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Wprowadzenie
W ostatnim czasie, wskutek globalizacji i dostępnych 
technologii, dokonujące się od stuleci przemiany znacznie 
przyspieszyły. Jeżeli chcemy zrozumieć, jak dzisiaj 
funkcjonuje społeczeństwo, gospodarka oraz jakie zmiany 
zachodzą w przyrodzie, musimy na to spojrzeć  
z szerokiej perspektywy, z uwzględnieniem megatrendów 
rozwojowych. To one wyznaczają przyszłość zarówno Polski, 
Europy, jak i całego globu. 

Megatrendy definiuje się jako narastającą falę zmian, która 
formuje się powoli, jest prawie nieodwracalna, wywiera silny 
wpływ na przyszłość, ma dalekosiężne skutki społeczne  
i towarzyszy jej poczucie nieuchronności.

To spopularyzowane przez Johna Naisbitta pojęcie obejmuje 
wielowymiarowe zjawiska transformacji o szerokim zasięgu 
oddziaływania na nasze życie. Takimi megatrendami 
są np. globalizacja gospodarek czy transformacja 
społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo 
informacyjne. Mówiąc dzisiaj o megatrendach, mamy na 
myśli długotrwałe zjawiska, na które działania państw czy 
podmiotów gospodarczych mają znikomy wpływ.    
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Zjawiska te są na tyle silne i niezależne od dyskursu 
publicznego oraz działań politycznych, że szansa na ich 
odwrócenie jest niewielka. Megatrendów nie sposób 
ignorować – należy je traktować jako istotne podstawy 
zmian otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Zderzenie kluczowych megatrendów, takich jak zmiany 
klimatyczne czy wyczerpywanie się zasobów naturalnych, 
z takimi zjawiskami, jak utrata bioróżnorodności i rosnąca 
ilość wygenerowanych odpadów, stwarza zagrożenia dla 
dalszego stabilnego rozwoju gospodarczego. W związku  
z tym potrzeba wdrożenia nowych założeń do istniejącego 
modelu gospodarczego staje się coraz pilniejsza. 
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Aktualne megatrendy:

przekształcanie się 
społeczeństw  
przemysłowych  
w informatyczne

rozwój globalnego 
rynku, rozszerzanie 
się gospodarki 
rynkowej

przechodzenie 
od myślenia 
i planowania 
krótkookresowego 
do długookresowego

przyspieszająca 
urbanizacja

wzrost znacze-
nia ekorozwoju

zmiany klimatu  
i postępujące  
kurczenie się zaso-
bów
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Europejskie wyzwania  
w zakresie zrównoważonego 
rozwoju  
– Circular Economy  
Package
W odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnymi 
społeczeństwami i gospodarkami w grudniu 2015 roku 
Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet aktów 
prawnych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym 
(Circular Economy Package) (1). 

Celem tych regulacji jest 
powrót naszego kontynentu na 
ścieżkę wzrostu gospodarczego 
dzięki inteligentnemu 
wykorzystaniu zasobów naturalnych 
oraz materiałów z recyklingu, 
inwestycjom w badania i nowe 
technologie, a także większe 
zaangażowanie obywateli, które 
ma przynieść trwały rozwój oraz 
tworzyć wartości społeczne  
i gospodarcze. 

Filarem tego wzrostu ma być 
gospodarka efektywnie korzystająca                
z zasobów.

Wśród planowanych działań 
przedstawionych w nowym pakiecie 

Komisji Europejskiej dotyczącym 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
wymieniane są m.in.:

 • wprowadzenie norm 
środowiskowych dotyczących 
surowców wtórnych w celu 
ułatwienia ich identyfikacji  
i zwiększenia potencjału ich 
wykorzystania na rynku,

 • wspieranie działań w gospodarce 
o obiegu zamkniętym 
odnoszących się do kwestii 
recyklingu, trwałości produktów, 
biodegradowalności  
i ograniczenia obecności 
substancji niebezpiecznych dla 
tworzyw sztucznych,
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Dzięki tym działaniom do 2030 roku KE chce osiągnąć przedstawione 
poniżej cele (2):

 • podjęcie działań na 
rzecz ograniczenia marnowania 
żywności, w tym obniżenia strat 
w łańcuchu produkcji i łańcuchu 
dostaw, poprawa oznaczania dat 
ważności i opracowanie narzędzi 
do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju, tj. zmniejszenia ilości 
odpadów spożywczych o połowę 
do 2030 roku,

