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Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

9-11 grudnia 2019 r. Kraków



Plan spotkania

ü Gospodarka o Obiegu Zamkniętym odpowiedzią na 
najważniejsze wyzwania środowiskowo –społeczne:  
wprowadzenie do koncepcji gospodarki cyrkularnej w mieście i 
biznesie
üInwestycje sprzyjające rozwojowi miasta cyrkularnego-
ćwiczenie w grupach
ü Rozwój nowych modeli biznesowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań GOZ w biznesie



Joanna Wis- Bielewicz
Członek Zarządu Instytut Innowacji I Odpowiedzialnego Rozwoju, Ekspert Stowarzyszenia
Gmin Polska Sieć Energy Cites 

Think To Do Tank, organizacja pozarządowa działająca
w obszarze wspierania rozwoju innowacji i implementacji
zmian systemowych w celu zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego.

INNOWO nie tylko pracuje z różnymi grupami interesariuszy, ale inspiruje i 
skłania do współpracy jak największą liczbą partnerów. Staramy się 
wykorzystywać innowacje, aby wytyczać nowe lepsze drogi do 
zrównoważonej przyszłości.



Indywidualne wybory
Ice Breaker
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Czy podejmuje Pan/Pani
jakieś ekologiczne działania?

Żródło: www.wwf.org.hk
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Jakie są obecnie
Państwa zdaniem
najpoważniejsze 
zagrożenia dla 
Planety?

Żródło: h/ps://oxfamblogs.org/fp2p/can-we-live-inside-the-doughnut-why-the-world-needs-planetary-and-social-boundaries/ 

Z A G R O Ż E N I A
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ZAGROŻENIA

Top 10 risks in terms of
Likelihood

Jakie są obecnie najpoważniejsze 
zagrożenia dla Planety ?

Extreme weather events

Failure of climate-change mitigation and adaptation

Natural disaster

Data fraud or theft

Cyber-attacks

Man-made environmental disasters

Large-scale involuntary migration

Biodiversity loss and ecosystem collapse

Water crises

Asset bubbles in a major economy

Top 10 risks in terms of
Impact
Weapons of mass destruction

Failure of climate-change mitigation and adaptation

Extreme weather events

Water crises

Natural disasters

Biodiversity loss and ecosystem collapse

Cyber-attacks

Critical information infrastructure breakdown

Man-made environmental disasters

Spread of infectious diseases

Categories
Economic

Environmental

Geopolitical

Societal

Technological



Granice Planety

8

Nowe 
zagrożen

ia
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warstwy 

ozonowej

Zagrożenie 
aerozolami

Zakwaszenie 
oceanów

(Fosfor)

Zużycie 
wody 

słodkiej

Zmiany 
wykorzysta

nia 
obszarów

(różnorodność 
funkcjonalna)

Zmiana klimatu
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Zagrożenia 
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(różnorodność 
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Wysokie ryzyko

Rosnące ryzyko

Brak ryzyka

Brak oceny



9

Zmiany klimatu
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Opinie organizacji naukowych o międzynarodowym lub ogólnokrajowym statusie dotyczące globalnego ocieplenia
ZMIANY KLIMATU

które w swoim stanowisku stwierdzają, że klimat Ziemi się 
ociepla, ze względu na działalność ludzi emitujących gazy 
cieplarniane, przede wszystkim CO2 ze spalania paliw 
kopalnych, oraz wzkazują na poważne konsekwencje dla Planety

ORGANIZACJE,

które mają inne zdanie (np. nie ociepla się, to naturalna zmiana klimatu, 
przyczyną ocieplenia nie są emitowane przez nas gazy cieplarniane,
to nie będzie problem itp.)

