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Oto Europa, która mierzy wyżej
Będziemy światowym liderem w dziedzinie
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w dziedzinie
czystych technologii. Będziemy działać na rzecz
dekarbonizacji sektorów energochłonnych
Europa musi przewodzić transformacji
naszego świata w zdrową planetę i nowy
świat cyfrowy.
6 naczelnych celów dla Europy


Europejski Zielony Ład



Gospodarka, która służy ludziom



Europa na miarę ery cyfrowej



Ochrona naszego europejskiego stylu
życia



Silniejsza pozycja Europy na świecie



Nowy impuls dla demokracji
europejskiej
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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.
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.
Obecnie w krajach wysokorozwiniętych zużywamy średnio 9,8 ton
surowców na osobę .
Gospodarka UE zużywa 16 ton surowców na osobę rocznie, z czego
6 ton stanowią odpady, z których połowa trafia na składowiska.

Schemat GOZ

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.

COM (2019) 22 – 30.01.2019


Najpoważniejszym deficytem i naszym największym wyzwaniem w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju jest dług ekologiczny, który zaciągamy przez
nadmierną eksploatację i wyczerpywanie zasobów naturalnych.
Ludzkość zużywa obecnie nadmierną ilość zasobów – ekwiwalent 1,7 Ziemi.





GOZ to zmiany struktury konsumpcji i produkcji przez skupienie się na
projektowaniu produktów (trwałość, możliwość naprawy, ponownego
wykorzystania i recyklingu), gospodarowaniu odpadami (recykling materiałów,
odzysk energii i unikanie składowania) oraz zwiększaniu świadomości
konsumentów.
Ocena cyklu życia produktów powinna stać się normą, a ramy ekoprojektu
utworzone, aby zwiększyć efektywność produktów w celu zmniejszenia zużycia
energii i zasobów, powinny zostać w jak największym stopniu rozszerzone.
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
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W 2016 r. w sektorach istotnych dla GOZ zatrudniano ponad cztery miliony
pracowników



W 2016 r. działania związane z obiegiem zamkniętym, takie jak naprawa,
ponowne użycie lub recykling, wygenerowały niemal 147 mld EUR wartości
dodanej, przyczyniając się do inwestycji wartych około 17,5 mld EUR



W latach 2008–2016 recykling odpadów komunalnych w Europie wzrósł,
a udział materiałów pochodzących z recyklingu w ogólnym
zapotrzebowaniu na materiały wskazuje na ciągłą poprawę. Materiały
pochodzące z recyklingu zaspakajają jednak niecałe 12 % popytu na
materiały w UE.



Pełny obieg zamknięty ma zastosowanie jedynie do 9 % światowej
gospodarki, co pozostawia ogromne pole do poprawy Circle
Economy,
„Sprawozdanie na temat luki w obiegu zamkniętym” (ang. The Circularity
Gap Report), styczeń 2018 r.
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BUDOWANIE GOZ


Projektowanie i procesy produkcyjne w obiegu zamkniętym - opracowanie
horyzontalnych kryteriów pomiaru trwałości, zdatności do ponownego użycia,
możliwości naprawy, możliwości poddania recyklingowi i obecności surowców
krytycznych
- narzędzia -ZZP, BREF, eko-projekt, ETV, EREC https://www.resourceefficient.eu/pl,



Wzmocnienie pozycji konsumentów – PEF, LCA



Przekształcanie odpadów w zasoby - do 2030 r. 70 % wszystkich odpadów
opakowaniowych, a do 2035 r. 65 % odpadów komunalnych powinno być
poddawanych recyklingowi, a składowanie odpadów komunalnych ma zostać
zmniejszone do 10%.



Zamknięcie obiegu materiałów odzyskanych - Zwiększenie wykorzystania
surowców wtórnych – np. wprowadzono ujednolicone zasady dotyczące produkcji
nawozów organicznych z surowców wtórnych, takich jak produkty uboczne
pochodzenia rolniczego i odzyskane bioodpady - budowanie zaufania do surowców
wtórnych - transparentność
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Podejście systemowe:


unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych w GOZ - stanowi pierwsze
ogólnounijne ramy przyjmujące podejście oparte na cyklu życia materiału
w celu uwzględnienia w łańcuchach wartości tworzyw sztucznych działań
z zakresu projektowania w obiegu zamkniętym oraz użycia, ponownego użycia
i recyklingu. – przykłady nowych wyzwań:



cel polegający na włączeniu 30 % tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu do butelek na napoje od 2030 r. i 25 % do butelek PET od 2025 r.,
a także cel w zakresie selektywnego zbierania 90 % butelek wykonanych
z tworzyw sztucznych do 2029 r. i wprowadzenie wymogów dotyczących
projektu, zgodnie z którymi korki będą przyczepione do butelek;



rozszerzona odpowiedzialność producenta obejmująca koszty sprzątania
odpadów w przypadku produktów takich jak filtry z wyrobów tytoniowych
i narzędzia połowowe;
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PRZYSPIESZENIE TRANSFORMACJI


