
które można traktować jako obligatoryjne dla osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie 
oddziaływania odpadów na nasze otoczenie.  Zaczynamy od tych, którzy chcą zmiany, by 
stopniowo objąć nią większość mieszkańców i docelowo próbować zmienić zachowania całej 
społeczności.

Podsumowując: Z perspektywy miasta ten projekt wniósł bardzo ważny element do systemu 
gospodarowania odpadami. Dotychczas składał się on z mechanizmu odbioru (kubły, 
samochody, obsługa), zagospodarowania i recyklingu, instalacji termicznych, po przepisy 
prawa i opłaty. Teraz pojawił się tu nowy element: dialog z mieszkańcami służący ulepszaniu 
całego systemu i budowaniu świadomości. A to niezwykle cenne doświadczenie. Chcemy ten 
element rozwijać.

Korzyści prośrodowiskowe z wdrażania wypracowanych rozwiązań:

• Zmniejszenie zużycia surowców naturalnych;
• redukcja ilości śmieci na wysypiskach, a tym samym ilości wytwarzanego dwutlenku węgla 
oraz metanu;
• przetwarzanie tworzyw sztucznych na nowe materiały;
• dłuższe życie wyprodukowanych już sprzętów, narzędzi, produktów;
• większa świadomość społeczna na tematy prośrodowiskowe, w tym nie tylko z obszaru 
generowania odpadów;
• mniejsze zużycie energii podczas wytwarzania nowych produktów. 

Inicjatywa z perspektywy mieszkańców 

“Jestem zafascynowana różnorodnością i potencjałem drzemiącym w ludziach, dzięki którym 
powstają świetne pomysły. Warto angażować ludzi we współtworzenie, aby mieli okazję być 
usłyszani i mieli poczucie wpływu na rzeczywistość, w której żyją.”

“Takie inicjatywy zwiększają świadomość społeczną, pokazują szerzej realne problemy danej 
społeczności. Może to być również sposób na zaangażowanie się jej w proces projektowy.”

“Inicjatywy mają to do siebie, że łączą ludzi, a ta konkretna pozwala również zrozumieć 
niepoznanych nigdy sąsiadów. Burza mózgów wynikająca z analizy potrzeb i frustracji otoczenia 
przy pomocy ekspertów może zaowocować w znakomity plan działania. Warto czasem 
przekazać głos mieszkańcom, bo Ci chętni i ambitni pomimo braku doświadczenia są w stanie 
wykorzystać swój zapał do stworzenia dobrych i prostych rozwiązań na uciążliwe problemy. Być 
może wcieli ona w życie pomysły, które przez brak odpowiedniego impulsu nigdy nie ujrzałyby 
światła dziennego.”

“Warto robić wszystko, co połączy ludzi o podobnych wartościach, choć często zupełnie 
odmiennych doświadczeniach, w działaniu na rzecz poprawy otaczającego nas świata. Takie 
Inicjatywy pokazują, że nie trzeba wielkich organizacji, onieśmielających budżetów i wielkich 
nakładów, by stworzyć świetne rozwiązania, którymi naprawdę warto się podzielić. Sądzę, że 
wielu ludzi chce coś robić, ale czasem nie wie, od czego zacząć, czasem potrzebuje wsparcia, 
zaplecza, a Inicjatywa to zaplecze zapewniła. Pokazała też, że warto rozmawiać, tworzyć, 
wychodzić z pomysłami do ludzi. Nasi respondenci i testerzy chętnie dzielili się swoimi uwagami, 
byli bardzo zainteresowani tym, co robimy – to uświadomiło mi, jak wielu ludzi mogłoby 
zaangażować się w rozwiązania najważniejszych problemów wokół nas.”

“W grupie pasjonatów siła! Kto inny chciałby spędzić wolontarystycznie tyle czasu na rzecz 
innych ;)”

“Cudownie, że możemy się wspólnie inspirować. Zawsze wydawało mi się, że w kwes�i less 
waste robię już naprawdę dużo, a Inicjatywa pozwoliła mi na odkrycie tylu nowych aktywności, 
serwisów i czynności, które mogę realizować każdego dnia. Dodatkowo zawsze warto 
popracować projektowo i w duchu DT. Naprawdę poszerza horyzonty i otwiera oczy.”
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6. Kto wziął udział w Inicjatywie?
Anna Kaczmarczyk

Edycja I | Intuicyjna segregacja | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie 
wymagało żadnej wiedzy od wyrzucającego?

