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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

Zapotrzebowanie na surowce

Current contribution of recycling to meet EU demand of CRMs:
end-of-life recycling Input Rate (EOL-RIR). JRC/Deloitte

GOZ – perspektywa globalna

Decoupling
Surowce krytyczne
Material Flow

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

GOZ – UNEP ocena gospodarki w PL

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

Europejski Zielony Ład (COM 640/2019)

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 Planu 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

PE- GOZ
PE wzywa KE
 do zaproponowania wiążących celów UE na 2030 r.
 wprowadzenia do 2021 r. zharmonizowanych, porównywalnych i
jednolitych wskaźników obiegu zamkniętego obejmujących wskaźniki
śladu materiałowego i konsumpcyjnego, jak również szereg
podwskaźników dotyczących efektywnego gospodarowania zasobami
i usług ekosystemowych;
 wskaźniki te powinny mierzyć zużycie zasobów i efektywność ich
wykorzystania, obejmować przywóz i wywóz na szczeblu UE, państw
członkowskich i przedsiębiorstw oraz zachować spójność ze
zharmonizowanymi metodami oceny cyklu życia i rozliczania kapitału
naturalnego; powinny one być stosowane we wszystkich unijnych
politykach, instrumentach finansowych i inicjatywach regulacyjnych;
PE zachęca
 przedsiębiorstwa,
by w ramach corocznych sprawozdań
przygotowały plany transformacji, opisując, jak i kiedy zamierzają
zrealizować neutralność klimatyczną, gospodarkę o obiegu
zamkniętym i zrównoważony rozwój;
PE popiera plan wprowadzenia cyfrowych paszportów produktów, oraz
zaznacza, że należy wzmocnić oznakowanie ekologiczne UE

Hierarchia postępowania z odpadami
Znaczenie przetwarzania odpadów w energię w gospodarce o obiegu zamkniętym” (COM(2017)0034) i
recykling chemiczny

Rozkład beztlenowy (biogaz + poferment) = recykling
Spalanie odpadów o ograniczonych zdolnościach odzysku energii =
unieszkodliwianie odpadów.
PE (2021) uważa, że recykling chemiczny powinien być zgodny z definicją recyklingu
zawartą w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, aby ponowne przetwarzanie
na materiały i substancje, które mają być wykorzystane jako paliwa, nie zostało
uznane za recykling chemiczny;

PE – surowiec wtórny










PE - ustanowienia dobrze funkcjonującego unijnego rynku wysokiej
jakości i nietoksycznych surowców wtórnych - będzie to wymagało
opracowania wspólnych norm
zachęty ekonomiczne, ustalanie cen za emisje CO2, rozszerzona
odpowiedzialność producenta z zastosowaniem ekomodulacji opłat i
zachęt podatkowych, a także inne zachęty finansowe promujące
zrównoważone wybory konsumenckie
możliwość zdefiniowania przez państwa członkowskie krajowych
kryteriów dotyczących produktu ubocznego oraz zniesienia statusu
odpadu
KE powinna zaproponować europejskie zharmonizowane kryteria
zniesienia statusu odpadu dla kluczowych strumieni odpadów
zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów, aby zlikwidować
bariery na rynku i zagwarantować odzysk wysokiej jakości odpadów;
PE ubolewa nad faktem, że Komisja nie określiła szczegółowych
kryteriów UE dotyczących papieru, opon i wyrobów włókienniczych,
czego wymaga dyrektywa ramowa w sprawie odpadów;

PE - Symbioza przemysłowa
symbioza przemysłowa stanowi kluczowy element GOZ dzięki
promowaniu wzajemnie powiązanych sieci, w których odpady jednej
branży stają się surowcami drugiej oraz zapewniony jest ciągły cykl
energii i materiałów, utrzymujący produktywność materiałów tak
długo, jak jest to możliwe;
 PE apeluje do państw członkowskich, aby wymagały od
samorządów lokalnych i regionalnych zidentyfikowania możliwości
w zakresie symbiozy przemysłowej dzięki dokładnemu mapowaniu
działalności gospodarczej i obowiązkowej analizie przepływu
zasobów;
 wzywa Komisję i państwa członkowskie, by wspierała tworzenie i
współpracę centrów na rzecz obiegu zamkniętego we wszystkich
europejskich regionach, klastrach przemysłowych i społecznościach
lokalnych.
Dobra praktyka – projekt Symbi Małopolska Interreg
Szwecja, Anglia – narodowe programy i bazy danych


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.