Innowacje i inwestycje - Obieg zamknięty powinien pozostać filarem polityki spójności
w okresie programowania na lata 2021–2027. We wniosku w sprawie nowego
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności Komisja nadaje GOZ
priorytet w dążeniach UE do osiągnięcia bardziej przyjaznej dla środowiska i bardziej
inteligentnej Europy oraz wyklucza inwestycje w składowanie odpadów i instalacje
przetwarzania odpadów resztkowych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Silne zaangażowanie zainteresowanych stron - Platformy


UE powinna nadal wspierać badania naukowe, innowacje i inwestycje w sektorach
priorytetowych - Tworzywa sztuczne, odpady spożywcze, surowce krytyczne, budowa
i rozbiórka oraz biomasa i bioprodukty.



Nowe modele biznesowe oparte na obiegu zamkniętym, recykling, wydajność
energetyczna i materiałowa oraz nowe struktury konsumpcji mają znaczny potencjał do
tego, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych na świecie. Propagowanie tego
wspólnego podejścia w przedsiębiorstwach – także w MŚP – i społecznościach może
jednocześnie zmniejszyć koszty produkcji i wesprzeć nowe rodzaje interakcji
biznesowych, np. symbiozę przemysłową



Cyfrowa GOZ musi jednak mieć pozytywny wpływ netto na zasoby.

COM(2019) 190 – Opinia EKES w sprawie GOZ
- 31/10/2019
Przykładowe propozycje:


wykorzystanie podatku VAT jako takiego instrumentu ekonomicznego, który
skłania do wydłużania okresu użytkowania produktów – ich ponownego użycia i
naprawy.



utworzenie panelu ds. analizy zachowań obywateli (ang. Citizen Insights Panel),



rozszerzenie zakresu programu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz miast
o obiegu zamkniętym i objęcie nim także „wsi o obiegu zamkniętym



Wprowadzenie etykiety zgodności z zasadami obiegu zamkniętego mogłoby
przyspieszyć transformację i pomóc konsumentom dokonywać zrównoważonych
wyborów, niemniej działaniom tym powinna towarzyszyć ogólnoeuropejska kampania
komunikacyjna.



EKES podkreśla potrzebę przeprowadzenia pełnej analizy wszystkich przepływów
materialnych, zarówno docierających do UE, jak i z niej wychodzących, w
ramach szerszej analizy wpływu GOZ na handel.



Szkoły wyższe i ośrodki badawcze powinny być potencjalnymi kolebkami innowacji o
obiegu zamkniętym służącymi rozwijaniu, testowaniu i rozpowszechnianiu innowacji,



GOZ jest kluczowym instrumentem realizacji celów zrównoważonego rozwoju i
stworzenia gospodarki niskoemisyjnej

Wskaźniki i monitoring
„Trudno dziś znaleźć sferę ludzkiej aktywności której nie opisujemy liczbami.

Czasem jednak łatwiej coś zmierzyć, niż naprawdę zrozumieć”
M. Szreder Tygodnik Powszechny 1/2019

Mierniki, wskaźniki (produktu, rezultatu, oddziaływania) - KPI (ISO 224002:2014 dla wskaźnika wzór, elementy składowe, jednostki miary) - benchmark,
ocena danych, analiza porównawcza
Jak mierzyć globalny wpływ na środowisko i porównywać?

https://minfuture.eu/

LCA – mierzy wpływ potencjalny
https://ec.europa.eu/eurostat/
GOZ – mierzenie i monitorowanie w trakcie opracowania

Monitorowanie GOZ - KOM KE 2018/29


Monitorowanie postępów w realizacji GOZ jest trudnym zadaniem. Przejście na GOZ
nie ogranicza się wyłącznie do określonych materiałów lub sektorów. Stanowi ono zmianę
systemową, która ma wpływ na całą gospodarkę i dotyczy wszystkich produktów i usług.
Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby wskaźniki obejmowały przede wszystkim tendencje
związane z zachowaniem wartości ekonomicznej produktów, materiałów i zasobów,
a także tendencje związane z wytwarzaniem odpadów.



Nie ma jednego powszechnie uznawanego wskaźnika „obiegu zamkniętego”, brakuje
więc również gotowych, solidnych wskaźników opisujących najważniejsze tendencje.
Odpowiednie uchwycenie złożoności i licznych wymiarów procesu przejścia na GOZ nie
jest możliwe za pomocą jednego miernika lub wyniku.



