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Słowo wstępne
Gospodarka cyrkularna to idea. Choć nie
funkcjonujemy jeszcze w pełni w jej systemie
i żadna firma nie jest w 100% cyrkularna,
w wielu branżach pojawiają się impulsy
cyrkularnych działań. Ich obserwacja pozwala
na poszukiwanie rozwiązań odpowiednich
dla innych biznesów. To ważna lekcja dla
każdego, kto dąży do zielonej zmiany.

Niezależnie od tego czy stoicie przed wyzwaniem wytyczenia nowej strategii
dla Waszej organizacji, czy wspólnie z zespołem chcecie wykorzystać zasady
ekonomii cyrkularnej już na etapie projektowania nowego produktu lub usługi –
nasza publikacja podpowie, jak możecie do tego podejść, minimalizując ryzyko
podjęcia złych decyzji.
Mamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek będzie kolejnym krokiem w budowie
gospodarki cyrkularnej.

W tym wydaniu Impulsów Cyrkularności zebraliśmy kolejną porcję wiedzy na
temat zrównoważonego rozwoju w połączeniu z metodyką projektowania
w branży elektroniki konsumenckiej. To duży obszaru rynku, zazwyczaj
niekojarzony z cyrkularnością, ale w nim również można dostrzec takie działania.
Szczególną uwagę poświęcamy case study - prezentujemy Wam kilka
wyróżniających się marek, które już wdrażają i komunikują zasady Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym. Poznacie również nasz autorski schemat Circular Loop
Canvas, który pomaga w ocenie praktyk branżowych.

Przyjemnego czytania!
Zespół Ergodesign
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Wprowadzenie do
ekonomii cyrkularnej

gospodarka
o pętli zamkniętej
gospodarka
okrężna
gospodarka
obiegowa

gospodarka obiegu
zamkniętego

GOZ

ekonomia
cyrkularna

gospodarka
cyrkularna
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o pętli zamkniętej
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Witamy w drugiej publikacji z cyklu
Impulsy Cyrkularności
W pierwszym Impulsie Cyrkularności wyjaśnialiśmy wiele
kwestii związanych z ekonomią cyrkularną, w tym także
o europejskim Zielonym Ładzie i prawie klimatycznym.
Terminologia
Ekonomia cyrkularna jest jednym najczęściej spotykanych
terminów w debacie o szeroko rozumianych zmianach
środowiskowych w gospodarce. W Polsce używane są
również określenia Gospodarka o Obiegu Zamkniętym
(GOZ) oraz gospodarka obiegowa. W tej publikacji
będziemy posługiwać się tymi terminami zamiennie.

MOŻESZ POBRAĆ GO TUTAJ →

”

Rethinking the future: It is a profound
challenge, at the end of an era of cheap oil
and materials to rethink and redesign how
we produce and consume; to reshape how
we live and work, or even to imagine the
jobs that will be needed for transition.

Ellen MacArthur
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Esencja ekonomii cyrkularnej
Ekonomia cyrkularna to nic innego niż zmiana paradygmatu gospodarki linearnej
z weź-zużyj-wyrzuć na weź-zużyj-użyj ponownie. Jej kluczowe cele to m.in.:

↳
↳
↳

utrzymanie produktów, komponentów, materiałów, surowców w obiegu,
wydłużenie cyklu życia produktu – maksymalne wykorzystanie wartości,
zapewnienie możliwości naprawy, renowacji, regeneracji, recyklingu.

gospodarka linearna
produkcja

utylizacja

surowe
materiały

użytkowanie

Weź

Wykonaj

Użyj

Wyrzuć

W jaki sposób możemy spełnić kluczowe
cele gospodarki obiegowej?
↳
↳
↳

wprowadzając nowe, cyrkularne modele biznesowe, które
zrobią użytek z długiego cyklu życia produktów,
zmieniając strategie projektowania produktów, które
zapewnią długi cykl życia produktów,
projektując i wdrażając nowe usługi zwrotu, ponownego użycia, naprawy, itp.,
które pozwolą zapętlić cykl życia produktów i wejść w kolejny cykl użytkowy.

gospodarka cyrkularna
wykonaj

użyj
zwróć

fot.: Herman Miller
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Dlaczego elektronika konsumencka?
Do researchu cyrkularnych działań w branży elektroniki konsumenckiej skłonił nas
unikalny cykl życia produktów według podziału na produkty o krótkiej i długiej żywotności.

products
that flow

products
that last

produkty o krótkiej żywotności fast-moving
consumer goods (FMCG)

produkty o długiej żywotności

FMCG to np.: żywność, opakowania, produkty jednorazowego użytku. Produkty

Produkty, które są zaprojektowane tak, aby ich żywotność była dłuższa niż

te nie są trwałe i mogą być bardzo szkodliwe dla środowiska. Produkty szybko

przeciętna długość życia produktów w danej kategorii. Produkty, które trwają

płynące są wytwarzane, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane

zazwyczaj oparte są na jednym z pięciu modeli biznesowych: classic long life,

tworząc ilość odpadów, która często jest niekontrolowana. Cykl użytkowy tego

hybrid, gap explorer, access lub performance.

typu produktów jest krótki i czasem trwa zaledwie kilka minut lub sekund.
Natomiast emisje i odpad pozostający w środowisku, jest tak samo trwały, jak
w przypadku produktów o dłuższej żywotności.

↳

Niestety elektronika konsumencka to kategoria produktów,
która pomimo swojej żywotności jest coraz częściej
produkowana, sprzedawana i użytkowana jak produkty
o krótkiej żywotności.

