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Zużycia zasobów na świecie

 Od 1970 r. wykorzystanie zasobów potroiło 
się, w tym nastąpił pięciokrotny wzrost 
zużycia surowców niemetalicznych i 45% 
wzrost zużycia paliw kopalnych 

 Do 2060 całkowite zużycie surowców może 
się podwoić osiągając poziom 190 mld ton 
(obecnie 92 mld), powodując 43% wzrost 
emisji gazów cieplarnianych GHG 

 Wydobycie i przeróbka surowców, paliw i 
żywności przyczynia się do połowy 
całkowitej emisji GHG i w 90% wpływa na 
straty wody i bioróżnorodności

 W ciągu ostatnich 50 lat nastąpił dwukrotny 
wzrost ludności a PKB wzrósł 4 krotnie 
natomiast roczne zużycie surowców to 
wzrost poziomu 27 mld ton do 92 mld ton



GOZ – perspektywa globalna

https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/i
rp_natural_resource_use_in_poland_factsheet_21april.pdf

Ponad 50% wpływu na zmiany klimatu związanego ze zużyciem surowców 
przypadało na węgiel, ropę, cement, surowce chemiczne, rudy żelaza i stal, 
mleko i hodowlę bydła - 70% tego wpływu to konsumpcja żywności, 
ogrzewanie i transport prywatny. 

Decoupling
Surowce krytyczne
Material Flow



Zapotrzebowanie na surowce

Current contribution of recycling to meet EU demand of CRMs: 

end-of-life recycling Input Rate (EOL-RIR). JRC/Deloitte



GOZ – UNEP ocena gospodarki w PL

https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/irp_natural_resource_use_in_poland_facts
heet_21april.pdf

1. Wydobycie i przetwarzanie surowców w Polsce, produkcja mleka,
mięsa i mąki, oraz cementu i surowców chemicznych – ponad 50%
wpływu na zmiany klimatu, z tego 70% jest wykorzystanie do
ogrzewania, konsumpcji żywności i w transporcie

2. Poziom ten jest zbliżony do G20, ale w Polsce jest znacznie większy
potencjał do zmian poprzez przejście na OZE

3. Biomasa – tworzy 10% wartości dodanej, ale 20% zatrudnienia



GOZ - KE

 Komunikat KE. 2014. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program
„zero odpadów dla Europy”. KOM. 398.

 Komunikat KE. 2015. Zamknięcie obiegu - plan działania UE
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. KOM. 614.

 Komunikat KE. 2018 w sprawie monitorowania gospodarki o
obiegu zamkniętym. KOM. 029.

 Komunikat KE. 2019 Europejski Zielony KOM.640
 Komunikat KE. 2020 Nowy plan działania UE dotyczący GOZ na

rzecz czystej i bardziej konkurencyjnej Europy KOM 98

GOZ stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji
Europejskiej.
 Priorytetowe sektory w koncepcji GOZ ustalone przez KE:

tworzywa sztuczne, 
odpady spożywcze, 
surowce krytyczne, 
biomasa i bioprodukty
odpady z budowy i rozbiórki.



Plan GOZ 2020/98

 Zastosowanie zasad GOZ w UE może przyczynić się do zwiększenia 
unijnego PKB o dodatkowe 0,5 % do 2030 r. oraz stworzenia około 
700 000 nowych miejsc pracy ( 2012–2018 liczba miejsc pracy 
związanych z GOZ w UE wzrosła o 5 % osiągając poziom około 4 mln)

 GOZ w przemyśle to minimalizacja emisji, symbioza przemysłowa,
wspieranie bio-sektora i biogospodarki, IT, zielone technologie (ETV),
szkolenia.

 GOZ w regionie to wykorzystanie potencjału unijnych instrumentów
finansowych i funduszy w celu wsparcia niezbędnych inwestycji na
szczeblu regionalnym i zapewnienia, aby wszystkie regiony odniosły
korzyści z transformacji (mechanizm sprawiedliwej transformacji
i InvestEU).