Studentka studiów SWPS Projektowanie Usług, obecnie wykorzystująca myślenie projektowe 
w finansach, w drodze do stania się projektantką zrównoważonych usług i produktów. 
W projektowaniu ważne jest dla mnie odpowiadanie na potrzeby użytkowników i przekucie tych 
potrzeb na unikalne wartości.

Karolina Olszyńska

Edycja I | Intuicyjna segregacja | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie 
wymagało żadnej wiedzy od wyrzucającego?

Trenerka, konsultantka, moderatorka design thinking, które praktykuje na co dzień. Pomaga 
organizacjom wdrażać podejście Human Centered Design, rozwiązywać problemy, 
uwzględniając potrzeby użytkowników oraz budować najlepsze doświadczenia i wartość dla ich 
klientów

Ewa Faściszewska

Edycja II | Jak moglibyśmy przechowywać żywność tak, aby jak najdłużej była świeża 
i smaczna, dzięki czemu będziemy wyrzucać mniej jedzenia?

Chcę być eco.. więc jestem ECO :) Mama, żona, pracodawca jak i pracownik w jednym. Przy 
głowie pełnej pomysłów czas ciągle biegnie zbyt szybko, dlatego staram się żyć w jak największej 
zgodzie ze środowiskiem i sobą.
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Sylwia

Edycja II | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów bio w domu było przyjemne 
i wygodne?

Chciejmy mieć mniej odpadów, produkujmy mniej rzeczy i cieszmy się tym co mamy.

Oliwia Merska

Edycja II | Jak moglibyśmy przechowywać żywność tak, aby jak najdłużej była świeża 
i smaczna, dzięki czemu będziemy wyrzucać mniej jedzenia?

Jestem mieszkanką Szczecina, dla której rozwój miasta jest szczególnie ważny. Na co dzień 
pracuję w branży budowlanej, gdzie poszukuję nowych technologii i rozwiązań. Prywatnie 
interesuję się literaturą faktu.

Elżbieta Czech

Edycja I | Łatwiej naprawić | Jak moglibyśmy ułatwić mieszkańcom naprawianie starych 
rzeczy, tak, aby było to łatwe i wygodne jak zakupy internetowe?

Projektantka komunikacji wizualnej, niezależny wykładowca vh ulm, absolwentka wzornictwa na 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Pasjonatka service designu oraz świadomego 
projektowania zorientowanego na użytkowniku. Filantropka z nieszablonowym podejściem 
do życia.

Olga Strembska

Edycja II | Jak moglibyśmy pomóc ludziom podejmować wybory zakupowe, aby ograniczać 
ilość generowanych przez nich odpadów?

Kierownik projektu, badaczka ux i projektantka usług.

Alicja Bierbasz-Krawczyk

Edycja II | Jak moglibyśmy zachęcić ludzi do wymiany rzeczy między sobą tak, aby ograniczyć 
kupowanie?

Ekoszczecinianka Roku 2014. Autorka projektów z zakresu edukacji ekologicznej uczestników 
ruchu drogowego, promujących m.in. jazdę na rowerze i ecodriving. Absolwentka prawa. 
Entuzjastka rozwiązań proekologicznych. Zmiany zawsze zaczyna od siebie. Fanka 
secondhandów i rzeczy z drugiej ręki.

Wiktoria Arbaros

Edycja II | Jak moglibyśmy przechowywać żywność tak, aby jak najdłużej była świeża i 
smaczna, dzięki czemu będziemy wyrzucać mniej jedzenia?

Studentka Akademii Morskiej w Szczecinie, aktywistka lewicowa, członkini par�i Razem. 
W wolnym czasie wokalistka i germanistka-amatorka.
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Agnieszka Mikos

Edycja I | Intuicyjna segregacja | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie 
wymagało żadnej wiedzy od wyrzucającego?