źródło: Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy, MOOC TUDelft, 2021
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Gdzie jest problem?

Zadajmy sobie parę pytań

Gdybyśmy mieli spontanicznie zdecydować czy elektronika mieści się w grupie
↘ products that last czy ↘ products that flow, chcielibyśmy odpowiedzieć, że są
to produkty o długiej żywotności. Kojarzą nam się z czymś stałym ze względu na
materiał wykorzystany do produkcji czy też cenę tych produktów.

↳

Czy nasze podejście do użytkowania,
projektowania i produkowania sprzętu
elektronicznego nie powinno się zmienić?

↳

Czy nie powinniśmy uwzględnić tego, że
odkrycia naukowe i technologia nieubłaganie
pędzą do przodu więc trzeba to brać pod
uwagę już na etapie myślenia o produkcie?

↳

Czy usługi zwrotu, ponownego użycia,
naprawy, itp. nie powinny być podstawą
dla każdego produktu z tej branży?

Paradoksalnie jednak sprzęt elektroniczny jest traktowany jak produkty z grupy
FMCG. Jest to absurdalne, ale pomyślmy – czy przeciętnie nie wymieniamy
naszych smartfonów co 2 lata? Nie decydujemy się na zmianę laptopa co kilka lat
dlatego, że właśnie wyszła kolejna, nowa generacja? Nasz starszy model sprzętu
się zepsuł i nie jest warty naprawy? Albo możliwość skorzystania z tej usługi jest
utrudniona, a sam proces skomplikowany?

Elektronika konsumencka trwa czy płynie?
Powinniśmy myśleć o smartfonach, laptopach, głośnikach, słuchawkach czy
odkurzaczach jak o ↘ products that last już na etapie projektowania. Ponadto,
przecież np. odkurzacz nie zmienił się tak bardzo jak np. laptop na przestrzeni
ostatnich lat...

Czy domknięcie obiegu materiałów i surowców
w branży elektroniki konsumenckiej jest możliwe?

WPROWADZENIE DO EKONOMII CYRKULARNEJ - 01
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Ekonomia cyrkularna
w branży elektroniki
konsumenckiej

Czy elektronika konsumencka
będzie zielona?
Cyrkularność to przyszłość
Cyrkularność nie jest jedynie trendem, a koniecznością, która jest i będzie
narzucana przez rozmaite regulacje i rozporządzenia Unii Europejskiej.

produkty staną się normą w UE, poprzez skupienie się na sektorach zużywających
największą ilość zasobów naturalnych, a w których domknięcie pętli jest możliwe.
↘ Są to m.in.: sektory elektroniki i ICT, baterie, akumulatory branża automotive,
opakowania, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, budownictwo.

Transformacja branży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach UE już
trwa, o czym najlepiej świadczy szereg działań podejmowanych przez władze
unijne, producentów oraz oddolne inicjatywy konsumentów. Celem tego przeglądu

Horyzont Europa

jest przedstawienie cyrkularnych praktyk w obszarze elektroniki konsumenckiej.

Jednymi z planów inwestycyjnych UE jest program Horyzont Europa przewidziany
na 7 lat, trwający od 2021–2027 roku, na jego realizację przeznaczone zostanie

Istnieje wiele powodów, dla których branża urządzeń elektronicznych, obok

95,5 mld euro. Przykładowe klastry, które będą zajmować się globalnymi

opakowań, transportu i budownictwa staje się jednym z obszarów cyrkularnej

problemami są: ↘ „Klimat, energia i mobilność” oraz „Technologie cyfrowe,

transformacji.

przemysł i przestrzeń kosmiczna”. Program zakłada wspieranie badań i innowacji.
W klastrze 4 – ↘ Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna (Digital,
Industry and Space) finansowane będą badania także w obszarze cyrkularnej

Nowa strategia gospodarcza
Komisja Europejska zaproponowała nowy plan działania na rzecz GOZ – ↘ Circular
Economy Action Plan (CEAP) jest on jedną ze składowych ↘ Zielonego Ładu
– nowej strategii gospodarczej, która ma na celu osiągnięcie neutralności
klimatycznej do 2050 roku. CEAP ma na celu spowodowanie, że zrównoważone

produkcji. „Horyzont Europa” opiera się na podejściu ↘ „safe by design” –
uwzględniając bezpieczeństwo na jak najwcześniejszym etapie projektowania,
np. poprzez rezygnację z substancji niebezpiecznych podczas całego procesu
produkcji, co jest podstawą funkcjonowania GOZ.
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Elektrośmieci
Obecny, liniowy model ekonomiczny opiera się na produkcji jak największej
ilości produktów, które mają służyć przez określony czas, aby konsumenci mieli
potrzebę zakupu nowego produktu. Jednym z problemów jakie tworzy takie
podejście w przypadku branży elektroniki konsumenckiej to elektrośmieci –
odpady elektroniczne i elektryczne, e-odpady.
Według danych ↘ Eurostatu elektrośmieci to najszybciej rosnący strumień
odpadów, z których niecałe 40% jest poddawane recyklingowi. Wyrzucony
sprzęt elektroniczny i elektryczny zawiera potencjalnie szkodliwe materiały
zanieczyszczające środowisko, zwiększając ryzyko dla zdrowia osób zajmujących
się recyklingiem e-odpadów. Do tej pory dyrektywy ↘ Restriction of Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) w znacznym

ZUŻYTY
SPRZĘT
ELEKTRYCZNY

I ELEKTRONICZNY
W UE

stopniu regulują to, jakie materiały oraz w jakich ilościach trafiają do urządzeń
elektronicznych.

