
Gospodarka o obiegu zamkniętym 

jako nowy model gospodarczy 

Warszawa, marzec 2021 r.  



Kliknij, aby edytować 

styl 

www.gov.pl/mrpit  

Gospodarka o obiegu zamkniętym  

to model gospodarczy, w którym - przy 

zachowaniu warunku wydajności: 

 wartość dodana surowców/zasobów, 

materiałów  i produktów jest 

maksymalizowana lub/i 

 ilość wytwarzanych odpadów jest 

minimalizowana, a powstające odpady 

są zagospodarowywane zgodnie  z 

hierarchią sposobów postępowania z 

odpadami. 
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 Do wdrożenia zasad obliczania śladu 

środowiskowego potrzebne będą również 

instrumenty wsparcia. Jego zastosowanie w 

ramach wdrażania gospodarki cyrkularnej jest 

pożądane, zwłaszcza w aspekcie zwiększenia 

odpowiedzialności za wprowadzany na rynek 

produkt, ale będzie niewystarczające bez 

widocznego zaangażowania społecznego. Jest to 

duże wyzwanie dla polskich firm, zarówno 

dużych, jak i MŚP.  

 Realizacja celów transformacji cyfrowej i 

ekologicznej, w tym idei gospodarki europejskiej 

neutralnej dla klimatu, będzie możliwa do 

osiągnięcia jedynie w przypadku zapewnienia 

wystarczającej ilości surowców. W kontekście 

GOZ-u warto podkreślić, że poza dostępnością 

pierwotnych złóż surowców, konieczne jest 

położenie dużego nacisku na odzyskiwanie 

surowców zarówno z odpadów jak również z 

obecnie prowadzonych procesów produkcyjnych.  

 W Polsce transformacja do cyrkularnego modelu 

gospodarki będzie procesem długotrwałym 

i bardziej kosztownym niż w przypadku bardziej 

rozwiniętych krajów UE. 

 W obszarze polityki odpadowej kluczowe wydaje 

się skupienie na zapobieganiu powstawania 

odpadów. W zakresie gospodarki odpadami 

należy położyć nacisk na odpady górnicze 

i przemysłowe (które stanowią 90% wszystkich 

odpadów w Polsce). 

 Dużym wyzwaniem jest upowszechnienie zasad 

ekoprojektowania wśród producentów. Brakuje 

kompetencji i możliwości instytucjonalnych, bez 

których nie będzie możliwe właściwe wsparcie i 

ukierunkowanie działań producentów.  
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1. W 2019 r. powołaliśmy Krajową Inteligentną 

Specjalizację GOZ. Jest to grupa robocza, której celem 

jest identyfikacja preferencyjnych obszarów wsparcia 

dla badań, rozwoju i innowacji (B+R+I), służących 

transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu 

cyrkularnego. Odpowiadają za identyfikację obszarów 

utrudniających wprowadzenie CE oraz propozycje ich 

usunięcia, głównie legislacyjne, jak np. działania z 

zakresu gospodarki odpadami. 

2. Prace nad rządową platformą informacyjną o GOZ 

(gdzie znajdą się materiały PEF/OEF) są 

zaawansowane; chcemy ją utworzyć w pierwszym 

kwartale 2021 r.;  

3. W ramach Green Innovation Hub chcemy pomagać 

przedsiębiorstwom m.in. w działaniach związanych z 

PEF/OEF  

CO ROBIMY? 1.Trwają prace nad analizą możliwości 

wprowadzenia zmian w systemie podatkowym 

oraz zmian w prawie zamówień publicznych, 

co związane jest z pracami nad Polityką 

Zakupową Państwa 

2.W kwietniu 2019 r. rozpoczęliśmy prace nad 

projektem, którego celem jest opracowanie 

zestawu wskaźników pomiaru (tzw. indeksów 

GOZ), umożliwiających ocenę postępów w 

transformacji w kierunku GOZ oraz ocenę 

wpływu gospodarki cyrkularnej na rozwój 

społeczno-gospodarczy. Uwzględnienie 

indeksów GOZ w dokumentach 

strategicznych na poziomie regionalnym i 

krajowym stanie się impulsem dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju i umożliwi 

monitorowanie transformacji w kierunku GOZ 

w Polsce. Projekt zakończymy pod koniec 

2021 roku. 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 

r. ustanawiające Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności 
 

 

 KPO obejmują środki służące wdrażaniu reform 

i projektów inwestycji publicznych w postaci spójnego 

pakietu.  