Moderator i facylitator projektów prowadzonych metodami zwinnymi z wykorzystaniem 
kreatywnych narzędzi zarządzania zespołem. Konsultant Agile. Absolwentka studiów 
podyplomowych Total Design Management. Trener narzędzia do badania stylów myślenia 
i działania FRIS.

Krzysztof Stasiewicz

Edycja II | Jak moglibyśmy zwiększyć poczucie odpowiedzialności ludzi za wyrzucanie 
odpadów, tak, aby nie traktowali kosza, jako “magicznego worka bez dna”?

Szczecinianin. Zarządca Osiedli Mieszkaniowych. Aktywność w obszarze projektów dla 
społeczności wspólnot mieszkaniowych - Fotowoltaika, Optymalizacja wykorzystania energii, 
Retencja wód, projekty obywatelskie. Hobby: MTB i Sauna.

Dominika Naruszko

Edycja II | Jak moglibyśmy zachęcić ludzi do wymiany rzeczy między sobą tak, aby ograniczyć 
kupowanie?

Pochodząca z serca Mazur mieszkanka Warszawy, działająca w Inicjatywie na rzecz Szczecina. 
Zawodowo tworzy treści. Chce przeczytać wszystkie książki świata. Jej pasje zmieniają się, jak 
pogoda w Norwegii, a porównanie to jest nieprzypadkowe, bo uwielbia podróże po krajach 
skandynawskich.

Maria Chojnacka

Edycja I | Łatwiej naprawić | Jak moglibyśmy ułatwić mieszkańcom naprawianie starych 
rzeczy, tak, aby było to łatwe i wygodne jak zakupy internetowe?

Na co dzień pracuję w zespole, który zajmuje się komunikacją społeczną. W wolnych chwilach 
obmyślam nowe pomysły na DIY i odnawiam stare meble, dając im drugie życie.

Przemek Górny

Edycja II | Jak moglibyśmy wytwarzać o połowę odpadów mniej, oszczędzając przy tym czas 
i pieniądze?

Jestem z wykształcenia elektronikiem oraz... trębaczem. Ostatnio zajmowałem się zawodowo 
szeroko pojętym zarządzaniem projektami oraz rozwojem produktu. Interesuje mnie 
projektowanie, które rozwiązuje realne problemy ludzi i naszej planety.

Martyna Kudlik

Edycja II | Jak moglibyśmy pomóc ludziom podejmować wybory zakupowe, aby ograniczać 
ilość generowanych przez nich odpadów?

W ciągu 22 lat życia zwiedziła wiele miast, lecz to do swojego wraca najchętniej. Wychowana 
w Szczecinie wciąż widzi szansę, by naprawić pojawiające się w nim problemy i połączyć ludzi 
dobrą energią. Geograf z wykształcenia, jak i z powołania.
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Weronika Rosiak

Edycja II | Jak moglibyśmy poprawić atrakcyjność, zwiększyć popularność i zachęcić ludzi do 
używania wielorazowych rozwiązań?

Na co dzień realizuję projekty marke�ngowe w trosce o doświadczenia klientów w bankowości. 
Podczas pracy zawsze myślę o potrzebach klientów. Nie boję się zmian i stale szukam 
usprawnień. Jestem entuzjastką kreatywnych metod projektowania. W wolnych chwilach 
podróżuję i śledzę trendy wnętrzarskie.

Karolina Niepsuj

Edycja I | Intuicyjna segregacja | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie 
wymagało żadnej wiedzy od wyrzucającego?

Z wykształcenia romanistka, początkująca korektorka, niedoszła studentka ochrony środowiska, 
która marzy o byciu dendrologiem i każdy kąt mieszkania wypełnia roślinami. Fanka czarnego 
humoru i groteski.

Marika Skubiszewska

Edycja II | Jak moglibyśmy poprawić atrakcyjność, zwiększyć popularność i zachęcić ludzi do 
używania wielorazowych rozwiązań?

Cześć, jestem Marika. Z przypadku inżynier jakości oprogramowania. Entuzjastka życia, 
pysznego jedzenia i inicjatyw społecznych. Miłośniczka roślin. Skupiam się na rozwiązaniach, 
a nie na problemach. Moje mo�o: „doing not talking”. W wolnych chwilach piekę ciasta i uczę 
się grać na ukulele.

