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Zero Waste – bez marnowania 

Cele zrównoważonego 

rozwoju >>> 

 

Gospodarka o obiegu  

zamkniętym >>> 

 

Zero waste /  

bez marnowania >>> 

 

bez marnowania  

zasobów naturalnych, 

czasu, pieniędzy, 

zdrowia, talentu 

 

 



Źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl 

>>> jednolity system 

>>> czystość surowców 

>>> zmiana wysokości opłat 

 

 

 

 



Bioodpady od be do best 



Oklin GG02 - sprytny sposób na bioodpady 

fot. Justyna Doszko @STOR Cafe 

>>> mniejszy od małej zmywarki  

>>> ochoczo przyjmuje kawowe  

       fusy, resztki owoców i warzyw,  

       pozostałości obiadowe  

>>> nawet w 24 godziny przetwarza  

       odpady na prekompost 

>>> nie śmierdzi 

>>> działa w trybie bezodpadowym 

>>> sprawdza się w biurach,  

       małej gastronomii, mieszkaniu 

 

 

 



 

 

 

Oklin GG02 - przykład realizacji zasady  

ROT /kompostuj/ w biurze 

 

>>> 98% przetworzonych  

       bioodpadów 

>>> 100% roślin odżywionych  

        prekompostem 

 



Oklin GG02 – nagrody 



Oklin GG02 w akcji 

„Jesteśmy kantyną pracowniczą Banku BNP Paribas, maszyny 

używamy codziennie od około 3 miesięcy. Na co dzień 

kompostujemy 8-10 kg odpadków, co stanowi około 30-40% 

wszystkich naszych odpadów, z czego przeważająca część  

to resztki organiczne (obierki, resztki z talerzy, zużyte serwetki itp.). 

Kompostujemy również opakowania jednorazowe z trzciny 

cukrowej, PLA oraz CPLA - wszystkie te tworzywa kompostują się 

w 100% . Samo użytkowanie maszyny jest bardzo proste, ale 

wymaga czujnego oka - zdarza się że kompost robi się zbyt mokry, 

a w środku urządzenia skrapla się woda. Trzeba też 

zagospodarować prekompost: przekazujemy go między innymi 

firmie dbającej o zieleń wokół banku. Generalnie oceniamy,  

że obsługa urządzenia to bułka z masłem.” 

  
Jolanta Tokarska, Manager Paribaru 



Rodzina Oklina 

GG30s 

GG500s 

>>> zgodne z „zasadą bliskości”,  art. 20  

       ust. 1 Ustawy o  odpadach: „Odpady  

       w pierwszej kolejności poddaje się  

       przetwarzaniu w miejscu ich powstania 

>>> dobre dla sklepów wielkopowierzchniowych,  

       kantyn pracowniczych, wspólnot   

       mieszkaniowych, instytucji edukacyjnych 

 

 

 

 



BIN-e - sprytny sposób na segregowanie odpadów 

>>> określa rodzaj odpadu za  

        pomocą rozpoznawania  

        obrazu i sztucznej  

        inteligencji 

>>> automatycznie przypisuje  

       odpady do odpowiedniego  

       pojemnika 

 

 

 



 

 

 

BIN-e – wsparcie w realizacji zasady 

RECYCLE /przetwarzaj/ 

 

>>> +47% poprawności  

        w sortowaniu odpadów   

        surowcowych 

 



BiuroZeroWaste.pl - wyzwanie dla każdego 

 

 

 

>>> gotowe pomysły 

>>> blog 

>>> porady 

 

 

>>> ekologiczne 

>>> innowacyjne 

>>> oszczędne 

>>> zrównoważone 

>>> na czasie 

http://biurozerowaste.pl/


Zachęcam do kontaktu  

https://pl.linkedin.com/in/agataszczotka