Działania GOZ
 zmiany

w
zarządzaniu
przepływem
materiałów
umożliwiające ich obieg zwrotny w procesie poprzez
recykling, przetworzenie lub modyfikacje;
 ekoprojektowanie wyrobów przewidujące możliwość ich
łatwiejszego utrzymania, naprawy, modernizacji lub
recyklingu;
 wydłużenie okresu użytkowania produktów
 zmniejszenie zużycia energii - trwałość
 ograniczenie stosowania materiałów niebezpiecznych lub
trudnych do recyklingu;
 rozwój
usług oraz procesów mających na celu
zapobieganie przeznaczania produktów ubocznych na
odpady.

UE a PL
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/programypriorytetowe/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

Monitorowanie GOZ
Ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym
1 Samowystarczalność UE w zakresie surowców
Udział wybranych kluczowych materiałów (w tym surowców
krytycznych) stosowanych w UE i produkowanych na obszarze
UE
2 Zielone zamówienia publiczne
Udział największych zamówień publicznych w UE
uwzględniających wymogi środowiskowe
3ac Wytwarzanie odpadów
Ilość wytwarzanych odpadów
komunalnych na osobę; wytwarzanie
odpadów ogółem (z wyjątkiem
głównych odpadów mineralnych) na
jednostkę PKB i w odniesieniu do
krajowej konsumpcji materiałów

Gospodarowanie odpadami

5ab Całkowity poziom recyklingu
Poziom recyklingu odpadów komunalnych oraz
wszystkich odpadów z wyjątkiem głównych
odpadów mineralnych
6af Poziomy recyklingu dotyczące
poszczególnych strumieni odpadów
Poziom recyklingu wszystkich odpadów
opakowaniowych, opakowań z tworzyw
sztucznych, opakowań z drewna, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
bioodpadów poddanych recyklingowi na osobę
oraz stopień odzysku odpadów z budowy i
rozbiórki

Produkcja i konsumpcja

4 Odpady spożywcze
Ilość wytworzonych odpadów spożywczych

7ab Wpływ materiałów pochodzących
z recyklingu na popyt na surowce
Udział surowców wtórnych w całym popycie na
materiały — w odniesieniu do poszczególnych
materiałów oraz do całej gospodarki

Surowce wtórne
Konkurencyjność i
innowacje

8 Obrót surowcami poddającymi się procesowi recyklingu
Import i eksport wybranych surowców poddających się
procesowi recyklingu

9ac Inwestycje sektora prywatnego, miejsca
pracy oraz wartość dodana brutto
Inwestycje sektora prywatnego, liczba
zatrudnionych oraz wartość dodana brutto w
sektorach gospodarki o obiegu zamkniętym

10 Patenty
Liczba patentów związanych z gospodarowaniem
odpadami i recyklingiem odpadów

Wskaźniki KE KE 2018/29 GOZ
 Produkcja

i konsumpcja – samowystarczalność UE w
zakresie surowców, ZZP, wytwarzanie odpadów, odpady
spożywcze
 Gospodarowanie
odpadami – całkowity poziom
recyklingu, poziomy recyklingu dla poszczególnych
strumieni odpadów
 Surowce wtórne - wpływ materiałów pochodzących z
recyklingu na popyt na surowce, obrót surowcami
poddającymi się procesowi recyklingu
 Konkurencyjność i innowacje – inwestycje sektora
prywatnego, miejsca pracy oraz wartość dodana brutto,
patenty
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Wskaźniki GOZ Eurostatu (2018)
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Wskaźniki GOZ według KOM KE 2018/29
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Polska na tle UE
Poland in CE

https://ecopreneur.eu/wp-content/uploads/2019/09/Ecopreneur-Circular-Economy-Update-report2019.pdf