Rafał Szuwalski

Edycja II | Jak moglibyśmy wytwarzać o połowę odpadów mniej, oszczędzając przy tym czas 
i pieniądze?

Edycja I | Intuicyjna segregacja | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie 
wymagało żadnej wiedzy od wyrzucającego?

Absolwent Informatyki, obecnie studiujący Kognitywistykę KUL. Autor serii wpisów dotyczących 
efektu sieciowego i jego implikacji w świecie. Propagator nowych technologii, szerzący 
interdyscyplinarność poprzez prowadzone szkolenia i zajęcia z zakresu programowania 
i przedsiębiorczości w szkołach.

Bartek Hanus

Edycja I | Intuicyjna segregacja | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie 
wymagało żadnej wiedzy od wyrzucającego?

Z wykształcenia jestem socjologiem i historykiem sztuki. Z zawodu strategiem reklamowym. 
Z zamiłowania surferem i projektantem usług.
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Michał Bandyszak

Edycja I | Łatwiej naprawić \| Jak moglibyśmy ułatwić mieszkańcom naprawianie starych 
rzeczy, tak, aby było to łatwe i wygodne jak zakupy internetowe?

Mam na imię Michał, na co dzień pracuję w branży odnawialnych źródeł energii, studiuję 
kognitywistykę oraz hobbistycznie gram na gitarze i pianine. Przed pandemią chętnie 
podróżowałem autostopem. Nie boję się wyzwań, więc wziąłem udział w inicjatywie, by zrobić 
coś, co miałoby wpływ na świat.

Karolina Ponikowska

Edycja II | Jak moglibyśmy przechowywać żywność tak, aby jak najdłużej była świeża i 
smaczna, dzięki czemu będziemy wyrzucać mniej jedzenia?

Z wykształcenia jestem psycholożką biznesu i choć mieszkam w Warszawie, gdy dowiedziałam 
się o projekcie, poczułam, że muszę wziąć w nim udział! Moje doświadczenie wiąże się z 
tworzeniem strategii i copy. Działania z zakresu CSR to mój konik. Obecnie mam mam 
przyjemność uczyć innych o tych wartościach.

Agata Florek-Gnat

Edycja II | Jak moglibyśmy poprawić atrakcyjność, zwiększyć popularność i zachęcić ludzi do 
używania wielorazowych rozwiązań?

Mam na imię Agata a.k.a. Flora. Od kilkunastu lat pracuję przy funduszach europejskich. Mam 
ścisły umysł, a duszę artystyczną. W wolnym czasie tworzę @fes�wallakoci. Lubię angażować się 
w pożyteczne inicjatywy. Czerpię inspirację z różnych obserwacji. Mam w sobie dużo empa�i 
i szacunku do innych.

Marta Szadowiak

Edycja II | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów bio w domu było przyjemne 
i wygodne?

Strateżka komunikacji, doktorantka w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną na 
Uniwersytecie SWPS. Przygotowuje pracę doktorską o zrównoważonym rozwoju. Stara się żyć 
świadomie, ucząc się stylu zero waste. Uczestnicząc w inicjatywie chce zmienić fragment świata 
na lepsze.

Anna Żurek

Edycja II | Jak moglibyśmy poprawić atrakcyjność, zwiększyć popularność i zachęcić ludzi do 
używania wielorazowych rozwiązań?

Kreatywność to moja mocna strona. Lubię mieć zielono za oknem - taki widok mnie inspiruje i 
motywuje. Również do świadomego konsumpcjonizmu i podążania za ideą życia less waste. 
Zawodowo zajmuję się Public Rela�ons - projektuję marke�ng pracodawcy.
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Agata Adamowicz

Edycja II | Jak moglibyśmy wytwarzać o połowę odpadów mniej, oszczędzając przy tym czas 
i pieniądze?

Jestem Agata. Nie wiem co mam napisać, żeby zmieścić cały biogram w 300 znakach ;) (to się 
chyba nawet trochę zrymowało xD)) To już jedna rzecz o mnie - rymuję, nawet kiedy nie rymuję 
;) A kiedy nie rymuję to obserwuję miejskie życie, zbieram napisy na murach i wdrapuję się na 
ostatnie piętra bloków.