Istnieje silna potrzeba i znaczny potencjał dalszych udoskonaleń działania UE i jej państw
członkowskich. Rola UE jest większa w niektórych obszarach (np. obrocie surowcami
poddającymi się procesowi recyklingu), lecz mniejsza w innych (np. w obszarze zielonych
zamówień publicznych).

Wskaźniki KE
KE zidentyfikowała dla całej UE sektory GOZ, dokonała ich oceny i
zaproponowała wskaźniki monitorowania i wskazała sektory priorytetowe
 produkcja i konsumpcja,
 gospodarowanie odpadami,
 surowce wtórne,
 konkurencyjność i innowacje
Dla każdego z tych obszarów zaproponowano jeden lub kilka wskaźników, np.
 samowystarczalność UE w zakresie dostępu do surowców (surowce
krytycznych),
 udział zielonych zamówień publicznych,
 wielkość wytwarzanych odpadów,
 poziom recyklingu dla poszczególnych strumieni odpadów,
 wysokość inwestycji w działania i sektory GOZ,
 liczba patentów związanych z gospodarowaniem i recyklingiem odpadami.
Źródło: SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW z
wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, Bruksela 04.03.2019, COM(2019) 190 final

Wskaźniki 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 Eurostat (2018)
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33 strategie w UE
Lokalizacja istniejących i przyszłych
strategii


Obecność pierwszych użytkowników



Strategie krajowe ułatwiające
wprowadzenie strategii
regionalnych



Systemy zdecentralizowane

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

Wybrane strategie GOZ w UE
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
 Produkcja: Obrót i liczba miejsc pracy w podmiotach
działających w gospodarce o obiegu zamkniętym (wszystkie
sektory i typy łącznie), % redukcji przepływów przychodzących /
wychodzących w Paryżu (metabolizm miejski), % wzrost odzysku
materiałów (t) i odzysku organicznego w Paryżu (t).
 Konsumpcja: Krajowa konsumpcja per capita, GDP/DMC,
produkty z marką Ecolabel, liczba krajowych i terytorialnych
projektów proekologicznych w przemyśle, wskaźnik car-sharing,
wskaźnik marnowania żywności, wydatki gospodarstw domowych
na naprawę i konserwację. Tonaż odpadów ponownie użytych,
recykling, upcykling (recykling, rzemieślnicy, sklepy z używaną
odzieżą, fablab).
 Gospodarowanie odpadami: Ilość odpadów składowanych na
składowiskach, Ilość surowców wtórnych zużywanych w procesach
produkcji, tonaż unikniętych odpadów.

Wskaźniki: Portugalia/Porto
 Produkcja: Zastosowane wskaźniki: potencjał wiatru (m/s);
potencjał słoneczny (W/m2); zielone dachy (%); import/eksport (€
/€), Zastosowane wskaźniki: modernizacja (%); bardzo
zdegradowane budynki (%).
 Konsumpcja: Zastosowane wskaźniki: wykorzystanie transportu
publicznego (%); energia elektryczna zużyta w sektorze transportu
(%), Zastosowane wskaźniki: przetwarzane odpady żywnościowe
(%); odpady żywnościowe przetwarzane w małych i średnich
przedsiębiorstwach (MŚP) (%)
 Gospodarowanie odpadami: Zastosowane wskaźniki: składowanie
odpadów (%); odpady segregowane (kg / mieszkańca *rok)
 Innowacja CE: Zastosowane wskaźniki: budżet innowacji CE (%)
 Edukacja: Zastosowane wskaźniki: wysokie osiągnięcia(%)

Ku go s po darc e o o biegu zamkniętym
Rada Ministrów w dniu 10 września 2019
zaakceptowała przygotowaną przez
Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii Mapę drogową GOZ.

W Mapie drogowej transformacji w
kierunku GOZ wskazano obszary
priorytetowe tj.
 zrównoważona produkcja przemysłowa,
 zrównoważona konsumpcja,
 biogospodarka
 nowe modele biznesowe

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).

Mapa drogowa GOZ w Polsce


Wobec
wyczerpywania
się
zasobów
surowców
nieodnawialnych, wzrostu ich cen i rosnącej zależności Polski
od ich dostaw z krajów trzecich, co generuje ryzyka dla
dalszego rozwoju gospodarczego kraju oraz wyzwania w
kontekście ochrony środowiska, konieczne jest niezwłoczne
podjęcie działań przez sektor publiczny. W tym kontekście
wpieranie transformacji w kierunku GOZ jest niezbędnym
elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej,
innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski.