źródło: Eurostat 2020
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Metale ziem rzadkich
Niestety nieodzownym elementem wielu produktów z branży elektroniki są
metale ziem rzadkich, których pozyskanie wymaga znacznych nakładów energii,
powodując degradację środowiska oraz wiążąc się z szeregiem problemów
społecznych w krajach rozwijających się. Obecnie szacuje się, że odzyskuje się
jedynie 1 – 5% metali ziem rzadkich, takich jak wolfram, kobalt czy grafit. Poza
metalami rzadkimi ↘ sprzęt elektroniczny zawiera także miedź i złoto, np. w tonie
smartfonów znajduje się około kilograma srebra i ↘ 300 gramów złota.

Regulacje UE
UE chce zapanować nad ilością elektrośmieci. Zmniejszenie liczby e-odpadów
ma być wynikiem wydłużenia żywotności produktów, co znajduje się w gestii
producenta, m.in. dzięki zapewnieniu części zamiennych potrzebnych do naprawy
oraz możliwości ponownego użycia. ↘ Prawo do naprawy narzuca na producentów
sprzętu AGD i RTV

↳

obowiązek, aby części zamienne do
sprzętu elektronicznego były dostępne
przez 7 do 10 lat po zakończeniu
ich produkcji (i wprowadzeniu
ostatniej partii do obrotu).
uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17283

źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17283

↳

„Decyzje podejmowane na etapie
projektowania odpowiadają
za 80% wpływu produktów
na środowisko naturalne.”
nowy plan działania UE dot. GOZ na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy,
Bruksela, z dnia 11.03.2020 r.

Ekoprojektowanie
Pierwszymi krokami podjętymi w celu wprowadzania GOZ były zmiany
ustawodawcze w zakresie ↘ ekoprojektowania skupiającego się na wpływie
produktów na środowisko naturalne w ciągu jego całego cyklu życia. Pierwsze
unijne plany w tym zakresie powstały w 2015 roku.

↳

Obecnie mamy do czynienia z drugą
generacją projektu, w której bierze się
również pod uwagę dodatkowe wymogi
w zakresie naprawy, ponownego użycia
oraz przydatności do recyklingu.

źródło: gozwpraktyce.pl/regulacja/nowy-plan-dzialania-goz/
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Starania podejmowane w ramach nowego planu działania UE dotyczące GOZ
mogą być swoistą checklistą dla marek w drodze do cyrkularności:

Podniesienie
jakości: poprawa
trwałości produktu

Zapobieganie
przedwczesnemu
postarzaniu produktów

Obniżenie emisji: rezygnacja
z niebezpiecznych substancji
chemicznych w produktach

Umożliwienie ponownego
użycia produktu oraz jego
rozbudowy i naprawy

Zakaz niszczenia
niesprzedanych wyrobów
trwałego użytku

Zmniejszenie
śladu węglowego
i środowiskowego

Zmiana modelu biznesowego:
odejście od produktów
jednorazowych na rzecz
przedmiotów wielokrotnego użytku

Digitalizacja informacji
o produkcie

Oszczędzanie zasobów podczas
produkcji oraz zwiększenie
efektywności energetycznej
produktów

Umożliwienie regeneracji
produktów

Świadczenie modelu usługowego,
gdzie producent jest stałym
właścicielem produktu

źródło: gozwpraktyce.pl/regulacja/nowy-plan-dzialania-goz/
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Podsumowanie

↳

W branży elektroniki konsumenckiej marnotrawionych jest bardzo
dużo cennych surowców. Elektrośmieci to najszybciej rosnący strumień
odpadów, z których tylko niecałe 40% jest poddawane recyklingowi.

↳

Prawo do naprawy narzuca na producentów sprzętu AGD i RTV obowiązek, aby
części zamienne do sprzętu elektronicznego były dostępne przez 7 do 10 lat po
zakończeniu ich produkcji (dotyczy to produkcji ostatniej partii produktu).

↳
↳

W drugiej generacji projektu UE wprowadzającego GOZ uwzględniane są wymogi
w zakresie naprawy, ponownego użycia oraz przydatności do recyklingu.
Gospodarka cyrkularna wpływa na wszystkie procesy organizacji. Można je zmieniać
organicznie krok po kroku, ale można także zacząć od projektowania nowych
produktów w zgodzie z zasadami CE. Decyzje podjęte na etapie projektowania
mogą odpowiadać za wpływ produktu na środowisko nawet w 80%.
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Certyfikacja
Cradle to Cradle

↘ Cradle to Cradle to certyfikat, który ocenia wpływ produktów na środowisko

Nawet jeśli produkt otrzyma ocenę w czterech kategoriach na poziomie

w ciągu ich całego cyklu życia (od kołyski do kołyski) w pięciu kategoriach:

platynowym, ale jedna z nich będzie oceniona na poziom brązowy, marka otrzyma
wtedy certyfikat na poziomie brązowym, ponieważ C2C przyznawane jest
w oparciu o najniższy poziom najniżej ocenionej kategorii jakości.

wpływu produkcji na zdrowie
Proces recertyfikacji następuje co 2 lata. Certyfikat ten wymaga spełnienia
standardu ciągłego doskonalenia. Celem ciągłego doskonalenia nie jest zerowy
wpływ produktu na środowisko, ale stopniowy wzrost dobrych działań i decyzji
możliwości powtórnego przetworzenia

połączonych z redukcją złego. Nie jest łatwo go otrzymać, ale założenia
certyfikowania wymagają od firm gruntownych zmian przez co odznaczenie
nawet na najniższym, brązowym poziomie świadczy o prawdziwie cyrkularnym
potencjale marki.