 GOZ finanse - opodatkowanie środowiskowe, w tym podatki od
składowania odpadów i spalania - zwolnienia umożliwić państwom
członkowskim stosowanie stawek podatku od wartości dodanej
(VAT) do wspierania działań w ramach GOZ skierowanych do
konsumentów końcowych, w szczególności usług naprawczych.



Ocena  GOZ – Parlament Europejski 2021

Nowy plan działania dotyczący GOZ Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie nowego planu działania 
dotyczącego GOZ (2020/2077(INI)) 

 zasady GOZ powinny być głównym elementem każdej europejskiej i 
krajowej polityki przemysłowej oraz krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności państw członkowskich 

 ekoprojketowanie 80% wpływu produktów na środowisko jest 
determinowane na etapie projektowania, a jedynie 12% materiałów 
wykorzystywanych przez przemysł UE pochodzi z recyklingu

 całkowite zużycie energii w UE jest znaczne, a działania na rzecz GOZ 
powinny również obejmować efektywność energetyczną i 
zrównoważone pozyskiwanie źródeł energii

 należy opracować normy zrównoważonego pozyskiwania surowców i 
towarów o znaczeniu priorytetowym,

 wyeliminowanie odpadów i zanieczyszczeń jest jedną z zasad GOZ



Zrównoważone inwestycje 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Art. 13

Dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca 
istotny wkład w przejście na GOZ w tym zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz ich ponowne użycie i recykling

o wykorzystuje bardziej efektywnie w produkcji zasoby
naturalne, w tym pochodzące ze zrównoważonych źródeł
surowce pochodzenia biologicznego i inne surowce,

o zwiększa trwałość, także możliwości ich naprawy, ulepszenia
lub ponownego użycia, szczególnie w procesie projektowania i
produkcji możliwości recyklingu, wykorzystania surowców
wtórnych, itp.



Wymagania - raportowanie

W dniu 10 marca 2021 r. zaczęło obowiązywać unijne 
rozporządzenie SFDR 2019/2088 

Adresowane jest do instytucji finansowych (banki,
ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne), jednak pośrednio
dotyczy także emitentów, gdyż wymagać będzie sporządzenia i
przekazania w/w informacji, tak aby z kolei te instytucje były w
stanie wykonać swój obowiązek raportowy. Dane te dotyczyć
będą już roku 2021 – m.in. zaproponowano 32 wskaźniki
<https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=PL>

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=PL


GOZ w Polsce 

GOZ to model gospodarczy, w którym –
przy zachowaniu warunku wydajności –
spełnione są następujące podstawowe 
założenia:

 a) wartość dodana 
surowców/zasobów, materiałów i 
produktów jest maksymalizowana lub

 b) ilość wytwarzanych odpadów jest 
minimalizowana, a powstające odpady 
są zagospodarowywane zgodnie z 
hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami (zapobieganie powstawaniu 
odpadów, przygotowywanie do 
ponownego użycia, recykling, inne 
sposoby odzysku, unieszkodliwienie).



Krajowy Plan Odbudowy



Nauka – biznes 

www.iati.plwww.innoagh.pl

www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza/



GOZ – branże przemysłu 

GOZ -GOZ - Małopolska – strategia

 Sektor chemiczny   

 Sektor energetyczny

 Sektor wydobywczy

 Sektor budowlany

 Sektor rolno-spożywczy



Uwarunkowania dla GOZ (PARP)

 Bariera - niska świadomość uczestników rynku; przedsiębiorcy są świadomi 
odziaływania na środowisko, jednak w niewystarczającym stopniu podejmują 
działania ograniczające negatywne oddziaływanie firmy; powodem, oprócz 
wysokich kosztów rozwiązań, jest brak wystarczającej wiedzy;

 - wiedza (luki kompetencyjne) - przestawienie modelu biznesowego na GOZ 
wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry; braki w tym zakresie blokują idee 
GOZ zarówno na etapie inicjowania, jak i wprowadzania nowych modeli 
biznesowych;

