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Symbioza gospodarcza jest procesem, w którym odpady z jednej 

firmy stają się użytecznym wkładem surowcowym w innej tworząc 

trwałą sieć wymiany zasobów. 

Zasadą symbiozy gospodarczej jest zbudowanie logicznego 

ekosystemu naturalnych współzależności, której rezultatem będzie 

osiąganie wzajemnych zysków i korzyści dla środowiska naturalnego.  

Jest narzędziem mogącym przyczynić się do zawrócenia do obiegu

materiałów i energii zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu

zamkniętym.

SYMBIOZA GOSPODARCZA



Symbioza Kalundborg w Danii - pierwsza na świecie symbioza przemysłowa powstała dzięki

lokalnej współpracy firm publicznych i prywatnych kupujący nawzajem od siebie produkty uboczne

i opady wykorzystując je jako surowce.

W Kalundborg działają zarówno firmy ze światowej czołówki, jak i firmy mniejsze – wszystkie 

jednak, bez względu na wielkość, osiągają oczywiste korzyści:

• Ograniczenie kosztów oraz emisji zanieczyszczeń

• Wzrost przy mniejszym zużyciu zasobów

• Zwiększona konkurencyjność

• Prężność i elastyczność.

Symbioza w Norwegii – Oslo - przekształcenie odpadów spożywczych z gospodarstw

domowych z Oslo na płynny biogaz zapewnia paliwo do zasilania 135 autobusów. Skroplenie

biogazu jest możliwe dzięki instalacji dostarczonej przez firmę Wärtsilä. Zakład, w którym pracuje

instalacja do skraplania obsługuje firma Cambi AS w imieniu EGE (agencji Waste to Energy)

miasta Oslo. Znajduje się on w rolniczym regionie w pobliżu stolicy Norwegii.

SYMBIOZA PRZYKŁADY



Korzyści skutecznych przypadków symbiozy 
gospodarczych 

• korzyści środowiskowe to ulepszone pod względem wydajności wykorzystanie 

zasobów, zredukowane zużycia zasobów nieodnawialnych 

i zredukowane emisje zanieczyszczeń; 

• korzyści ekonomiczne to redukcja w zakresie kosztów zasobów 

wprowadzanych do produkcji, redukcja kosztów zarządzania odpadami 

i korzyści płynące z generowania dodatkowego dochodu tworzonego przez 

produkty uboczne i strumienie odpadów; 

• korzyści biznesowe (przedsiębiorcze) to poprawione relacje z zewnętrznymi 

podmiotami, rozwój środowiskowego wizerunku, nowe produkty i rynki; 

• korzyści społeczne to wyższe zatrudnienie, wzrost jakości istniejących miejsc 

pracy wynikający z kreowania czystszego, bezpieczniejszego, naturalnego 

i przyjaznego środowiska.



Warunki konieczne do powstania sieci 
współpracy między firmami

• Przedsiębiorstwa powinny być różnorodne, ale 
komplementarne,

• Wszelkie transakcje wymiany / współpracy 
powinny być ekonomicznie opłacalne,

• Wszelkie działania muszą wynikać z potrzeb i woli 
firm, nie mogą być im narzucane z zewnątrz,

• Podejmowane działania powinny być realizowane 
przy bliskiej współpracy z instytucjami kontroli 
i nadzoru,

• Mała odległość między współpracującymi 
partnerami jest ważna ze względu na ekonomikę 
transportu,

• Czynnikami motywującymi firmy do tworzenia 
symbiozy przedsiębiorstw są jasne i klarowne 
przepisy i wymagania prawne, korzyści uzyskiwane 
w wyniku współpracy.



Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu to platforma
współpracy firm i instytucji związanych z gospodarką
odpadami i recyklingiem, które zdecydowały się na podjęcie
długofalowej współpracy biznesowej w celu wypracowania
konkurencyjnej oferty produktów i surowców z recyklingu.

Klaster pomaga firmom „zamykać  obiegi” poprzez właściwe 
zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych.

.
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Łańcuch wartości w Klastrze w ZSEE 

Producenci



DOBRE PRZYKŁADY 

SYMBIOZY W KLASTRZE



FHU "MARTA" Marta Wódkowska

PPHU Wódkowski

FHU "MARTA" 
Marta 

Wódkowska

FHU Marta

Produkcja oraz sprzedaż papierów higienicznych, zarówno papieru

makulaturowego wytwarzanego z surowca pochodzącego z recyklingu,

jak i wysokojakościowego papieru toaletowego oraz ręczników

kuchennych celulozowych.

Współpracuje przede wszystkim na płaszczyźnie zagospodarowania

i recyklingu odpadów z firmami zajmującymi się segregacją odpadów.

Współpraca z:

• Atol Sp. z o.o. – główny odbiorca odpadów celulozowych oraz

makulaturowych powstałych w procesach produkcyjnych papierów

toaletowych, ręczników kuchennych oraz nawilżanych chusteczek.

Atol zajmuje się przetwarzaniem oraz dalszą odsprzedażą odpadów.

• K&K Recykling Folie sp. z o.o. – odbiorca odpadów. K&K

Recykling nabywa odpady foliowe powstające na etapie pakowania

obecnie oferowanych produktów. Firma przetwarza zakupiony odpad

na regranulaty, które następnie są odsprzedawane do

wykorzystywane w dalszych procesach produkcyjnych,

• PPHU Wódkowski – wspólna dystrybucja produktów pod marką

Zefir. Firmy wymieniają dodatkowo doświadczenia w zakresie

procesów technologicznych, czego efektem jest doskonalenie

łańcuch produkcji, w celu optymalizacji procesów biznesowych.