korzystania z odnawialnych źródeł energii i emisja CO2

W kategorii elektroniki konsumenckiej (dostęp*)
został przyznany wyłącznie jeden certyfikat C2C,
na poziomie brązowym, który należy do ↘ Beosound

gospodarki wodnej

Level, Bang&Olufsen

odpowiedzialności społecznej

Ocenianie jest dokonywane na pięciu poziomach:
podstawowy, brązowy, srebrny, złoty, platynowy
*17.01.2022
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Circular
Loop Canvas
Nasze autorskie narzędzie pomagające
w ocenie cyrkularnych praktyk branżowych.
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Circular Loop Canvas

Nasze obserwacje

Circular Loop Canvas

Od początku naszej przygody z ekonomią cyrkularną zaczęliśmy zauważać
pewne powtarzające się wzorce: część marek komunikuje się wyłącznie językiem
ambicji, planów, a część językiem faktów. W celu uporządkowania gromadzonych
informacji stworzyliśmy nowy sposób prezentacji liderów cyrkularności, których
zwizualizowaliśmy na autorskim schemacie strukturyzującym i ułatwiającym
zapoznanie się z ambicjami, deklaracjami, działaniami tych firm w całym cyklu
życia ich produktów.

Cel
Główny celem tej metody jest zapewnienie wspólnej przestrzeni do inwentaryzacji
działań, gromadzenia informacji (as-is), zapisywanie koncepcji (to-be) oraz planów
rozwoju – ambicji, pozwalających zapętlić obieg wartości i zasobów i zbliżyć się
do cyrkularnego ideału. Schemat towarzyszy nam w procesie tworzenia strategii
innowacyjności oraz budowania założeń projektowych od etapu researchu po
finalne decyzje.

Autorski schemat stworzony
przez Ergodesign przedstawiający
pełny cykl życia produktu
z uwzględnieniem wszystkich
cykli użytkowych zwracając
uwagę na rolę użytkowników
oraz możliwości producenta.

Narzędzie Circular Loop Canvas
Większość metod i narzędzi związanych z obiegiem zamkniętym opisuje cykle

schemat ↘

życia produktu, cykle użytkowe, otoczenie produktu, jednak marginalizują one rolę
i sprawczość samego użytkownika.
Projektując produkt bez uwzględnienia roli użytkowników, ich wiedzy,
świadomości nie wykorzystamy pełnego potencjału projektu i nie będzie on
cyrkularnym rozwiązaniem. Dlatego w centrum naszego schematu umieściliśmy
produkt i użytkownika, te dwa elementy stanowią rdzeń schematu.
Circular Loop Canvas przedstawiają pełny cykl życia produktu (product lifecycle),
który można podzielić na dwie części:
ʯ

Pierwsza część – zewnętrzne orbity: prezentują działania firmy, które
rozpoczynają się od pozyskiwania surowców do produkcji, a kończą
na sprzedaży finalnego produktu. Sprzedaż przez producenta, czy też
nabycie przez konsumenta to moment, w którym użytkownik rozpoczyna
„konsumowanie” produktu.

ʯ

Druga część – okrąg: prezentuje cykl użytkowania produktu, który

W momencie, gdy produkt znajdzie się już w rękach użytkownika, każde kolejne

rozpoczyna się od nabycia produktu przez użytkownika, a kończy

wejście w następny cykl wiąże się z kosztem finansowym, energetycznym,

zaprzestaniem jego użytkowania.

środowiskowym. Im dalsza „orbita” od centrum schematu, tym wysiłek jest
większy. Zgodnie z ↘ Zasadą Inercji Waltera Stahela.

Konwencjonalnie, w modelu liniowym w tym momencie produkt trafia do
śmieci. Z użyciem podpowiedzi ze schematu możemy zaprojektować działania
realizowane po stronie użytkownika oraz producenta, które pchną produkt
w kolejny cykl użytkowy i przedłużą jego życie.

CIRCULAR LOOP CANVAS - 03
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04

rozdział

Case
studies
Przykłady użycia Circular Loop Canvas.

Case studies

Przedstawiamy kilka wybranych marek, które jako jedne z pierwszych zaczęły
komunikować wykorzystanie zasad ekonomii cyrkularnej w swoich aktualnych
działaniach i strategiach rozwoju na przyszłość.
To nasz subiektywny przegląd i ocena cyrkularnych praktyk. Nie jesteśmy w stanie
ocenić cyrkularności tych marek, ponieważ wymaga to rozwiązań systemowych
z innymi organizacjami.

↳

Wybrane przez nas przykłady to
firmy, które otwarcie informują
o swoich cyrkularnych działaniach
i ambicjach w tym zakresie,
a co za tym idzie, są postrzegane
jako pionierzy tego typu działań.

Przejdź do
case studies ↘

CASE STUDIES - 04
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rozdział

Dell

Cyrkularne działania
i ambicje firmy DELL

”

Do 2030 roku za każdy produkt kupiony przez klienta, będziemy
ponownie wykorzystywać lub poddawać recyklingowi równoważny
produkt. 100% naszych opakowań będzie wykonane z materiałów
pochodzących z recyklingu lub odnawialnych. Ponad połowa
zawartości naszych produktów będzie wykonana z materiałów
pochodzących z recyklingu lub odnawialnych.
↘ źródło

Firma ↘ Dell aspiruje do bycia marką cyrkularną.
Stopniowo wprowadza szereg działań oraz prezentuje
swoje ambicje na przyszłość w tym zakresie. Na ich
stronie internetowej możemy dotrzeć do dokumentu,
który przedstawia stanowisko marki w odniesieniu
do ekonomii cyrkularnej, z którego esencję
przedstawiamy w niniejszym studium przypadku.