GOZ w krajach członkowskich
 Holandia przyjęła we wrześniu 2016 r. rządowy program

GOZ do roku 2050,
 Finlandia przyjęła we wrześniu 2016 r. mapę drogową
GOZ na lata 2016-2025.
 Francja przyjęła w kwietniu 2018 r. mapę drogową
zawierającą 50 działań w celu przejścia na GOZ.
 Dania przyjęła rządową strategię GOZ we wrześniu 2018
r.,
 Flandria powołała specjalne partnerstwo zrzeszające
rząd, przedsiębiorców i społeczeństwo obywatelskie w
celu realizacji działań GOZ.
 Estonia pracuje nad rządowym dokumentem GOZ, który
powinien zostać przyjęty do 2020 r.,

Strategie w UE
Źródło: Spatial foresight, Circular economy strategies and roadmaps in Europe,
2019
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Platformy
Zmiany regulacyjne
Zamówienia publiczne
Innowacje
Projektowanie
Naprawa, ponowne
wykorzystanie, modernizacja

Etykietowanie
Dzielenie się wiedzą
Budowanie sieci
Współpraca
międzynarodowa
Przedsiębiorstwo
społeczne
Zrównoważony rozwój
Rozwój miast

francuska strategia krajowa odnosi się do porozumienia paryskiego
w sprawie zmian klimatu, koncentruje się na masowej mobilizacji
konsumentów, obywateli, przedsiębiorstw i władz lokalnych w celu
podjęcia działań na rzecz GOZ,
holenderska do dostępu do surowców – zakłada ograniczenie
wykorzystania surowców pierwotnych o 50% w 2030 r. dzięki
współpracy z różnymi zainteresowanymi stronami,

duńska podkreśla konieczność równoważenia produkcji i konsumpcji
mając na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia z
uwzględnieniem zasobów naturalnych w produkcji i konsumpcji,
włoska wskazuje na konieczność utrzymania pozycji kraju w
produkcji w globalnych łańcuchach wartości przy ograniczeniu ryzyka
wzrostu presji na środowisko,
niemiecka postrzega gospodarkę obiegową z perspektywy
efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki
odpadami

Wskaźniki – Francja

Metody budowy wskaźników
MFA - Sankey

MinFuture: Global material flows and demandsupply forecasting for mineral strategies

https://minfuture.eu/sites/default/files/MinFuture_FactSheet-291018_final_0.pdf

KE KOM 2018/21

Nowe rozwiązania analiza przepływu materiałów (MFA), analiza emergy,
analiza wejść wyjść (IO) Environmentally Extended Input-Output metoda oraz
LCA – umożliwiające kwantyfikację wpływu na środowisko w cyklu życia

26

OECD – analiza wskaźników regionalnych
Zidentyfikowano 474 wskaźniki – zaproponowane w latach
2018-2020 w 29 dokumentach w tym 8 poziom narodowy, 8
regionalny 11 lokalny i sektorowe– UE, Kanada, Chile,
Kolumbia
 Środowisko (39%): bezpośredni wpływ na ekosystem –
emisje, ilość zużytych materiałów, wielkość produkcji i
konsumpcji.
 Zarządzanie (34%): edukacja, szkolenia, rozwój.
 Ekonomia i biznes (14%): wartość dodana GOZ wielkość
inwestycji, projektów, działalność poszczególnych
przedsiębiorstw
 Infrastruktura i technologia (8%): narzędzia, technologie
rozwiązania wspierające GOZ
 Praca (5%): zatrudnienie w GOZ i szkolenia.
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/16f47a98-en/index.html?itemId=/content/component/16f47a98-en