ORGANIZACJE,

Źródło: www.naukaoklimacie.pl
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•.................................................................,
•.................................................................,
•.................................................................,
•.................................................................,
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ZMIANY KLIMATU

Z M I A N Y  K L I M A T U

Jakie znacie 
Państwo ryzyka 
klimatyczne?
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ZMIANY KLIMATU

Konflikty zbrojne
o zasoby naturalne



1. Dorzecze Amazonki, konflikty pomiędzy koncernami wydobywczymi a lokalną społecznością

2. Jezioro Czad, od 1963 roku zmniejszyło się o 90 % już teraz zmuszając do migracji 3,5 mln osób

3. Od 2007 roku ,kraj zaznał niespotykanej suszy przez 3 lata z rzędu, brak żywności, śmierć zwierząt 
gospodarskich zmusiła 1,5 osób do migracji 

4. Od 1975 obszary pustynne w Chinach powiększyły się o ok. 54 tys. km2 

5. Filipiny – 15 mln osób straciło dach nad głową i było zmuszonych do migracji po przejściu 
katastrofalnego w skutkach tajfunu ( który zabił 7 tys osób) 



Konsekwencje zmiany klimatu

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Koszty ekstremalnych zjawisk pogodowych,
wywołanych zmianami klimatu w 2018 roku
(powodzi, susz, huraganów i pożarów) sięgnęły 100
mld. USD dolarów, w tym m.in.:

• Powodzie w Japonii przyniosły straty w wysokości 7
mld USD, w wyniku żywiołu 230 straciło życie

•Wstępne szacunki skutków fal ciepła, które
przetoczyły się nad Europą w 2018 roku wskazują, że
pochłonęły one nawet do 1500 ofiar śmiertelnych we
Francji oraz około 250 ofiar w Danii, dodatkowo w
pożarach w Grecji zginęło kolejnych 99 osób.



Konsekwencje zmiany klimatu w Polsce

Ekstremalne zjawiska pogodowe
• Nawałnice, które przeszły nad Polską z 11
i 12 sierpnia 2017 spowodowały śmierć 6
osób, a liczba rannych w skali kraju wyniosła
62 osoby, w tym 23 strażaków. (Prędkość
wiatru w porywach osiągała 120 km/h,
a punktowo przekraczała nawet 150 km/h.)

•Uszkodzenia budynków w całej Polsce
oszacowano na ponad 250 milionów złotych.

• Przez dwa dni zniszczonych zostało 72 tys.
ha upraw.

Żródło: http://healpolska.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-w-praktyce-w-weekend-
liczne-burze-silny-wiatr-oraz-intensywne-opady-informacja-prasowa// 



• Ulewne deszcze i powodzie

- Gwałtowne opady deszczu, wywierające poważną presję na infrastrukturę 
miejską i stanowiące poważne zagrożenie  dla wielu mieszkańców , nie 
zmniejszają niestety skutków suszy

Miasto Łódź po ulewie Źródło: EastNews, 

Konsekwencje zmiany klimatu w Polsce

Miasto Bydgoszcz Żródło: https://bydgoska.retencja.pl/wp-
content/uploads/2017/07/7_Stanisław-Drzewiecki-BYDGOSKI-PROJEKT-
MODERNIZACJI-SYSTEMU-ODWADNIANIA-22.06.2017.pdf



Konsekwencje zmiany klimatu w Polsce

Ekstremalne zjawiska pogodowe

• Fale upałów, które przetoczyły się
nad Europą w 2015 roku
doprowadziły do śmierci nawet
1200 osób

•Wysokie temperatury osłabiły
także bezpieczeństwo energetyczne
Polski, prowadząc do pierwszych od
lat 80-tych XX w. ograniczeń w
dostawach prądu.

Żródło: https://www.ine-isd.org.pl/wp-content/uploads/pdf/gosp_niskoem_miasta.pdf/ 
Żródło: hSp://www..naukaoklimacie.pl

http://www..naukaoklimacie.pl/


Konsekwencje zmiany klimatu

Kryzys w dostępie do wody pitnej

• Tylko 3% wody na Ziemi nadaje się 
do picia 

• 1 mld osób na Ziemi cierpi na brak 
wody, kolejne 2.7 mld odczuwa brak 
wody co najmniej przez miesiąc w 
roku.