 • udoskonalenie procesów 
produkcyjnych, w tym zawarcie                   
w dokumentach referencyjnych 
wskazówek dotyczących 
najlepszych praktyk w zakresie 
gospodarowania odpadami  
i efektywnego gospodarowania 
zasobami w sektorach 
przemysłowych,

 • działania na rzecz wtórnego 
wykorzystywania wody,  
w tym wniosek ustawodawczy 
w sprawie minimalnych 
wymogów dotyczących wtórnego 
wykorzystywania wody ściekowej,

 • ustanowienie minimalnych 
wymagań w zakresie Rozszerzonej 
Odpowiedzialności Producenta.

Źródło: 

1. https://ec.europa.eu/priorities/jobs-
growth-and-investment/towards-circular-
economy_en

2. Directive of the European Parliament and 
of the Council amending Directive 2008/98/
EC on waste 

zakaz składowania 
segregowanych 
odpadów

10%
poziom składowanych 
odpadów

75%
poziom recyklingu 
odpadów 
opakowaniowych

65%
poziom recyklingu 
odpadów komunalnych

szerokie zastosowanie 
ponownego użycia, 

recyklingu i współpracy 
pomiędzy różnymi 

gałęziami przemysłu 
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Nowe założenia 
modelu 
gospodarczego
Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
reprezentuje strategię rozwoju, 
która umożliwia wzrost gospodarczy 
przy jednoczesnej optymalizacji 
zużycia zasobów, głęboko 
przekształca schematy 
łańcuchów produkcji i 
konsumpcji oraz projektuje na 
nowo systemy przemysłowe. 
Strategia ta przewiduje przejście 
od modelu linearnego opartego 
na schemacie produkcja – zużycie 
– wyrzucenie do modelu pętli, w 
którym odpady, jeśli powstają, stają 
się surowcem. W tym rozwiązaniu 
gospodarka o obiegu zamkniętym, 
dzięki odpowiedniemu zarządzaniu 

łańcuchem dostaw, eliminuje 
pojęcie końca życia produktu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
ma następujące cechy:

 • uniezależnia rozwój gospodarczy 
od konsumpcji ograniczonych 
zasobów,

 • wzbogaca kapitał naturalny 
przez oddzielenie materiałów 
biologicznych od sztucznych oraz 
tworzenie możliwości regeneracji 
elementów ekosystemu,
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Weź, zużyj, wyrzuć

Jednorazowe użycie produktu, 
komponentów, materiałów i energii

Produkty stają się przestarzałe, 
chociaż wciąż nadają się do użytku

Ponownie wykorzystaj, naprawiaj, 
odnawiaj, recykluj

Gospodarka linearna Gospodarka o obiegu zamkniętym

Nieskończony przepływ surowców 
i materiałów

Wydłużony cykl życia produktu dzięki 
możliwości jego przebudowania lub 

rozłożenia na elementy

 • optymalizuje wykorzystanie 
zasobów przez rozsądne 
projektowanie i utrzymanie 
materiałów w obiegu,

 • rozwija innowacje i pobudza 
rozwój nowych technologii,

 • zwiększa wydajność systemu 
dzięki identyfikacji i usuwaniu 
negatywnych efektów 
zewnętrznych (np. emisja 
zanieczyszczeń).



Recykling

Wzrost znaczenia recyklingu pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na dostępne 
w ograniczonych ilościach – a więc drogie – zasoby, zminimalizować negatywny wpływ na 
środowisko naturalne oraz zwiększyć konkurencyjność Europy. Aby nastąpił 
rozwój w tym zakresie, konieczne jest wdrożenie nowych technologii, takich jak:

upcycling – w którym zużyte produkty są przekształcane w nowe materiały 
lub produkty o wyższej jakości i wartości, 

downcycling – w którym ze zużytych produktów wytwarzane są nowe, 
o niższej jakości, lecz równie przydatne. 

Projekt

Projektowanie w gospodarce o obiegu zamkniętym ma zasadnicze znaczenie, jeśli 
weźmie się pod uwagę minimalizację ilości wytwarzanych odpadów. Odzysk 
materiałów musi być rozważany już na etapie projektowania, m.in. przez wybór 
odpowiednich materiałów lub założenie demontażu albo odnowienia czy 
wprowadzenie ulepszeń. Zmniejsza to nakłady energii i maksymalizuje poziom 
zachowania wartości. 