OECD – 474 wskaźniki - ujęcie sektorowe

Miasta i regiony – wskaźniki OECD
Env

Waste diverted from landfill (T/inhabitant/year or %)
CO2 emission saved (T CO2/capita or %)
Raw material avoided (T/inhabitant/year or %)
Use of recovered material (T/inhabitant/year or %)
Energy savings (Kgoe/inhabitant/year or %)
Water savings (ML/inhabitant/year or %)

Socio-econ

No. of new circular business (e.g. companies, start-up, etc.) created to implement the circular economy initiative

No. of businesses (e.g. companies, start-ups, etc.) adopting circular economy principles
Economic benefits (e.g. through additional revenue and costs saving) (EUR/year)
Governm

No. of employees of new circular business
No. of jobs created from circular activities
No. of companies coached by the city/region to adopt circular economy principles
No. of contracts awarded by the purchasing department of the city/region that include a circular economy
criterion/ Total number of contracts

City/region % of public investment dedicated to the circular economy initiative/total public investment by
the city/region

Wskaźniki i indeksy GOZ
Indicators' full name

Indicator

Equation

Material Circularity indicator

MCI

MCI=1 - LFI * F(x)

Linear Flow Index

LFI

LFI=(Amount of virgin Material + Amount of unrecoverable waste) / 2 *
Amount of total mass

Utility factor

F(x)

F(x)=(Lifetime/Lifetime average) * ("Functional Unity" (i.e. No. of times
product is used to its full capacity) / "Functional Unity" average)

Old scrap collection rate

CR

CR=recycling input (i.e. Collection output)/total metal collected

Recycling rate

RR

RR=recycling output / recycling input

EoL recycling rate

EOL-RR

EOL-RR=total metal collected / recycling output (i.e. OLD scrap)

Recycling input rate

RIR

RIR=(OLD+NEW scrap) / total demand of metal

Old scrap ratio

OSR

OSR=OLD scrap/total secondary (i.e. OLD+NEW)

Longevity

Longevity

Longevity = Li + Rf + Rc

Lifetime

Li

Li= initial lifetime of the product (e.g. number of months) of new use

Wskaźniki i indeksy GOZ
Rf

Rf = % returned products * % refurbished products * Lifetime of refurbished
product

Recycled

Rc

Rc= (Product lifetime + Ref) *[( % returned products * % Recycled products * %
Unrecovered material from product) / (1 - % returned products * % Recycled
products * % Unrecovered material from product)]

Product-Level Circularity Metric
Circular economy performance
indicator

PLCM

PLCM = (economic value of recirculated parts / economic value of all parts)

CPI

Circular Economy Index

CEI

Value-based resource efficiency

VRE

CPI = actual benefit / ideal benefit according quality
CEI=(Material value recycled from EOL product) / (value of material entering the
recycling facility)
VRE = [Gross value of outputs - (Input value of Energy, Materials, Services)] /
[(Input value of Energy) + (Input value of Materials)]

Sustainable Circular Index

SCI

Eco-cost value ratio

EVR

SCI=Weight set of indicators (economical, social, environmental, circularity)
Circularity (LFI, F(x), Recycling efficiency)
EVR=eco-costs/value (i.e.. Value is The sum of the perceived product- & servicequality, and the image)

Total Restored Products
Lifetime of Materials on
Anthroposphere

TRP

R=C1(Reuse)+C2(Refill or refurbish)+C3(redistribution)+C4(remanufacture)

LMA

LMA=scenario simulation based on Markov chain model

Refurbished

Material Circularity Indicator CIRC CIRC
Displacement
Displacement
ease of Disassembly Metric
Global Resource Indicator

Average Number of Times of Use
of a Material in Society

eDiM
GRI

CIRC=(actual cumulative service)/(maximal theoretical cumulative service)
market interactions using partial equilibrium analysis
eDiM = Σ (Tool change + Identifying+ Manipulation + Positioning + Disconnection
+ Removing)
GRI = Scarcity / (Recyclability + Geopolitical availability)