Transformacja w kierunku GOZ wymaga podjęcia działań na
wszystkich etapach cyklu życia, zaczynając od pozyskania
surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję,
zbieranie odpadów aż po ich zagospodarowanie.

Mapa drogowa GOZ w Polsce


W Polsce istnieje duży potencjał poprawy w zakresie działań
dotyczących odpadów przemysłowych, w szczególności
pochodzących z działalności górniczej i wydobywczej,
przetwórstwa przemysłowego oraz wytwarzania i
zaopatrywania w energię (odpady poflotacyjne, UPS, itp.).



Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) - Cel KE - zasoby
środowiska wykorzystywane są w sposób wydajny i
zrównoważony - jednolite metodyki obliczania śladu
środowiskowego dla poszczególnych grup produktów i
działalności gospodarczych, która zakończyła się w kwietniu
2018 r. i bazowała na koncepcji LCA.



Realizacja projektu „oto-GOZ”(Gospostrateg) wspólnie z
IGSMiE PAN

oto-GOZ


Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających
ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na
rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym
(regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej)



Projekt w ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach
Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych:



„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski
globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG
http://konferencja-pan.pl/
https://circulareconomy.europa.eu/platform

w

warunkach

KIS – GOZ

Od 2019 r. nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji.
=KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne,
odpady

PSE 2030


Cele szczegółowe - Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami
środowiska – kierunki interwencji GOZ



Działania na rzecz pełnego wdrożenia w Polsce hierarchii sposobów postępowania z
odpadami wpisują się w koncepcję GOZ



Wspierane inwestycje - recykling odpadów, przeróbka i wykorzystaniem surowców z
wtórnego obiegu, przedsięwzięcia w zakresie wdrażania gospodarki odpadami o obiegu
zamkniętym na poziomie gminnym oraz prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe
związane
z
innowacyjnymi
techno-logiami
środowiskowymi,
dotyczącymi
wykorzystania surowców wtórnych i gospodarki odpadami, realizowane m.in. przez
podmioty tworzące system nauki i szkolnictwa wyższego oraz ich konsorcja z
przemysłem.



Zapobieganie zanieczyszczeniu wód, w tym morskich, odpadami tworzyw sztucznych
będzie wspierane również dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych pod
kątem pełnego wdrożenia w nich podejścia GOZ.

PSE 2030


Ekoinnowacje odgrywają szczególnie ważną rolę w pobudzaniu procesu przechodzenia na
gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganiu zmianom klimatu, ochronie jakości
powietrza, utracie różnorodności biologicznej czy zrównoważonym korzystaniu z zasobów
wodnych i zapewnieniu ich dobrej jakości.



Podstawowym celem GOZ jest to, żeby produkt był jak najbardziej wydajnie produkowany
i wykorzystywany, a powstałe z niego odpady zagospodarowane w odpowiedni
ekonomicznie i środowiskowo sposób. Istotne jest, żeby odpady – jeżeli już powstaną –
były traktowane jako potencjalne surowce wtórne. Powyższe oznaczać będzie między
innymi realizację długoterminowych celów w zakresie ograniczenia składowania odpadów
oraz intensyfikację działań w zakresie celów dotyczących poziomów przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu priorytetowych strumieni odpadów, takich jak odpady
komunalne oraz odpady opakowaniowe.



Wspierane będą także działania edukacyjne, mające na celu zmniejszenie ilości tworzyw
sztucznych docierających do wód morskich oraz działania ukierunkowane na
unowocześnienie portowych urządzeń do odbioru odpadów w celu zapewnienia, aby
odpady wytwarzane na statkach lub zebrane na morzu (np. stare sieci rybackie) dostarczano na ląd i właściwie nimi gospodarowano (segregacja, recykling,
unieszkodliwienie).

Ekoznaki

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


Wskaźniki dla Polski












Wskaźniki dla kraju, regionu, miast, branż, firm - np. priorytetowe dla
obszarów zidentyfikowanych w KIS GOZ?, inne obszary,
Analiza porównawcza z innymi krajami – Polska bardzo wysoka
materiałochłonność i niska produktywność zasobów
Identyfikacja głównych celów i strategii rozwoju kraju/regionu
Wybór priorytetowych sektorów GOZ – zgodne z Mapą GOZ
Wyznaczenie celów spójnych z GOZ i propozycja ich kwantyfikacji –
wskaźniki możliwe do osiągnięcia w krótkim czasie?
Propozycja działań i zmian prawnych
Wskazanie priorytetów w obszarze konsumpcji
Innowacje i badania w tym IT
Edukacja
Promocja i marketing kraju/regionu