Krystyna Bierek

Edycja I | Inteligentne śmietniki | Jak moglibyśmy sprawić by śmietniki nie pozwalały na 
błędną segregację?

Graficzka i początkująca UX/UI Designerka. Absolwentka Projektowania Graficznego i Reklamy 
na HAWK Hildesheim (Niemcy). Tworzy nie tylko „ładne rzeczy“, ale przede wszystkim 
praktyczne, które rozwiązują problemy lub ułatwiają funkcjonowanie w życiu.

Sara Szymańska

Edycja II | Jak moglibyśmy zachęcić ludzi do wymiany rzeczy między sobą tak, aby ograniczyć 
kupowanie?

Staram się żyć tak, aby jak najmniej szkodzić środowisku. Wzięłam udział w wyzwaniu, ponieważ 
uważam, że należy się skupić na ograniczeniu eksploatowania zasobów naturalnych. 
Chciałabym, aby świadomość ekologiczna stała za podejmowaniem decyzji zakupowych. Bliska 
jest mi idea gospodarki cyrkularnej.

Agnieszka Wojnarowska-Śmietana

Edycja II | Jak moglibyśmy wytwarzać o połowę odpadów mniej, oszczędzając przy tym czas 
i pieniądze?

Lubię pracować z ludźmi i wspólnie tworzyć coś nowego. Od lat jestem związana z organizacjami 
pozarządowymi. Praca w NGO i działania artystyczne z osobami z niepełnosprawnościami to 
moja pasja. Realizuję to w Nieprzetartym Szlaku. Moja aktywność na rzecz innych ostatnio 
współgra z ideą zero waste.

Anna Kopczyk

Edycja II | Jak moglibyśmy przechowywać żywność tak, aby jak najdłużej była świeża 
i smaczna, dzięki czemu będziemy wyrzucać mniej jedzenia?

Edycja I | Nic się nie marnuje \| Jak moglibyśmy sprawić, aby mieszkańcy Szczecina 
w przyszłym roku nie zmarnowali ani grama jedzenia?

Jakość obsługi klienta towarzyszy mi od początku drogi zawodowej i to na niej głównie się 
skupiam. Zmiany napędzają mnie do działania a customer experience ma przede mną coraz 
mniej tajemnic. To właśnie z analizą zachowań klientów i ciągłym podnoszeniu jakości usług 
wiążę swoją przyszłość.
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Aurelia Mayer

Edycja I | Łatwiej naprawić | Jak moglibyśmy ułatwić mieszkańcom naprawianie starych 
rzeczy, tak, aby było to łatwe i wygodne jak zakupy internetowe?

Przez lata związana z projektami międzynarodowymi na Uniwersytecie. Obecnie Project 
Manager w firmie szkoleniowej, gdzie swoje doświadczenia przekłada na nowe produkty, np. 
dotyczące komunikacji międzykulturowej. Agile z natury i najchętniej pracuje na takich 
metodykach. Wyznawczyni less-waste.

Alicja Antczak

Edycja I | Intuicyjna segregacja | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie 
wymagało żadnej wiedzy od wyrzucającego?

Miłośniczka swojego rodzinnego miasta Szczecin. Od dłuższego czasu zainteresowana tematyką 
zrównoważonego rozwoju i naturalnych kosmetyków. W wolnych chwilach gotuję, układam 
puzzle, ćwiczę jogę.

Paulina Pankiewicz

Edycja II | Jak moglibyśmy zachęcić ludzi do wymiany rzeczy między sobą tak, aby ograniczyć 
kupowanie?

Edycja I | Segregacja w M2 \| Jak moglibyśmy umożliwić mieszkańcom segregowanie 
odpadów w funkcjonalny i estetyczny sposób, pomimo braku miejsca w domu?

Moje doświadczenie zawodowe związane jest z content oraz social media marke�ngiem. 
Pracowałam w agencjach digitalowych i reklamowych, gdzie tworzyłam strategie contentowe 
i marke�ngowe oraz brałam udział w przetargach. Jestem początkującą UX Designerką, która 
angażuje się w akcje proekologiczne.

Kaja Piotrowska

Edycja II | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów bio w domu było przyjemne 
i wygodne?