NTUM

NTUM= Σ (Tu Nsu) (i.e. average residence time in society Tu in each state u, the
average residence time of elements of iron in society from initial state s until
ultimately being landfilled after an unlimited number of transitions)

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/

Wskaźniki GOZ w oto-GOZ
Projekt oto-GOZ

Wskaźniki monitorujące GOZ

Zrównoważona
Produkcja
Wskaźniki
istniejące

Zrównoważona
konsumpcja
Wskaźniki
postulowane

Wskaźniki istniejące

Obszar: Analiza
przepływu materiałów i ocena
cyklu życia

Obszar: Zapobieganie
powstawaniu odpadów
komunalnych

Obszar: Mobilność

Obszar: Odpowiedzialna
konsumpcja żywności

Obszar: Środowisko

Główne

Obszar: Zasoby
naturalne, efektywność
energetyczna

Pomocni
cze

Obszar: Gospodarka
odpadami, organizacje, IT

Obszar: Ekoinnowacje

Konteks
towe

Obszar: Nauka i
inwestycje, Praca i kapitał
ludzki

Obszar: Innowacyjne
Państwo

Wskaźniki
postulowane

Obszar: Edukacja w
zakresie GOZ
Obszar: Gospodarka
współdzielenia
Obszar: Energetyka oparta
o odnawialne źródła energii

Celem
jest zbadanie
ważności wskaźników środowiskowych,
społecznych i ekonomicznych, dzięki którym możliwa będzie ocena
rozwoju GOZ w Polsce obecnie i w perspektywie najbliższych 5 lat.
Link do ankiety :https://forms.gle/Y7REzYKeWMfVPG577

Wskaźniki proponowane w PL

Wskaźniki środowiskowe

Wskaźniki środowiskowe

Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki społeczne

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

Projekt Industrial Symbiosis Hub INSYSHUB








Symbioza przemysłowa jest jednym z
narzędzi mających za cel realizację
założeń modeli GOZ, a także wsparcie
transformacji z liniowej na cyrkularną.
Symbioza przemysłowa jest
współdziałaniem przedsiębiorstw
mającym na celu wymianę nadwyżek
energii, materiałów jak i wspólne
przedsięwzięcia, których celem jest nie
tylko ułatwienie działań organizacyjnych
czy technicznych, ale i obniżenie kosztów.
Dla rozwoju zrównoważonego kluczowym
jest zamykanie pętli obiegu materiałów, a
tym samym zmniejszanie
zapotrzebowania na surowce pierwotne.
Projektem mogącym przyczynić się do
promocji symbiozy industrialnej jest
projekt Industrial Symbiosis Hub –
Centrum Symbiozy Przemysłowej.
https://www.lut.fi/web/en/school-of-energysystems/research/mechanical-engineering/industrialsymbiosishub;jsessionid=C26180B69A9344C371629269599B4470.ww
wlut1

Ekoznaki

•

Ecolabel Index największy słownik 456 ecolabels
w 199 karjach i 25 branżach przemysłu.
•




Ponad 400 rodzajów oznaczeń
środowiskowych na świecie,
Ponad 80 rodzajów
raportowania dotyczących
śladu środowiskowego

Ekoznaki a GOZ

https://esbud.pl/etykiety-ekologiczne-ekoznaki-ktore-warto-znac/

Certyfikaty i systemy
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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/certificationprograms/certification-programs/gses-circular-economy

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

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

GOZ platformy na świecie
 World Economic Forum

 Business Europe

 World Economic Forum

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

Dziękuję
Joanna Kulczycka
kulczycka@meeri.pl
Zapraszamy – studia podyplomowe AGH - 2021
Strategie biznesowe GOZ
https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowekursy-doksztalcajace-i-szkolenia/strategie-biznesowe-w-gospodarce-o-obieguzamknietym-goz/