DELL - 03.1
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Materiały i opakowanie
Obecnie w ofercie firmy Dell znajduje się komputer OptiPlex 3030 All-in-

przeszkolony personel zweryfikuje czy, dany produkt nadaje się do ponownego

One wykonany z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, posiadający

wykorzystania, odnowienia czy też należy poddać go recyklingowi. Poza

certyfikat UL Environment.

pozytywnym wpływem na środowisko inicjatywa ta niesie ze sobą nowe miejsca
pracy, dla osób, które mają trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Od 2014 r. firma zaczęła stosować tworzywa sztuczne pochodzące ze zbiórki
zużytego sprzętu elektronicznego (około 4 mln funtów rocznie). Dell zobowiązuje
się do stopniowego wycofywania niebezpiecznych substancji użytych podczas
procesu produkcji.

Energia
Według źródeł Dell w 2014 r. prawie 40% energii elektrycznej pochodziło

Od 2015 r. dwie na trzy przesyłki produktów firmy opakowane są w zrównoważone

z odnawialnych źródeł energii.

materiały np.: słomę pszenną, grzyby i ↘ Air Carbon*.
Firma prowadzi największy na świecie program zwrotu opakowań. Poza tym
jednym z celów na rok 2020 było stworzenie opakowań, które są w 100% zdatne
do recyklingu lub kompostowania.

Zwrot / Rezygnacja / Remarketing
Program Global Dell Outlet skupia się na odnawianiu i odsprzedaży zwracanych
zamówień. Firma podkreśla, że urządzenia poddawane są recyklingowi dopiero
wtedy, gdy ich regeneracja nie jest możliwa.
↘ Dell Reconnect to program pilotażowy funkcjonujący dzięki współpracy Dell

↳

Cyrkularne ambicje na 2030 r.

Celem stawianym przed zespołem
projektowym firmy Dell jest
skrócenie czasu demontażu laptopa
z 60 minut do 2 minut, umożliwiając
tym sposobem sprawny przebieg
serwisowania, naprawy, upgrade'u
i downgrade'u produktu.

i Goodwill. Konsumenci mogą udać się ze zużytym sprzętem do punktu, gdzie
*inaczej materiał PHB, który jest wytwarzany naturalnie np. dzięki mikroorganizmom w oceanie, które żywią się metanem
i dwutlenkiem węgla przekształcając je w biomateriał. PHB jest topliwy, może być stosowany jako plastik lub włókno.

źródło: https://i.dell.com/sites/content/corporate/corp-comm/en/Documents/circular-economy-0316.pdf

DELL

29 / 59

Ścieżka dokonań i planów
DELL

2014

2020

wykorzystywanie

prace nad opakowaniami,

większej ilości

które są w 100%

zrównoważonych

recyklingowane lub

materiałów

kompostowalne,

w opakowaniach

pierwsze wdrożenia

plan na skrócenie

O przykładzie marki DELL mówimy
także w naszym podkaście, w odcinku
008 PRODUCTS THAT LAST: MODELE
BIZNESOWE I STRATEGIE PROJEKTOWANIA
POSŁUCHAJ NA SPOTIFY →

wykorzystanie tworzyw

czasu demontażu

sztucznych ze zużytego

laptopa z 60 minut

sprzętu elektronicznego
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2030
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Podsumowanie

↳

Poza samym dążeniem do ucyrkularnienia produktów – rozwiązań typu doboru
materiałów, modułowej konstrukcji, itp. – marka Dell stara się zadbać o obszar
związany z usługami. Program Global Dell Outlet skupia się na odnawianiu
i odsprzedaży zwracanych zamówień. Pilotażowa inicjatywa Dell Reconnect
pozwala konsumentom na weryfikację co zrobić z ich produktem, aby nie stał się
elektroodpadem, a oddanie go do recyklingu stało się jedynie ostatecznością.

↳

Cyrkularne ambicje Dell na rok 2030 r. są niezwykle ambitne, ale ubrane w konkretne
projekty. Z niecierpliwością będziemy czekać na sprawdzenie rezultatów ich
planów m.in. dotyczących skrócenia czasu demontażu laptopa z 60 do 2 minut.

DELL
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Electrolux

ZDJĘCIE: ELECTROLUX.PL
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Cyrkularne działania
i ambicje firmy Electrolux

”

Do 2030 r. wszystkie produkty Electrolux będą zawierały
co najmniej 50% materiałów pochodzących z recyklingu.
↘ źródło

Marka deklaruje, że aktywnie pracuje nad tym,
aby móc zaoferować swoim użytkownikom
bardziej cyrkularne rozwiązania. Electrolux chce
w lepszy sposób wykorzystywać ograniczone
zasoby. W jaki sposób? Kilka inspirujących działań
przedstawiamy w niniejszym studium przypadku.

odkurzacz – ELECTROLUX Pure I9

Materiały i recykling
Electrolux Dish Care zwiększa udział tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu w swoich produktach do prawie 40% w przypadku niektórych typów
zmywarek do naczyń.
W 2020 roku Electrolux we współpracy z firmą Stena Recycling*, zaprezentował
prototyp odkurzacza, który był wykonany w 100% z materiałów i komponentów

↳

Cyrkularne ambicje na przyszłość
Electrolux komunikuje, że do 2030
roku ich wszystkie produkty będą
zawierały co najmniej 50% materiałów
pochodzących z recyklingu.

pochodzących z recyklingu. Zespół badał również żywotność produktów
i komponentów pochodzących z recyklingu. Badanie wykazało, że niektóre
komponenty np. silniki z recyklingowanych odkurzaczy miały średnio nie mniej niż
83% swojej żywotności.