• 2,4 mld osób nie ma wody 
niezbędnej do higieny w konsekwencji 
wiele z nich choruje na cholerę i tyfus. 
W ciągu roku z tego powodu umiera 
około 1 miliona dzieci.

Źródło:https://birdgei.com/2011/09/12/draught-vs-drought/



Kurczące się zasoby wody pitnej 



Konsekwencje zmiany klimatu w Polsce
• Pustynnienie 

Warszawy 

Źródło: projekt ADAPTCITY



• Pustynnienie Polski

- bezprecedensowe ryzyko 
pożarów lasów wiosna 
2019 roku

Źródło: Lasy Państwowe

Konsekwencje zmiany klimatu w Polsce

- braki w dostępie do wody pitnej w 
Województwie Łódzkim



Konsekwencje zmiany klimatu w Polsce
• Miejska wyspa ciepła 

- różnica temperatur pomiędzy powierzchnią trawnika i obszarem 
zacienionym przez drzewa a nagrzanym chodnikiem wynosi nawet do 15 °C

Źródło: Zielona ulica
Źródło: http://wyborcza.pl/10,82983,24885233,nawet-o-31-proc-wzrasta-smiertelnosc-podczas-
upalow-w-warszawie.html



SUROWCE - PIASEK
• Piasek jest drugim najczęściej wykorzystywanym 
surowcem na świecie (po wodzie) 

• Niezrównoważone wydobycie piasku prowadzi do 
erozji nabrzeży narażając mieszkańców, zagraża 
wielu gatunkom zwierząt  

•W latach 2013-2018 wydobycie piasku na świecie 
zwiększyło się o 24 proc. podczas kiedy obroty w 
handlu piaskiem wzrosły 6-krotnie 

• Rynek wydobycia piasku oceniany jest na 70 mld 
dol. Tylko w USA w minionym roku  wydobycie na 
potrzeby budownictwa przyniosło 8,9 mld dol. 
dochodów 

• Piasek jest wykorzystywany do produkcji betonu ( 
podstawowego materiału budowlanego), szkła, 
półprzewodników a najnowsza dziedzina, gdzie 
odgrywa ważną rolę to technologie łupkowe
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Wylesianie

Zgodnie z szacunkami banku światowego w pomiędzy 1990 a 2016 rokiem, na 
świecie wyrąbano lasy na obszarze 1.3 mln km2

(Obszar ten odpowiada zsumowanej powierzchni Polski, Niemiec i Francji )



Źródło: https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2018-10/LPR2018_Full%20Report.pdf

Utrata bioróżnorodności 

Zgodnie z szacunkami WWF w latach 1970-2014 o 
60% zmniejszyła się populacja wszystkich żyjących 
na Ziemi gatunków zwierząt 



Główne powody ginięcia gatunków na Ziemi:

- nieefektywne wykorzystanie terenu, (gospodarka 
rabunkowa ang. overexploitation, overharvesting), 

- nadmierne zużycie wody, i
- zmiana klimatu, 
- zanieczyszczenie, 
- wzrost populacji ludzi, 
- urbanizacja
Źródło:https://news.un.org/en/story/2019/02/1033331

Utrata bioróżnorodności 
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Zanieczyszczenie 
środowiska
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ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

Zanieczyszczenie
wód i oceanów

Zanieczyszczenie
powietrza

WEDŁUG WHO, ZANIECZYSZCZENIE 
POWIETRZA do 7 milionów 

przedwczesnych zgonów rocznie (czyli 1/8 
wszystkich tego rodzaju zgonów na 

świecie) jest związanych
z zanieczyszczeniem powietrza.

Zanieczyszczenie
chemiczne

Nawozy i pestycydy

Zanieczyszczenie
światłem i hałasem

WHO Noise Environmental 
Burden on Disease working 
group podaje, że nadmierny 

hałas może przyczyniać się do 
setek tysięcy zgonów rocznie 

poprzez wpływ na wzrost 
chorób serca
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Przeludnienie
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Ślad ekologiczny



CO MOŻEMY ZROBIĆ ? KTO MA TO ZROBIĆ ?
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• Miasta i samorządy lokalne

My wszyscy !