Projektowanie produktów (i procesów) w obiegu zamkniętym wymaga 
zaawansowanych umiejętności, wiedzy i metod, dlatego etap ten musi obejmować 
współpracę producentów z głównymi grupami zainteresowania, takimi jak eksperci 
materiałowi, chemicy, inni producenci czy firmy recyklingowe. 

Produkcja

Tak jak w systemie linearnym w gospodarce o obiegu zamkniętym 
dążenie do zwiększenia produkcji jest pożądane. Wymaga to ciągłego 
wprowadzania ulepszeń, lecz w gospodarce o obiegu zamkniętym nie 
traci na tym wydajność.

Z punktu widzenia producenta gospodarka o obiegu zamkniętym 
oznacza:

korzystanie z materiałów ułatwiających powtórne zastosowanie 
produktu,

wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu,

ograniczenie ilości strat materiałów, energii oraz wytwarzanych 
odpadów na etapie produkcji.

Dystrybucja

Istotą usuwania negatywnych efektów zewnętrznych jest redukcja strat m.in. 
w obszarze transportu. Dystrybucja wg założeń gospodarki o obiegu zamkniętym ma 
za zadanie eliminację negatywnego wpływu na jakość powietrza, w szczególności 
przez obniżenie emisji CO2. 

Zbiórka

Aby uzyskać wartość z materiałów i produktów po ich zużyciu, 
należy je najpierw zebrać. Właściwa logistyka systemów 
zbiórki odpadów pozwoli ponownie wprowadzić materiały do 
obrotu rynkowego. Oszczędne, lepsze jakościowo systemy 
ograniczą wyciek materiałów, podnosząc tym samym ich 
opłacalność. 

Systemy zbiórki muszą być przyjazne dla użytkowników oraz 
zlokalizowane w miejscach dostępnych dla klientów 
i specjalistów. Muszą być ponadto zdolne podtrzymywać jakość 
materiałów. 

Zadania te wiążą się z koniecznością zmian w schematycznych 
nawykach społeczeństwa oraz zwiększeniem zaangażowania 
obywateli w edukację ekologiczną czy selektywną zbiórkę odpadów.

Konsumpcja, wykorzystanie, ponowne wykorzystanie, 
naprawa

W systemach obiegu zamkniętego dąży się do skrócenia cykli wewnętrznych 
(np. wybierania konserwacji zamiast recyklingu), dzięki czemu możliwe jest 
zachowanie większej ilości wbudowanej wartości w postaci surowców i energii 
obecnej w materiałach. System gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada wydłużanie 
żywotności produktów i optymalizację ich ponownego użycia przez ponowne 
wykorzystanie i naprawę przedmiotów lub ich części. Współużytkowanie, czyli 
wykorzystanie cechy użytkowej produktu, podnosi z kolei poziom jego możliwej 
eksploatacji.

Surowce

Odpady 
resztkowe
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Kluczowe założenia  
gospodarki  
o obiegu zamkniętym



Recykling

Wzrost znaczenia recyklingu pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na dostępne 
w ograniczonych ilościach – a więc drogie – zasoby, zminimalizować negatywny wpływ na 
środowisko naturalne oraz zwiększyć konkurencyjność Europy. Aby nastąpił 
rozwój w tym zakresie, konieczne jest wdrożenie nowych technologii, takich jak:

upcycling – w którym zużyte produkty są przekształcane w nowe materiały 
lub produkty o wyższej jakości i wartości, 

downcycling – w którym ze zużytych produktów wytwarzane są nowe, 
o niższej jakości, lecz równie przydatne. 

Projekt

Projektowanie w gospodarce o obiegu zamkniętym ma zasadnicze znaczenie, jeśli 
weźmie się pod uwagę minimalizację ilości wytwarzanych odpadów. Odzysk 
materiałów musi być rozważany już na etapie projektowania, m.in. przez wybór 
odpowiednich materiałów lub założenie demontażu albo odnowienia czy 
wprowadzenie ulepszeń. Zmniejsza to nakłady energii i maksymalizuje poziom 
zachowania wartości. 

Projektowanie produktów (i procesów) w obiegu zamkniętym wymaga 
zaawansowanych umiejętności, wiedzy i metod, dlatego etap ten musi obejmować 
współpracę producentów z głównymi grupami zainteresowania, takimi jak eksperci 
materiałowi, chemicy, inni producenci czy firmy recyklingowe. 