 - długofalowość inwestycji – w przypadku inwestycji w zakresie GOZ na 
korzyści biznesowe trzeba czekać; na dłuższy okres oczekiwania na zwrot z 
inwestycji, co do zasady, mogą pozwolić sobie firmy większe - w lepszej 
kondycji ekonomicznej, o większej skali działania;

 - uwarunkowania prawne - nie identyfikuje się braku odpowiednich przepisów; 
problemem jest rozproszenie regulacji dotyczących GOZ w wielu aktach 
normatywnych; kwestie prawne można uznać za najskuteczniejsze stymulanty 
wprowadzania rozwiązań GOZ; konieczność dostosowania wynikająca z 
legislacji, w zasadzie powinna skutkować szerokim wdrożeniem danego 
rozwiązania;

 - inne istotne stymulanty wprowadzania rozwiązań zgodnych z GOZ to: 
uwarunkowania rynku oraz działania sektora publicznego stymulujące rozwój i 
wdrażanie GOZ.



GOSPODARKA I NAUKA 

Cel: Wzmacnianie potencjału regionalnej gospodarki oraz zwiększanie udziału nauki i badań dla 

innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województw

1.4. Gospodarka cyrkularna (Gospodarka obiegu zamkniętego)   -

• wykorzystanie nowych technologii bezodpadowych, recyklingu, odzysku, wydłużających życie 

produktów i obiegu zamkniętego; 

• zmiany w sposobie projektowania produktów zmierzające do wydłużenia cyklu ich życia; 

• ograniczenie wytwarzania odpadów wraz ze zmniejszeniem zużycia surowców oraz poziomu 

emisji i wykorzystania energii; 

• zwiększenie stopnia wykorzystywania paliwa alternatywnego RDF

1.4.2. Promowanie gospodarki cyrkularnej jako formy przeciwdziałania negatywnym aspektom 

antropogenizacji

• spowalnianie zmian klimatycznych poprzez zmiany w gospodarce sprzyjające poprawie stanu 

środowiska;

• ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesów technologicznych 

wytwarzania produktów i ich użytkowania, a także świadczenia usług; 

• wsparcie modeli biznesowych i przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia zużycia surowców oraz 

ograniczenia wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych; 

• edukacja na rzecz GOZ i możliwości korzystania z dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej 

aktywności gospodarczej w różnych sektorach

GOZ - Podkarpackie – strategia 



Cel szczegółowy: Innowacyjna i konkurencyjna  gospodarka 

- Gospodarka o obiegu zamkniętym

6.1. Upowszechnianie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym ( promocja,  

naprawa, ograniczenia ilości wyrzucanej żywności, Ekodoradcy dla 

biznesu). 

6.2. Kadry dla wdrażania zasad GOZ (kształcenie, wdrażanie zasad GOZ, w 

tym ekoprojektowanie,  w działach B+R). 

6.3. Efektywne wykorzystanie produktów, surowców i odpadów (jakość 

zebranych surowców wtórnych, zwiększenie recyklingu odpadów z 

opakowań, rynek odzysku odpadów, ponowni użycie wody przemysłowej, 

ścieków i osadów ściekowych, naprawy . 

6.4. Rozwiązania regulacyjne na rzecz GOZ (efektywny system pozwoleń 

zintegrowanych, uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami). 

GOZ - Małopolska – strategia 



Dobre praktyki – Małopolska 



Wyzwania dla przemysłu – modele biznesowe

 ) Nowe źródła energii i efektywność energetyczna,

 2) Selektywna zbiórka odpadów i recykling,

 3) Zmiany zachowań konsumentów,

 4) Poszukiwanie nowych modeli biznesowych,

 5) Ekoprojektowanie,

 6) Zmiany w obszarze policy,

 7) Zielone zamówienia publiczne.