 KPO muszą być spójne z odpowiednimi wyzwaniami 

i priorytetami specyficznymi dla danego kraju określonymi 

w kontekście europejskiego semestru, głównie chodzi 

tu o odpowiednie zalecenia dla państw członkowskich 

(tzw. Country Specific Recommendations – CSRs)  

 KPO muszą być również spójne z informacjami 

zawartymi w krajowych programach reform (KPR), 

w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK) 

oraz ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 

rozporządzenia (UE) 2018/1999, w terytorialnych planach 

sprawiedliwej transformacji w ramach Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji, a także w umowach 

partnerstwa i programach operacyjnych w ramach 

funduszy unijnych. 

 KPO podlega pod obecnie obowiązujący reżim pomocy 

publicznej. 
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1. Stworzenie dedykowanej platformy na surowce 

wtórne (realizacja: 04.01.2021-31.07.2024) - brak 

dofinansowania na stworzenie platformy (działanie 

realizowane w ramach MD GOZ); dofinansowanie 

przewidziano na weryfikację deklaracji zgodności dot. 

jakości surowców wtórnych składanych przez 

przedsiębiorców 

 

2. Badanie składu morfologicznego hałd odpadów 

poprzemysłowych i powydobywczych (realizacja: 

04.01.2021-31.07.2025) 

 

3. Konkurs na projekty inwestycyjne – Technologie 

przyczyniające się do stworzenia rynku surowców 

wtórnych  (realizacja: 04.01.2021-31.07.2026) 

 

4. Konkurs na projekty inwestycyjne dla 

przedsiębiorstw – Technologie przyjazne środowisku  

(realizacja: 04.01.2021-31.07.2026) 

 Działania w obszarze GOZ skupią się na realizacji Mapy drogowej 

transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Mapa ta 

zawiera opis działań adresowanych do administracji, które będą 

stanowić katalizator dla transformacji.  

 Jednocześnie kluczowe będą regulacje związane z gospodarką 

odpadami, tak aby zapewnić rynek surowców wtórnych, które stanowią 

kluczowy element GOZ.  

 W zakresie inwestycyjnym obszarem interwencji będzie transformacja 

w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym m.in. poprzez działania 

B+R związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, a także 

tworzeniem rynku surowców wtórnych (jako najważniejsza oś 

wsparcia), inwestycje infrastrukturalne B+R służące do opracowania i 

testowania innowacyjnych technologii w zakresie wykorzystania 

odpadów jako surowców wtórnych, technologii środowiskowych, 

wsparcie kluczowych procesów np. projektowania dla recyklingu, 

wydłużania życia produktów i obniżania negatywnego oddziaływania na 

środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu czy też opracowanie 

i wdrożenie zasobooszczędnych i efektywnych energetycznie 

technologii recyklingu, a także innych działań mających na celu 

opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w obszarze GOZ. 
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Polska będzie największym beneficjentem Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji. Warunkiem 

skorzystania z tych pieniędzy jest opracowanie 

Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji 

(TPST).  

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma 

ograniczyć negatywne skutki społeczne, 

gospodarcze oraz środowiskowe transformacji 

energetycznej. Będzie to nowe źródło finansowania 

dostępne w nowej perspektywie w latach 2021-2027. 

Szansę na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji mają województwa śląskie, 

dolnośląskie, wielkopolskie. Polska zabiega o to, by z 

pomocy mogły korzystać także kolejne 3 

województwa: lubelskie, łódzkie i małopolskie. 
 

FST wspiera wyłącznie następujące działania:  

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa 

typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji 

gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;  

b) inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym 

poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi 

konsultingowe;  

c) inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz 

wspieranie transferu zaawansowanych technologii;  

d) inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur 

zapewniających przystępną cenowo czystą energię, 

w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność 

energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych;  

e) inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;  

f) inwestycje w regenerację, dekontaminację 

i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich 

przeznaczenie;  

g) inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu 

zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu 

odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne 

gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, 

naprawy oraz recykling;  

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;  

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących 

pracy;  

j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy;  

k) pomoc techniczną.  
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Anna Bączyk 

e-mail: anna.baczyk@mrpit.gov.pl 

tel.: 22 411 95 23 
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