Produkcja

Tak jak w systemie linearnym w gospodarce o obiegu zamkniętym 
dążenie do zwiększenia produkcji jest pożądane. Wymaga to ciągłego 
wprowadzania ulepszeń, lecz w gospodarce o obiegu zamkniętym nie 
traci na tym wydajność.

Z punktu widzenia producenta gospodarka o obiegu zamkniętym 
oznacza:

korzystanie z materiałów ułatwiających powtórne zastosowanie 
produktu,

wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu,

ograniczenie ilości strat materiałów, energii oraz wytwarzanych 
odpadów na etapie produkcji.

Dystrybucja

Istotą usuwania negatywnych efektów zewnętrznych jest redukcja strat m.in. 
w obszarze transportu. Dystrybucja wg założeń gospodarki o obiegu zamkniętym ma 
za zadanie eliminację negatywnego wpływu na jakość powietrza, w szczególności 
przez obniżenie emisji CO2. 

Zbiórka

Aby uzyskać wartość z materiałów i produktów po ich zużyciu, 
należy je najpierw zebrać. Właściwa logistyka systemów 
zbiórki odpadów pozwoli ponownie wprowadzić materiały do 
obrotu rynkowego. Oszczędne, lepsze jakościowo systemy 
ograniczą wyciek materiałów, podnosząc tym samym ich 
opłacalność. 

Systemy zbiórki muszą być przyjazne dla użytkowników oraz 
zlokalizowane w miejscach dostępnych dla klientów 
i specjalistów. Muszą być ponadto zdolne podtrzymywać jakość 
materiałów. 

Zadania te wiążą się z koniecznością zmian w schematycznych 
nawykach społeczeństwa oraz zwiększeniem zaangażowania 
obywateli w edukację ekologiczną czy selektywną zbiórkę odpadów.

Konsumpcja, wykorzystanie, ponowne wykorzystanie, 
naprawa

W systemach obiegu zamkniętego dąży się do skrócenia cykli wewnętrznych 
(np. wybierania konserwacji zamiast recyklingu), dzięki czemu możliwe jest 
zachowanie większej ilości wbudowanej wartości w postaci surowców i energii 
obecnej w materiałach. System gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada wydłużanie 
żywotności produktów i optymalizację ich ponownego użycia przez ponowne 
wykorzystanie i naprawę przedmiotów lub ich części. Współużytkowanie, czyli 
wykorzystanie cechy użytkowej produktu, podnosi z kolei poziom jego możliwej 
eksploatacji.

Surowce

Odpady 
resztkowe
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Korzyści płynące  
z wdrożenia 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym
Model gospodarki o obiegu zamkniętym mógłby przynieść 
wiele korzyści w obszarze ekonomicznym, społecznym  
i środowiskowym. Wśród nich można wymienić:

01. Wzrost produktywności 
zasobów, spadek 
zapotrzebowania na surowce  
i materiały.

02. Przedłużone zachowanie 
wartości dodanej produktów 
i eliminacja wytwarzania 
odpadów.

03. Tworzenie nowych rynków  
i nowych produktów oraz wzrost 
wartości firm.

04. Możliwość sprostania aktualnym 
i przyszłym wyzwaniom 
związanym z globalną presją 
na dostępność zasobów, coraz 

mniejszym bezpieczeństwem 
dostaw i wzrastającą emisją 
gazów cieplarnianych.

05. Tworzenie nowych miejsc pracy.

06. Rozwój innowacji  
w sektorach projektowania, 
regeneracji, napraw, recyklingu, 
biogospodarki  
i przedsiębiorczości. 
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600 mld €
Takie oszczędności mogą 
przynieść  europejskim 
przedsiębiorstwom 
działania w obszarze 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym

W przeliczeniu na udział 
w rocznym obrocie tych 

przedsiębiorstw byłoby to

8%

140 mln €
Takie oszczędności 

w sektorze energetycznym 
przyniosłoby odnawianie 

lekkich pojazdów 
dostawczych

1 mld €
Takie oszczędności 

przyniosłaby zbiórka 95% 
zużytych telefonów 

komórkowych

2–4%
O tyle zmniejszyłaby się emisja 
CO2 dzięki wdrożeniu rozwiązań 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym

6,3 mln ton
O tyle obniżyłby się poziom 
emisji gazów cieplarnianych 
przy rezygnacji z recyklingu na 
rzecz odnowienia wyrobu 
w przypadku lekkich pojazdów 
dostawczych
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 “Gospodarka o obiegu zamkniętym jest 
wyzwaniem i ogromną szansą dla biznesu. 
Zmiany modeli biznesowych, odpowiadające 
założeniom idei gospodarki o obiegu 
zamkniętym, zaowocują stworzeniem 
nowych możliwości dla przedsiębiorstw. 
Potencjał zmian w skali europejskiej 
jest ogromny. Powinniśmy wykorzystać 
szanse, jakie zapewniają nam odpowiednie 
fundusze i programy europejskie i skupić się 
na inicjatywach powiązanych z gospodarką 
o obiegu zamkniętym, inwestować oraz 
opracowywać innowacyjne produkty  
i usługi, w celu zdobycia trwałej przewagi 
nad konkurencją“

Irena Pichola, Partner,  
Sustainability Consulting Central Europe

Gospodarka o obiegu zamkniętym  | Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian 
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Fundacja Ellen MacArthur opracowała 
zestaw sześciu działań, ujętych  
w schemacie ReSOLVE, które mogą pomóc 
przedsiębiorcom i rządom przestawić się na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym.  
Są to: regeneracja (Regenerate), 
współużytkowanie (Share), optymalizacja 
(Optimise), zamykanie obiegów (Loop), 
wirtualizacja (Virtualise) i wymiana 
(Exchange). 

Działania te pozwolą zwiększyć 
efektywność wykorzystania 
zasobów, wydłużyć ich żywotność 
oraz odejść od czerpania  
z zasobów nieodnawialnych na 
rzecz odnawialnych. Ponadto każde  
z działań intensyfikuje działanie 
pozostałych.

Gospodarka 
o obiegu 
zamkniętym w 
praktyce
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WSPÓŁDZIEL
Kupuj usługę – satysfakcję 
korzystania z produktu, nie 
sam produkt

Współużytkuj posiadane dobra 
(np. samochody, 
pomieszczenia, urządzenia)

Używaj powtórnie, korzystaj  
z obiegu z drugiej ręki

Przedłużaj żywotność przez 
konserwowanie, 
projektowanie w kierunku 
trwałości, możliwość 
podwyższenia klasy wyrobu  
w celu jego dłuższego 
użytkowania

WYMIENIAJ
Zastępuj stare nieodnawialne 
materiały nowoczesnymi  
i zaawansowanymi

Stosuj nowe technologie  
(np. druk 3D, silniki 
elektryczne)

Wybieraj nowe wyroby/usługi 
(np. transport intermodalny)

ZAPĘTLAJ
Korzystaj z materiałów 
ułatwiających powtórne 
zastosowanie produktu

Materiały poddawaj 
recyklingowi

Korzystaj z materiałów 
pochodzących z recyklingu

Ogranicz straty materiałów  
i energii oraz ilości 
wytwarzanych odpadów na 
etapie produkcji

Stosuj fermentację metanową

WIRTUALIZUJ
Dematerializuj 
wykorzystywanie zasobów 
przez dostarczanie danej 
funkcjonalności w sposób 
wirtualny:

bezpośrednio (np. książki, 
muzyka, filmy, płyty CD i DVD, 
bilety na podróże)

pośrednio (np. zakupy online, 
wirtualne biura, banki 
internetowe)

REGENERUJ
Przechodź na energię 
pochodzącą z odnawialnych 
źródeł

Stosuj materiały odnawialne

Przywracaj, zachowuj  
i naprawiaj ekosystemy

Zawracaj odzyskane zasoby 
biologiczne do biosfery

OPTYMALIZUJ
Podnoś osiągi/wydajność 
wyrobu

Usuwaj odpady z cyklu 
wytwarzania i dostaw (od 
zaopatrzenia i logistyki, 
poprzez produkcję, fazę 
użytkowania, po zbiórkę 
poużytkową itd.)

Korzystaj z dźwigni dużych 
zbiorów danych, 
automatyzacji, teledetekcji  
i sterowania
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Wizja gospodarki o obiegu 
zamkniętym budzi coraz większe 
zainteresowanie zarówno rządów, 
jak i liderów biznesu, którzy 
postrzegają ją jako atrakcyjną 
alternatywę dla obecnego linearnego 
modelu gospodarki „weź, wytwórz, 
wyrzuć”. Szczególnie istotne są 
tu możliwości uniezależnienia 
rozwoju gospodarczego od dostaw 
materiałów pierwotnych, pobudzenia 
innowacyjności, przyspieszenia 
wzrostu oraz stworzenia bardziej 
stabilnego rynku pracy. Co więcej, 
światowa gospodarka jest już gotowa 
na zmianę. 