• Rządy, międzynarodowe agendy, 

przywódcy religijni  

• Rynek finansowy : 
ü Inwestorzy finansowi 
ü Inwestorzy indywidualni

• Korporacje ,  Konsumenci 



Porozumienie Klimatyczne zawarte w 
Paryżu, w grudniu 2015 podczas COP21
174 kraje oraz Unia Europejska deklarują 
powstrzymanie temperatury Ziemi poniżej granicy 2°C

• Pakiet klimatyczno-energetyczny UE - do 2020roku 
wszystkie kraje Wspólnoty muszą:

ü Ograniczyć o 20 proc. emisję gazów cieplarnianych (w stosunku do 
poziomu z 1990 r.)

ü Zagwarantować 20-procentowy udział energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w kraju 

ü Zwiększyć o 20 proc. efektywności energetyczną



GLOBALNE WYZWANIA
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Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju 
- przyjęte 25 września 2015 r.



GLOBALNE WYZWANIA
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GOSPODARKA LINEARNA versus GOZ
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Żródło: https://www.researchgate.net/figure/The-linear-economy-The-take-make-and-waste-approach-of-
production_fig2_323809440
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GOZ odpowiedzią na najważniejsze globalne wyzwania

Żródło: https://www.metabolic.nl



• Energia produkowana jest z odnawialnych źródeł 
energii
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GOZ odpowiedzią na najważniejsze globalne wyzwania

Wizja gospodarki cyrkularnej 

• Wszystkie surowce/materiały są wielokrotnie 
wykorzystywane

• Podejmowane działania/ modele biznesowe 
wspierają bioróżnorodność

• Podejmowane działania/ modele biznesowe 
wspierają lokalną kulturę I społeczności 

• Podejmowane działania/ modele biznesowe 
wspierają zdrowie I wysoką jakość życia

• Podejmowane działania/ modele biznesowe 
generują wartość nie tylko finansową 

• Podejmowane działania/ modele biznesowe  są 
odporne i umożłiwiają adaptację do nowych warunków

Żródło: https://www.metabolic.nl
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GLOBALNE PRZEPŁYWY MATERIAŁÓW

Żródło: https://www.metabolic.nl/projects/total-global-material-flows-2010/
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GLOBALNE PRZEPŁYWY MATERIAŁÓW- kluczowe branże

Rolnictwo

Miasta i środowisko zabudowane

Woda

Trasport i mobilność

Elektronika

Chemikalia

Budownictwo i rozbiówka
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Kluczowe obszary interwencji 

• Miasta 

• Biznes



MIASTA: 

• zajmują zaledwie 3% terenów na 
Ziemi

• powstaje w nich  90% innowacji 

• generują 80% globalnego PKB

• Produkują 50% światowych 
odpadów

• konsumują ok. 75% światowych 
surowców 

• odpowiedzialne są za 60-80%  
światowych emisji gazów 
cieplarnianych

41



CYRKULARNE 
MIASTA

Rotterdam 

42

Żródło: https://www.metabolic.nl/publications/circular-rotterdam/
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Gospodarka cyrkularna odpowiedzią na najważniejsze globalne wyzwania

Gospodarki cyrkularna branże

• Rolnictwo

• Miasta I środowisko zabudowane

• Wykorzystanie zasobów wodnych 

• Mobilność/ transport

• Elektronika

• Przemysł chemiczny 

• Branżą budowlana



Co robią miasta? 