Jestem architektem, moje hobby to muzyka, rośliny grafika i polski design ubiegłego wieku, 
a w szczególności ceramika i szkło. Staram się być świadomym konsumentem. Chciałabym więc 
rozwijać się w kierunku projektowania proekologicznego i energooszczędnego.

Aleksandra Zając

Edycja II | Jak moglibyśmy zachęcić ludzi do wymiany rzeczy między sobą tak, aby ograniczyć 
kupowanie?

Jestem studentką Akademii Morskiej w Szczecinie II roku i studiuję na kierunku Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji. W wolnym czasie ćwiczę oraz biegam z moim pieskiem, słuchając w tle 
Aviciiego <3 Interesuję się przyszłością następnych pokoleń, dlatego jestem tutaj, żeby nauczyć 
siebie i innych być eko :)
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Kamila Sędzicka

Edycja I | Łatwiej naprawić | Jak moglibyśmy ułatwić mieszkańcom naprawianie starych 
rzeczy, tak, aby było to łatwe i wygodne jak zakupy internetowe?

Animatorka kultury. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS oraz socjologii 
na UW. Realizowała projekty społeczne w Warszawie, Szczecinie i wybrzeżu. Miłośniczka 
przyrody. Uwielbia kino europejskie, dobrą literaturę, muzykę, podróże i spacery z przyjaciółmi. 
Zakochana w szumie morza.

Antonina Kozaczko

Edycja I | Intuicyjna segregacja | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie 
wymagało żadnej wiedzy od wyrzucającego?

Studiuję komunikację europejską na poziomie magisterskim. Ukończyłam licencjat 
z projektowania kultury. Zajmuję się działaniami projektowymi, animacją kultur lokalnych 
i rozpisywaniem projektów. Badam komunikaty różnych grup społecznych, obecnie Unii 
Europejskiej na temat ochrony klimatu.

Katarzyna Krężel

Ekonomistka, eko-entuzjastka, szczecinianka :)
Miasta przyjazne mieszkańcom, nowoczesne technologie
Podróże, natura, taniec.

Kamil Winnicki

Edycja II | Jak moglibyśmy poprawić atrakcyjność, zwiększyć popularność i zachęcić ludzi do 
używania wielorazowych rozwiązań?

Konsultant i Project Manager działający międzynarodowo w krajach DACH i w Polsce. Kierowca 
rajdowy i założyciel Wolf Motorsport. Ambasador kampanii Movember Polska.

Anna Kavouras

Edycja I | Intuicyjna segregacja | Jak moglibyśmy sprawić, aby segregowanie odpadów nie 
wymagało żadnej wiedzy od wyrzucającego?

Jestem nauczycielką i projektantką, entuzjastką gospodarki o obiegu zamkniętym (circular 
economy, cradle to cradle). Lubię pracować nad rozwiązaniami, które są skierowane na 
zrównoważony rozwój i mają na celu naprawić słabo działające istniejące systemy.

34



ekspertki

moderatorzy społeczności online

Paulina Nesteruk, IKEA 

Jestem Liderką Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska. Odpowiadam za wdrażanie 
globalnej strategii IKEA People & Planet Posi�ve w Polsce, co w praktyce oznacza codzienną 
współpracę w tym obszarze ze sklepami i poszczególnymi funkcjami w organizacji. Na co dzień 
koordynuję m.in. działania dotyczące ograniczania powstawania i ponownego wykorzystania 
odpadów, redukcji zużycia wody i energii, korzystania ze zrównoważonych środków transportu 
oraz edukacji i zaangażowania pracowników.

Arika Żukowska, SUEZ Jantra

Reprezentuję Spółkę SUEZ Jantra, zajmującą się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. Moje 
blisko dwudziestoletnie doświadczenie obejmuje zarówno tematykę związaną z odpadami 
komunalnymi – czyli wytwarzanymi w dużej mierze przez mieszkańców, a także z odpadami 
przemysłowymi – będącymi domeną przedsiębiorców. Obszar, w którym się poruszam, 
to systemy zbierania odpadów, problematyka związana z segregacją odpadów, przepisy prawne 
oraz zagospodarowanie odpadów w instalacjach. SUEZ dysponuje wieloma zakładami 
przetwarzania odpadów, m.in. do produkcji paliw alternatywnych, sortowaniami, 
kompostowniami, składowiskami, co stanowi uzupełnienie dla zbiórki odpadów i pozwala 
na kompleksowe objęcie usługą wytwórców odpadów.