2019 r. wytworzonych zostało 114,1 mln ton odpadów przemysłowych :
górnictwo i wydobywanie (63,7 mln t), przetwórstwo przemysłowe (27,2
mln t) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę (14,0 mln t).
W przeliczeniu na mieszkańca w Polsce w 2019 r. wytworzone zostały 2 973
kg odpadów przemysłowych, 11 755 kg/per capita – dolnośląskie, 6 742
kg/pc – śląskie, 4074 kg/pc świętokrzyskie



Wyzwania dla przemysłu - modele GOZ

„ReSOLVE - Fundacja EMA

 regeneracja (Regenerate),

 współużytkowanie (Share),

 optymalizacja (Optimise),

 zamykanie  obiegów  
(Loop),

 wirtualizacja  (Virtualise),

 wymiana (Exchange). 

TYPY CYRKULACYJNYCH MODELI BIZNESOWYCH:
A. Cyrkulacyjne modele wejściowe 
B. Modele wartości odpadów
C. Modele długość życia
D. Modele platform
E. Produkt w modelu usługowym

Źródło: A. Bielecka 

Źródło: Raport „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym” Ellen MacArthur Founda



Wyzwania dla przemysłu - modele GOZ

Wdrożona globalnie GOZ może zlikwidować lukę w redukcji emisji. Obecne 
zobowiązania klimatyczne zapewniają 15% tego celu, GOZ może zapewnić kolejne 
85%. Nasza obecna gospodarka działa tylko w 8,6% w oparciu o strategie GOZ, 
pozostawiając ogromną lukę w obiegu zamkniętym.  GOZ może zmniejszyć 
globalne emisje gazów cieplarnianych o 39% i zmniejszyć zużycie zasobów 
nieodnawialnych o 28%. Ze wszystkich potrzeb ludzkości połowa tego wpływu 
wynika z potrzeby mieszkaniowej, a za nią są potrzeby przemieszczania się i 
odżywiania.



Wyzwania dla przemysłu - wskaźniki



Wskaźniki



Wskaźniki – Francja 



Wskaźniki monitorowania GOZ:
 makro, mezo i mikro, oraz konsument
 uwzględniające łańcuch wartości
 ocena postępu transformacji w kierunku GOZ
 ocena wpływu GOZ na rozwój społeczno-gospodarczy
 aspekty środowiskowe, społeczne, ekonomiczne

NFOSiGW - http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/
Wskaźnik osiągnięcia celu  - Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą 
wskaźników osiągnięcia celu: 
a) Liczba jednostek otrzymujących wsparcie [szt.]  --- 3 szt., , 
b) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz 
informacyjnych [l. os] 9 901 l. os. 
c) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) [MWh/rok]– co najmniej 142 
MWh/rok 
d) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) [GJ/rok]– co najmniej 1 223 GJ/rok 
e) Liczba mieszkańców korzystających z wybudowanych przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków [RLM]  – co najmniej 385 RLM. 
f) Masa innych odpadów zbieranych selektywnie [Mg/rok]– co najmniej 960,0 Mg/rok 
g) Ograniczenie masy składowanych odpadów [Mg/rok] – co najmniej 7 000 Mg/rok 

UE a PL



Symbioza gospodarcza

https://www.spcc.pl/node/20358
1. Kalundborg Symbiosis – pierwsza na świecie symbioza przemysłowa 
2. System cyrkularnej subskrypcji – VIGGA – odzież wspólne korzystanie z 

produktów. Każde z ubrań jest noszone kolejno przez wiele dzieci -
Klienci płacą co miesiąc sumę, za którą otrzymują dwadzieścia sztuk 
odzieży w rozmiarze ich dziecka, gdy dziecko z nich wyrasta, dostają 
nowy zestaw ubrań o jeden rozmiar większych. Zwrócone firmie ubrania 
przechodzą kontrolę jakości i trafiają do profesjonalnej pralni. 