Zamykanie obiegu  

- Efektywne wykorzystanie energii

- Efektywne wykorzystanie wody

- Efektywne wykorzystanie 
surowców

Edukacja

Budowanie  koalicji, partnerstw,  
sieci wymiany wiedzy i 
praktycznych doświadczeń



a) Rozwój energetyki odnawialnej 

Źródło: UG Niepołomice

https://klastercieszyn.pl

Efektywne wykorzystanie energii/ ograniczenie emisji 
gazów  cieplarnianych  



Źródło: projekt REVIPOWER www.efficent-city.org

Efektywne wykorzystanie energii/ ograniczenie emisji 
gazów  cieplarnianych  



1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

a) Poprawa efektywności energetycznej mobilność

Źródło: projekt REVIPOWER www.efficent-city.org



Źródło: projekt REVIPOWER www.efficent-city.org

Efektywne wykorzystanie energii/ ograniczenie emisji 
gazów  cieplarnianych  

Rewitalizacja terenów przemysłowo-mieszkaniowych



Potencjał rozwoju GOZ w ramach rewitalizacji

• Tereny upadłego 
przedsiębiorstwa z 
branży metalurgicznej,  
21 budynków o 
zróżnicowanych  
wielkościach, w tym 
jeden budynek 
mieszkalny.  Pięć 
spośród ww. budynków 
w stanie do 
wyburzenia.

• Obszar ok. 4,7 ha. 

Inwestor  prywatny , 
autor koncepcji : Grzegorz 
Nabagło



Potencjał rozwoju GOZ w ramach rewitalizacji

Remont budynków mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych



Potencjał rozwoju GOZ w ramach rewitalizacji

Remont budynków mieszkaniowych, usługowych i  
przemysłowych
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Potencjał
rozwoju GOZ 

w ramach
rewitalizacji, 
kolejny krok, 
wdrożenie
platformy 
wymiany



Wdrażanie praktycznych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody w mieście

Mapa działań na rzecz poprawy retencji w  Warszawie

Żródło: https://sendzimir.org.pl/publikacje/mapa-miejsc-sprzyjajacych-retencji/



Mapa działań na rzecz poprawy retencji w  Warszawie

Wdrażanie praktycznych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody w mieście



Mapa działań na rzecz poprawy retencji w  Warszawie

Wdrażanie praktycznych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody w mieście



Mapa działań na rzecz poprawy retencji w  Warszawie

Żródło: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-dop-aci-do-retencji-wody

Wdrażanie praktycznych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody w mieście



Poprawa retencji miejskiej w Bydgoszczy Bydgoszcz realizuje najbardziej ambity 
projekt w zakresie gospodarki wodnej 

w Kraju. 
Wartość projektu to 216,55 mln PLN 

(Bydgoszcz otrzymała dofinansowanie 
z Funduszu Spójności w wysokości 

129,97 mln PLN).

Wdrażanie praktycznych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody w mieście

Miasto Bydgoszcz Żródło: https://bydgoska.retencja.pl/wp-content/uploads/2017/07/7_Stanisław-Drzewiecki-BYDGOSKI-PROJEKT-MODERNIZACJI-SYSTEMU-
ODWADNIANIA-22.06.2017.pdf



Poprawa retencji miejskiej w Bydgoszczy

Wdrażanie praktycznych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody w mieście

Miasto Bydgoszcz Żródło: https://bydgoska.retencja.pl/wp-
content/uploads/2017/07/7_Stanisław-Drzewiecki-BYDGOSKI-PROJEKT-
MODERNIZACJI-SYSTEMU-ODWADNIANIA-22.06.2017.pdf



Ograniczenie efektu wysp ciepła

Żródło: https://www.obserwatorprowincjonalny.pl/jeszcze-w-zielone-gramy/

Wdrażanie praktycznych rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody w mieście (rozwiązania inspirowane 
naturą ang. nature based solu/ons)



Odpady komunalne

• Każdego roku w Polsce produkowanych jest 12mln 
ton odpadów z czego 83,3 proc. pochodzi z 
gospodarstw domowych

• Statystyczny Polak produkuje 312 kg śmieci rocznie. 
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CYRKULARNE 
MIASTA

Analiza dla              
4 polskich miast:

• Warszawa

• Lublin

• Gdańsk

• Kraków

Żródło: https://www.metabolic.nl/publications/circular-rotterdam/
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Żródło: http://circularhotspot.pl



• Co robi samorząd lokalny? 