Model subskrypcyjny
Electrolux oferuje opcję subskrypcji, gdzie użytkownik płaci tylko za realne
godziny pracy urządzenia. Model subskrypcji pozwala na kontrolę nad
podzespołami urządzenia. Gdy odkurzacz się zepsuje, jest naprawiany w ramach
abonamentu. Natomiast po zwrocie jest odświeżany, a następnie wraca do
obiegu. Firma decyduje się na recykling elementów i surowców dopiero wtedy,
gdy naprawa jest niemożliwa.
Od końca 2018 roku Electrolux oferuje swój odkurzacz Pure i9 w ramach próbnej
subskrypcji pay-per-use z całą dostawą, materiałami eksploatacyjnymi, serwisem
i konserwacją wliczonymi w opłatę.

*firma, która odzyskuje surowce z wyrzucanych elektronicznych produktów konsumenckich

Firma ma też postawiony cel, aby do 2025
roku zmniejszyć bezwzględną emisję
CO2 z działalności operacyjnej o 80%,
a emisję z produktów o 25%. Electrolux
jest jedną z pierwszych 100 firm na
świecie, które ustanowiły zatwierdzone
Cele Naukowe (Science Based Targets)
przed wyznaczonym terminem w 2018 r.
Celem Electrolux na rok 2030 jest
osiągnięcie neutralności klimatycznej
z zerową emisją dwutlenku węgla
z działalności operacyjnej.
źródło: https://www.newlight.com/technology

ELECTROLUX
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Ścieżka dokonań i planów
ELECTROLUX
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Podsumowanie

↳
↳

Electrolux wyznacza sobie ambitne cele cyrkularne
zarówno dotyczące produktów, jak i usług.
Ciekawe jest to w jaki sposób będą ewoluować produkty marki Electrolux
stworzone pod model subskrypcyjny. Jak będzie wyglądać m.in.: dobór materiałów,
montaż, sposób łączenia komponentów produktu, odporność na zarysowania.
Jak produkty sprzedawane w modelach subskrypcyjnych będą poddawane
procesom odświeżenia, regeneracji, montażu i demontażu wielokrotnie.

ELECTROLUX
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Cyrkularne działania i ambicje
firmy Bang & Olufsen

”

By achieving Cradle to Cradle Certified Bronze for Beosound Level, Bang
& Olufsen proves that a paradigm shift from a linear to a circular system
in the consumer electronics industry is both possible and feasible. The
certification validates the circular design and sustainable production
achievements for the speaker and paves the way for further circular
technology developments.
Christina Raab
VP Strategy & Development at the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Firma Bang & Olufsen komunikuje o swoich działaniach
na polu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak bardzo
jest zdeterminowana w swoich działaniach świadczą
przykłady w niniejszym studium przypadku.
Beosound Level – przenośny głośnik WiFi

źródło: www.bang-olufsen.com

↘ źródło

Cradle to Cradle
Bang & Olufsen otrzymał certyfikat ↘ Cradle to Cradle na poziomie brązowym
za głośnik Beosound Level. Jest to pierwszy certyfikat C2C* przyznany
w kategorii elektroniki użytkowej.
Bang & Olufsen zastosował strategię adaptacji, projektowania pod upgrade.
Modułowa konstrukcja głośnika pozwala na dostosowanie produktu
do preferencji, które zmienią się u klieta oraz do zmian na poziomie technologii
(np. nowe standardy przesyłu, itp.). Konstrukcja urządzenia wpływa na jego
trwałość, którą powinniśmy rozumieć jako trwanie w czasie – produkt, który
zmienia się, adaptuje z biegiem czasu. Użytkownicy mogą samodzielnie wymieniać
baterie, ale także dostosowywać obudowy głośników do swoich preferencji,
używając nowych materiałów i kolorów.
Głośnik Beosound Level jest stworzony z tworzyw sztucznych pochodzących
od konsumentów w ponad 50%.

*C2C skrót od nazwy certyfikatu Cradle to Cradle

↳

Cyrkularne ambicje na przyszłość
Główną ambicją marki jest utrzymanie
certyfikatu cradle to cradle.
Marka otrzymała pierwszy
↘ certyfikat C2C w branży elektroniki
konsumenckiej, ale zgodnie z jego
założeniami i faktem, że proces
recertyfikacji następuje co 2 lata
Bang & Olufsen komunikuje na swojej
stronie internetowej, że ich ambicje nie
skończyły się na otrzymaniu certyfikatu,
ale mierzą w to, aby być najbardziej
zaangażowaną firmą projektującą
w duchu cyrkularności w tej dziedzinie.

BANG & OLUFSEN
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Ścieżka dokonań i planów
BANG & OLUFSEN

2021
głośnik Beosound
Level uzyskuje
certyfikat C2C na
poziomie brązowym

recertyfikacja,
odnowienie C2C
Dokładny opis warunków jakie musiała
spełnić marka aby otrzymać certyfikat cradle
to cradle na poziomie brązowym za głośnik
Beosound Level znajduje się na oficjalnej
stronie o certfikacji C2C

CERTYFIKACJA C2C →
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Podsumowanie

↳
↳

Obecnie* Bang & Olufsen jako pierwszy i jedyny posiada
certyfikat C2C w dziedzinie elektroniki konsumenckiej.