PROTECHNIKA sp. z o.o

Firma produkcyjna działającą w obszarze 

ochrony środowiska, gospodarce odpadami, 

recyklingu, przetwórstwa biomasy jak

i rolnictwa oraz leśnictwa. 

W swojej stałej ofercie posiada urządzenia

takie jak:

brykieciarki RDF, Sita dyskowe, Perforatory, 

separatory powietrzne i magnetyczne, 

Młyny frezowe, rozdrabniacze/kruszarki: 

jednowałowe, dwuwałowe i czterowałowe; 

podajniki taśmowe i ślimakowe, urządzenia 

do produkcji biopaliwa, granulatory, rębaki, 

chłodnice peletu, cyklony i wiele innych.

Oprócz urządzeń w ciągłej ofercie znajdują 

się części eksploatacyjne do wszystkich 

typów rozdrabniaczy takie jak: noże stałe 

i ruchome, sita, matryce i inne.

Współpracuje z członkami Klastra w 

różnych obszarach m.in. jako dostawca 

części itp. 



K&K Recykling Folie sp. z o.o

K&K Recykling System zajmuje się recyklingiem 

materiałowym oraz produkcją linii myjących do 

tworzyw sztucznych. 

Odbiorca odpadów, producent linii do mycia 

tworzyw sztucznych. Nabywca odpadów 

foliowych, które przetwarza na regranulaty, 

a następnie odsprzedaje do wykorzystywania 

w dalszych procesach produkcyjnych.  

Z regranulatów produkuje worki na odpady, oraz 

rękawy foliowe.

Innowacyjne linie do mycia tworzyw sztucznych. 

Zamykanie obiegu wody  - uzupełnienia z wodą 

z pozyskiwanego materiału – odpadu. 

Współpraca z Protechnika sp. z o. o. m.in. przy 

produkcji maszyn.



BOGUCKI FOLIE SP. Z O.O. SP.K. Celestynów

Firma PPHU ANNA  BOGUCKI WOJCIECH 

zajmuje się recyklingiem odpadu produkcyjnego 

powstającego przy produkcji folii 

opakowaniowej produkowanej przez firmę

BOGUCKI FOLIE SP. Z O.O. SP.K. 

Wyprodukowany regranulat jest ponownie 

wykorzystywany przez firmę BOGUCKI FOLIE 

SP. Z O.O. SP.K. do produkcji nowej folii z 

przeznaczeniem spożywczym jak i przemysłowym.

Obie firmy celowo zlokalizowane zostały  blisko 

siebie.



PKR

PRODUCENCI

ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.  Nowy Tomyśl

Specjalizacja
rozbiórka zużytych 
lodówek 
2019 r. – innowacyjna 
nowa linia 
przetwarzania 
wielkogabarytowych 
urządzeń 
chłodniczych

Zagospodarowaniu 
tworzyw sztucznych 
pochodzących z ZSEE

W ramach Klastra 
posiada stałą 
współpracę m.in.: PKR, 
POLBLUME, 
MB Recykling, O-PAL.



MB Recycling Piekoszów

Firma MB Recycling sp. z o.o.   

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k

posiada system zbierania baterii 

i akumulatorów przenośnych,

współpracuje w zakresie recyklingu tworzyw 

sztucznych, produkcji wyrobów gotowych z dostarczanych 

tworzyw sztucznych

prace badawczo-rozwojowe ochrony środowiska

W ramach klastra posiada stałą współpracę z firmami: 

BATEKO SP. Z O.O., ELEKTRORECYKLING POLSKA SP. Z 

O.O. - FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO, PKR, 

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 

I BARWNIKÓW, POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 

TARGI KIELCE S.A.



RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. ŚREM

System
Zbiórki
Zużytych
Opon

Guma dewulkanizowana
Guma granulowana

Opony rolnicze
Opony pełne
Maty gumowe
Mieszanki 
gumowe

Maty kompozytowe
Płyty polimerowe



Korzyści środowiskowe to:

• ograniczenie składowania i termicznego przetwarzania odpadów,

• zwiększenie efektywności wykorzystania odpadów/produktów ubocznych 

w zamian oszczędność materiałów i surowców naturalnych,

• redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery,

• oszczędności zasobów poprzez ich jak najdłuższe wykorzystywanie oraz 

maksymalną redukcję odpadów.

Wady to:

• Realizacja niezbędnych inwestycji w nową infrastrukturę lub zmianę istniejącej,

• Brak regulacji prawnych i definicji symbiozy gospodarczej.

Efekty wymiany w ramach symbiozy 

gospodarczej



Korzyści komercyjne (ekonomiczne) to m.in.:

• minimalizacja opłat za korzystanie ze środowiska,

• redukcja kosztów transportu materiałów – transport zwrotny

• możliwość negocjacji cen sprzedaży uzyskanych wysokiej jakości  

odpadów=surowców,

• rozwój innowacji i technologii,

• specjalizacja i podniesienie konkurencyjności na rynku,

• dofinansowanie i realizacja wspólnych projektów, 

• poprawa wizerunku firm.

Korzyści społeczne to m.in.:

• nowe miejsca pracy dzięki powstaniu nowych modeli biznesowych.

Podsumowanie efektów wymiany 

w ramach symbiozy przemysłowej



Klaster Gospodarki Odpadowej 
i Recyklingu jest jedynym 
przedstawicielem Polski 

w European Circular Economy
Stakeholder Platform,

reprezentowanym przez profesor 
Joannę Kulczycką - Prezesa 

Zarządu Klastra



Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – KRAJOWY KLASTER KLUCZOWY

Katarzyna Błachowicz
tel. + 48 536 921 091

katarzyna.blachowicz@klasterodpadowy.com

/klasterodpadowy
www.klasterodpadowy.com
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