3. Cyrkularne podróżowanie - Platforma GoMore powstała w 2005 roku
4. Recykling sztucznej murawy - Re-Match rozdziela sztuczną murawę na 

czyste składniki, które można poddać recyklingowi lub powtórnie użyć 
5. Biodegradowalna butelka na piwo
6. Powtórne wykorzystanie starych cegieł 
7. Optymizacja produktów ubocznych
Przykłady PROGRAM LIFE - nfosigw.gov.pl › gfx › 
program_life_a_gospodarka_o_obiegu_zamknietym
Zarządzanie i ankieta – Symbioza i parki przemysłowe A. Doniec 
Warszawa 2011

https://www.spcc.pl/node/20358
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=2ahUKEwj1nNLC6_bkAhVwtIsKHScACDA4ChAWMAR6BAgHEAI&url=http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/en/nfoaktualnosci/50/55/1/program_life_a_gospodarka_o_obiegu_zamknietym.pdf&usg=AOvVaw0mOm8sjkpFOzgTe0rl3fFq


Finansowanie GOZ

NFOSiGW

LIFE

Interreg

EU 2021-2027 

https://h2020-minethegap.eu/open-calls/

https://h2020-minethegap.eu/open-calls/
https://h2020-minethegap.eu/open-calls/
https://h2020-minethegap.eu/open-calls/
https://h2020-minethegap.eu/open-calls/
https://h2020-minethegap.eu/open-calls/


GOZ to nie odpady – ale odpady to dla GOZ surowce 

Działania Ministra Klimatu, a poprzednio Ministra Środowiska, jako organów 
odpowiedzialnych za kształtowanie polityki związanej z gospodarką  odpadami na 
obszarze kraju, jak również pozostałych organów administracji publicznej objętych 
kontrolą, były niewystarczające dla ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw 

sztucznych oraz ich prawidłowego zagospodarowania. Ponadto zaawansowanie prac 
koncepcyjnych i legislacyjnych zarówno Ministra Klimatu, jak i Ministra Rozwoju nie 

daje nadziei na szybkie wdrożenie w Polsce modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. 



GOZ to nie odpady – ale odpady to dla GOZ surowce 

http://circularhotspot.pl/

http://konferencja-pan.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC

P1Hjx92nJGz2AhWZmNoRfg/videos



https://circulareconomy.europa.eu/platform/

Europejska Platforma ds. GOZ

„Sieć sieci” wykraczająca poza działania sektorowe mająca na celu
promowanie działań w obrębie GOZ na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym oraz wspieranie jej wdrażania poprzez m.in.
Promowanie dobrych praktyk, znajdowanie powiązanych kontaktów
oraz zgłaszanie własnych praktyk z zakresu GOZ.

https://circulareconomy.europa.eu/platform



GOZ platformy na świecie

 World Economic Forum

 Business Europe

 World Economic Forum
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Certyfikaty  i systemy

The Cradle to Cradle Certified™ Product Standard
https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification

The Global Sustainable Enterprise System
https://certifications.controlunion.com/en/certification-
programs/certification-programs/gses-circular-economy

https://www.c2ccertified.org/resources/collection-page/cradle-to-cradle-certified-resources


Projekt oto-GOZ

Zdefiniowanie GOZ jako strategii rozwoju gospodarczego 
Gospodarka o obiegu zamkniętym to globalny model rozwoju
gospodarczego promujący ekoinnowacyjne rozwiązania:

 a) wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i
produktów jest maksymalizowana w łańcuchu wartości tj. od
projektanta do konsumenta;

 b) ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a
powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z
hierarchią sposobów postępowania z odpadami

http://www.circularhotspot.pl/pl/oto-goz
http://konferencja-pan.pl/

http://www.circularhotspot.pl/pl/oto-goz


Dziękuje 

Joanna Kulczycka 

kulczycka@meeri.pl

Zapraszamy – studia podyplomowe AGH  - 2021

Strategie biznesowe GOZ   
https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe-
kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/strategie-biznesowe-w-gospodarce-o-obiegu-

zamknietym-goz/