Grzegorz Jędrek

Autor bloga o PR, marke�ngu i kulturze wniedoczasie.pl. Na swoim koncie ma m. in. pracę 
w biurze prasowym, zarządzanie komunikacją międzynarodowego Ośrodka „Brama Grodzka - 
Teatr NN”, współpracę z Agencją Warszawa, opiekę nad mediami społecznościowymi KUL, 
budowanie marek lokalnych. Prowadził szkolenia m. in. dla NCK, PIK, IKM, ŁDK, a także zajęcia 
na uniwersytecie. 

Aneta Nowakowska, UM Szczecin

Cześć, mam na imię Aneta. Pracuję w Urzędzie Miasta, w referacie ds. systemu gospodarowania 
odpadami. Na co dzień zajmuję się nadzorem nad realizacją odbioru odpadów od mieszkańców. 
Oprócz tego, w ramach edukacji informujemy o zasadach poprawnej selektywnej zbiórki, 
głównie poprzez dedykowane strony internetowe. Krótko mówiąc, dbamy o to, aby odpady 
zostały odebrane zgodnie z harmonogramem, mieszkańcy wiedzieli, jak je segregować i mieli 
dostęp do niezbędnych informacji.

Łukasza Hawryluk

Prawnik z wykształcenia, social mediowiec z zawodu, muzyk z pasji. Swoje pierwsze szlify 
w pracy projektowej zdobył współorganizując na studiach szkolenia w ramach Forum Młodych 
Lewiatan. Od roku 2019  stoi na czele zespołu moderatorskiego w Agencji Warszawa. Swoje 
doświadczenie zdobywa w czasie pracy z klientami z różnych branż, począwszy od producentów 
sprzętu elektronicznego, poprzez środki czystości, a na gastronomii skończywszy. W wolnych 
chwilach basista, gitarzysta i członek zespołu wokalnego wykonującego pieśni tradycyjne.
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Krzysztof  Ożóg

Project Manager Inicjatywy na Rzecz Przyszłości bez Odpadów, Service Designer w FUZERS. Po 
mieście jeździ rowerem, na balkonie hoduje warzywa, lubi kawę i spędzanie czasu na 
rozmowach. W pracy skupia się na projektowaniu dla zmian społecznych i stara się robić to 
z użytkownikami końcowymi. Wierzy, że wciąż możemy uratować naszą planetę. Szansa na to 
jest ukryta w strategicznej roli miast i ich mieszkańców. Dlatego coraz więcej swojej uwagi 
kieruje w stronę designu społecznego i urbanizmu eksperymentalnego.

Aleksandra Piasecka

Projektuje usługi i produkty jako Service Designer w FUZERS, wykłada na Uniwersytecie SWPS 
”Strategie wpływu na zachowania prośrodowiskowe” z wykorzystaniem narzędzi Service Design 
Thinking. W ramach współpracy z Gov-Tech Polska miała okazję moderować Service Jam 
w Lagos w Nigerii, który miał na celu wypracować rozwiązania dotyczące zasobów wodnych 
w tym kraju. Jest też współautorką kalendarza o zrównoważonym rozwoju dla gimnazjalistów. 
Prywatnie: właścicielka dwóch uroczych, nieco niesfornych czworonogów i entuzjastka kuchni 
roślinnej, w której coraz więcej eksperymentuje.

Izabela Misztal

Projektantka usług i produktów w FUZERS, trendhunterka w globalnej społeczności analityków 
trendów Trend Hunter. Z każdym dniem przekonuje się, że dalej żyjemy w kulturze, gdzie częściej 
myślimy "Jaki produkt stworzyć?” niż "Jaką potrzebę spełnić, jaki problem rozwiązać?". Dlatego 
wspiera klientki i klientów w wypracowywaniu koncepcji, które skupiają się zarówno na 
potrzebach użytkowników, jak i biznesu. I to nie tylko tych bieżących, ale i przyszłych. W wolnym 
czasie udziela się w projektach społecznych i wolontariacie. 

przewodnicy i przewodniczki
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