↳

Wykorzystane rozwiązania podniosły cenę produktu, która obecnie
wynosi $1,799. Powoduje to, że głośnik Beosound Level staje się dobrem
luksusowym. Z drugiej strony zakup tego produktu może być też dobrą
inwestycją, ponieważ utrzymuje on swoją wartość w czasie.

Marka postawiła na strategię innowacji, która opiera się na patrzeniu w daleką
przyszłość (już podczas wczesnego projektowania produktu). Modułowa
konstrukcja głośnika umożliwia upgrade urządzenia. B&O zakłada scenariusz,
który obejmuje istnienie nowych możliwości transmisji dźwięku, zwiększając
tym sposobem trwałość produktu poprzez wydłużenie jego cyklu życia.

*Na dzień 17.01.2022 r.
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Cyrkularne działania i ambicje
firmy Gerrard Street

”

Połączenie trwałej konstrukcji z modelem biznesowym opartym na
subskrypcji oznacza, że Gerrard Street może zwiększyć swoje przychody,
maksymalizując cykle użytkowania każdej pary słuchawek.
↘ źródło

słuchawki modułowe

źródło: https://gerrardstreet.nl/

Firma Gerrard Street podobnie do wcześniej wymienionego
przykładu firmy Electrolux oferuje swoje modułowe
słuchawki w modelu subskrypcyjnym. Ten i więcej
przykładów działań zmierzających do osiągnięcia
cyrkularności opisujemy w niniejszym studium przypadku.

Modułowa konstrukcja
Modułowa konstrukcja słuchawek firmy Gerrard Street pozwala na ponowne

Po wykupieniu subskrypcji i złożeniu zamówienia klienci Gerrard Street otrzymują

wykorzystanie 85% komponentów. Produkt jest składany bez użycia kleju,

swoje słuchawki w pudełku z zestawem montażowym.

co umożliwia łatwe rozłożenie na części.
Jeśli słuchawki ulegną jakiemukolwiek uszkodzeniu, Gerrard Street natychmiast
Model subskrypcji pozwala firmie Gerrard Street na odzysk i recykling słuchawek

wyśle do klienta część zamienną. Klienci mogą również zwrócić słuchawki w celu

po zakończeniu ich użytkowania.

ich ulepszenia lub całkowitej wymiany.
Nowe modele są wysyłane z naklejkami zwrotnymi, aby proces wymiany był jak

↘ Model subskrypcyjny

najłatwiejszy. Daje to elastyczny dostęp osobom, które chcą mieć wysokiej jakości
wrażenia dźwiękowe bez kosztownych początkowych nakładów.

Stosowany przez firmę model biznesowy ma spowodować zmniejszenie ilości
odpadów elektronicznych, które trafiają na wysypiska śmieci.

↳

Zwykłe pęknięcie kabla może sprawić,
że produkt stanie się bezwartościowy,
co dla większości użytkowników
stanowi dylemat czy warto kupować
tak wrażliwy produkt za wysoką cenę.
Model subskrypcyjny pozwala na
ominięcie takich dylematów. Klienci
Gerrard Street otrzymują dostęp
online do usługi subskrypcji „all in”.

Oferowana jest także dożywotnia gwarancja.

O przykładzie marki Gerrard Street mówimy
więcej w naszym podkaście, w odcinku 003
MYŚLENIE CYRKULARNE O USŁUGACH,
KTÓRE ZAPĘTLAJĄ ŻYCIE PRODUKTÓW

POSŁUCHAJ NA SPOTIFY →
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Podsumowanie

↳

Dążąc do cyrkularności nie da się działać wyłącznie w zakresie design'u. Decyzja Gerrard
Street o połączeniu modułowego produktu z subskrypcyjnym modelem biznesowym
jest tego dobrym przykładem. To hybrydowe podejście powoduje wydłużenie cyklu
użytkowego słuchawek do maksimum, generując przychody dla firmy. Jest to działanie
przybliżające firmę do cyrkularności jednoczeście zapewniając korzyści biznesowe.

↳

Metoda opierająca się na niewielkiej miesięcznej opłacie subskrypcyjnej pozwala firmie
na nawiązanie relacji ze swoimi klientami, którzy w innej sytuacji nie zdecydowaliby
się na zakup słuchawek klasy premium. Poszerza to segment użytkowników.

GERRARD STREET
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Dekalog
cyrkularności

Dekalog cyrkularności

#02
Modułowa
budowa
Budowa produktu powinna być oparta o moduły.

Dla podsumowania informacji zawartych w poprzednich rozdziałach naszej

Elementy, które potencjalnie mogą ulec zniszczeniu

publikacji dzielimy się z Wami naszym dekalogiem cyrkularności.

powinny być skompilowane w jednej części.
Modułowa budowa może usprawnić nie tylko

Wyselekcjonowaliśmy dobre praktyki w dążeniu do GOZ w branży elektroniki

proces naprawy, ale i odświeżenia oraz regeneracji.

konsumenckiej, ale zbiór ten będzie uniwersalny także dla marek z innego sektora.

#01
Zmapowanie
cyklu życia
Konieczne jest zdefiniowanie żywotności poszczególnych
części i ich wyraźne oznaczanie.
To pozwoli zdefiniować jak bardzo wytrzymały powinien być
produkt, a tym samym jak dobrać odpowiednie materiały, czy
formę. Tak, aby po użyciu przez pierwszego użytkownika nie
posiadał on wyraźnych śladów użytkowania, które mogłyby
zniechęcić do jego ponownego wykorzystania.