Edukacja: angażują interesariuszy, budują lokalne, 
regionalne, krajowe i  międzynarodowe koalicje, 
partnerstwa, sieci wymiany wiedzy i praktycznych 
doświadczeń

Żródło: http://circularhotspot.pl



Ćwiczenie warszatowe w grupach- gra z wykorzystaniem kart 
Metabolic  

• W swojej grupie wybierz po 3 działania z każdej kategorii mające na 
celu wdrożenie GOZ w mieście, które zostaną sfinanowane w ramach 
nowego RPO i przyniąsą Twoim zdaniem najlepsze efekty ekonomiczne, 
społeczne oraz środowiskowe- wytłumacz dlaczego

65
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Światowa gospodarka 

jest 9.1% 
cyrkularna 

pozostawiając
‘Circularity Gap’.

Circularity Gap report 2019, Circle Economy

BIZNES



Ograniczenie produkcji plastiku

W 2019 roku Coca-Cola pokazała pierwszą butelkę 
wyprodukowaną w 100% z odnawialnego plastiku 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2019/nov/09/coca-cola-world-biggest-plastics-
polluter-again-datablog

Coca-Cola uznana po raz kolejny za markę  najbardziej 
zanieczyszczającą środowisko plastikiem



CARREFOUR, LIDL
Ograniczenie plastiku



Zapobieganie powstawaniu 
Procter & Gamble 

LOOPSTORE



Efektywne wykorzystanie wody



Zapobieganie powstawaniu 
Efektywne wykorzystanie wody



IKEA

w swojej ofercie oświetlenia 
jedynie te wykonane w 
energooszczędnej technologii 
LED, 

100% bawełny używanej
w produktach IKEA pochodzi
z bardziej zrównoważonych 
źródeł. 

Cel aby 100% energii, którą 
IKEA zużywa w swojej 
działalności, pochodziło ze 
źródeł odnawialnych 

do 2020 roku całość 
wykorzystywanego drewna, 
będzie pochodziło z bardziej 
zrównoważonych źródeł. 

Grupa IKEA i IKEA Foundation 
przeznaczyła dodatkowy
1 miliard $ na działania na 
rzecz klimatu



URSA MAIOR
Optymalizacja procesu produkcji

• Mikrobrowar Ursa Maior jest w 100 procentach zasilany 

energią słoneczną własnej produkcji ,

• Specjalne procedury stosowane podczas produkcji piwa 

pozwalają na oszczędność do 50% prądu, wody i gazu w 

porównaniu do standardowego zużycia w przemyśle,

• Wszystkie piwa są w 100% piwa WEGAŃSKIE .



INNE BECZKI 
bio-opakowania

Inne Beczki stosują rozwiązanie amerykańsko-meksykańskiego start-upu E6PR™ (Eco Six 

Pack Ring), który zaprojektował opakowanie na piwo wykonane z odpadów powstałych 

w procesie warzenia piwa.



LIDL – zmiana
postaw klientów



Zmiana postaw
Zrób to sam



TERRACYCLE
• TerraCycle jest światowym liderem w odzysku Recyklingu 

różnego rodzaju odpadów, nawet tych które uznaje się za 

niedające do Recyklingu 

• Firma prowadzi liczne akcje na rzecz recyklingu i 

segregacji odpadów oraz realizuje programy 

lojalnościowe, która mają pomóc w odzysku i 

przetworzenie odpadów pochodzących z dóbr FMCG 





Zmiana postaw-
wynajem zamiast
kupowiania

MUD Jeans
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• ZRÓWNOWAŻONA 
PRODUKCJA 
PRZEMYSŁOWA

• ZRÓWNOWAŻONA 
KONSUMPCJA 

• BIOGOSPODARKA 

• NOWE MODELE 
BIZNESOWE 

MAPA DROGOWA
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Dziękuję za uwagę