źródło: Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy, MOOC TUDelft, 2021
Guidelines for electrical and electronic equipment, A PolyCE publication, March 2021

Modułowość pozwala na szybką rozbiórkę i dostęp
do części, które uległy zniszczeniu.
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50 / 59

#04
Jakościowe/
trwałe materiały

#06
Bezawaryjny
demontaż

Ważne, aby w produktach, które projektowane są pod

Łatwa i szybka naprawa pozwala oszczędzać czas,

regenerację używać trwałych materiałów.

a tym samym koszty naprawy. Dlatego niezwykle
istotne jest umożliwienie jak najłatwiejszego oraz
bezawaryjnego demontażu produktu na części.
Warto projektować produkt tak, by naprawa była
możliwa bez konieczności użycia specjalistycznych
narzędzi.
Części produktu nie mogą być trwale łączone ze

#03
Jednorodność
materiałów
Podczas projektowania pod recykling warto zwrócić
uwagę na to, aby używać jak najmniej różnych
materiałów w jednym produkcie. Najlepiej jeśli są one
możliwe do poddania procesom recyklingu w jednej
operacji.
Konieczne jest unikanie trwałych połączeń materiałów
(kompozytów).

źródło: Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy, MOOC TUDelft, 2021
Guidelines for electrical and electronic equipment, A PolyCE publication, March 2021

#05
Przeciwdziałanie
estetycznemu
starzeniu
Projektowanie produktów pod długotrwałe
użycie musi uwzględniać ich starzenie się
i przeciwdziałanie estetycznej obsolescencji. Forma
produktu nie powinna mieć wyraźnych nawiązań
do trendów estetycznych, które z czasem mogą
przeminąć.

sobą – sklejane czy zgrzewane. Produkt powinien
być możliwy do rozłożenia na komponenty bazowe
bez trwałego uszkadzania części.
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#08
Czytelna i dostępna
dokumentacja

#10
Czytelne
oznaczenia

Produkt powinien mieć łatwo dostępny kod (np.

Produkt powinien mieć uwzględnione oznaczenia

QR/SN), dzięki któremu można zidentyfikować

lokalizacji poszczególnych części, tak aby jego

jaki to produkt oraz odnaleźć stosowną

demontaż i ponowny montaż był możliwy.

dokumentację.

#07
Łatwe
odświeżanie
Produkt powinien mieć uwzględnione oznaczenia
lokalizacji poszczególnych części, tak aby jego
demontaż i ponowny montaż był możliwy.

#09
Standardowe
oznaczenia

Warto oznaczyć poszczególne materiały
standardowymi oznaczeniami, które
ułatwią przyporządkowanie materiału
do frakcji i podnoszą jakość selektywnej

Elementy narażone na zarysowania (np. obudowa)
powinny mieć trochę dodatkowego materiału,
który pozwoli na odświeżenie powierzchni.

źródło: Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy, MOOC TUDelft, 2021
Guidelines for electrical and electronic equipment, A PolyCE publication, March 2021

zbiórki materiałów w celu przetworzenia.
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Jak zacząć działać
cyrkularnie?
Możesz to zrobić poprzez całościową transformację
lub krok po kroku...

Adaptując strategię lub jej elementy

↳

Ustalenie roli ekonomii cyrkularnej w strategii rozwoju firmy (ambicje, wizja,
misja, horyzont czasowy, trendy, scenariusze przyszłości, plan działań 2022+).

Projektowanie ekosystemów/usług

↳

Włącznie cyrkularności w ramach wdrażanych
ekosystemów – projekt systemów, usług.

Budowanie założeń do nowych produktów

↳

Badania, włączenie zasad projektowania cyrkularnego w rozwój
nowych produktów – budowanie założeń do nowych produktów.
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Poszukajmy impulsów cyrkularności
w Waszej organizacji!

↳

Zrozumienie indywidualnych celów i ambicji
to najlepszy start. Mamy listę kluczowych
pytań, która szybko pozwoli nam się poznać.
Wyjaśnimy Ci jak może przebiegać proces zmian,
opowiemy o naszych realizacjach, rozpoczniemy
poszukiwania Waszych impulsów cyrkularności.

CIRCULARCHANGE.DESIGN →

Zamów sesję inspiracyjną, podczas której otrzymasz odpowiedzi na pierwsze
pytania i garść inspiracji.

↳

Umów się z nami tutaj!

… lub napisz bezpośrednio do nas

Paulina Morawa

Krzysztof Bogomaz

Katarzyna Śliwa

Experience & Circular Innovation

Head of Organization

CEO, Head of the Market

Designer

Development Department

Development Department

morawa@ergo.design

bogomaz@ergo.design

sliwa@ergo.design

szkolenia i warsztaty dotyczące

cyrkularna transformacja organizacji

współpraca strategiczna,

cyrkularnych innowacji

oraz nowe produkty i usługi

partnerstwa z Ergodesign
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Jeśli tym razem nie jesteśmy sobie
przeznaczeni, zachęcamy do
pozostania z nami w kontakcie!

ZAPRASZAMY DO SŁUCHANIA NASZEGO PODCASTU →

OBSERWUJCIE NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

www.ergo.design

ul. Przemysłowa 13,

NIP 679-27-45-93

biuro@ergo.design

30-701 Kraków

REGON 356581930
KRS 0000107465