Kierunki tych zmian wyznacza 
europejski lider w zakresie 
gospodarki o obiegu zamkniętym – 
Holandia. 

Wchodząc 1 stycznia 2016 roku do 
grupy trzech państw tworzących 
prezydencję UE, kraj ten skupił się 
na sprawach najważniejszych dla 
europejskich obywateli i firm, czyli na 
generowaniu wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia dzięki innowacjom.

Holandia jest pionierem inicjatyw 
w zakresie gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Już w 2013 roku 

opracowano w tym kraju raport 
Opportunities for a circular economy 
in the Netherlands, którego założenia 
są wprowadzane w życie. Stała 
się laboratorium działań w obiegu 
zamkniętym, dzięki któremu inne 
państwa otrzymują gotowe wzorce. 
Przynosi to korzyści zarówno 
holenderskiej gospodarce, jak  
i całemu społeczeństwu Holandii. 

Kampania „The Netherlands 
Circular Hotspot” uczyniła 
Holandię międzynarodowym 
pionierem w zakresie gospodarki 
o obiegu zamkniętym w czasie jej 
przewodnictwa w Unii Europejskiej  
w 2016 roku. 

W ramach kampanii odbywa się 
wiele konferencji i innych wydarzeń, 
podczas których przedstawiciele 
biznesu, naukowcy, studenci, 
ustawodawcy czy dziennikarze 
mogą wymieniać się wiedzą 
i doświadczeniami z zakresu 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Ponadto mogą oni przyjrzeć się  
z bliska nowoczesnym technologiom 
czy poznać przedstawicieli firm, które 
już zrobiły krok w stronę gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Studium 
przypadku
The Netherlands Circular Hotspot
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„Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym jest odpowiedzią na 
jedno z najpoważniejszych wyzwań, jakie stoi przed gospodarką 
europejską – zmniejszających się dostępnych zasobów 
materiałów. Równocześnie ma pozwolić na rozwój Europy  
w sposób zrównoważony, ograniczając zanieczyszczenie 
środowiska za pomocą odpadów i zmniejszając wykorzystanie 
surowców pierwotnych – głównie kopalin.

Gdy kilka lat temu Komisja Europejska opracowywała strategię 
surowcową dla Europy, okazało się, że znacząca część surowców 
niezbędnych do rozwoju wysokich technologii (przykładem 
mogą być np. pierwiastki ziem rzadkich) znajduje się na terenach 
gospodarczo kontrolowanych przez Chiny bądź też na obszarach 
ogarniętych konfliktami - i z tego powodu trudno dostępnych 
bądź też niemożliwych do wydobycia bez podsycania lokalnych 
konfliktów i naruszania praw człowieka . Równocześnie 
zauważono, że UE pozbywa się kluczowych materiałów  
w formie odpadów - najbardziej widocznym przykładem był 
eksport zużytej elektroniki do Indii lub Chin, gdzie drogocenne 
materiały odzyskiwane są w warunkach szkodliwych zarówno dla 
środowiska, jak i zdrowia ludzkiego.
Powtórne wykorzystanie surowców zawartych w odpadach, 
zarówno nieorganicznych, jak i organicznych, jest więc 
koniecznością nie tylko środowiskową, ale i gospodarczą. 
Powinniśmy pytać nie o to ‘czy’ lub ‘dlaczego’ Europa powinna 
wspierać ten projekt, ale jaki finalnie kształt powinien on przyjąć. 
Wiadomo, że podejście ‘one size fits all’ nie zawsze przynosi dobre 
skutki. Wiadomo również, że poszczególne gospodarki różnią 
się od siebie choćby poziomem wytwarzania odpadów (licząc 
per capita) i proporcjami  między poszczególnymi strumieniami 
odpadów. Wreszcie należy pamiętać o tym, że gospodarka o 
obiegu zamkniętym wykracza poza sferę gospodarki odpadami. 
Już dzisiaj rozmawiamy o nowym podejściu do produkcji 
nawozów, a w przyszłości zapewne dołączone zostaną kolejne 
ogniwa.
Najważniejsze, by przeprowadzając projekt w istocie 
przebudowujący europejską gospodarkę, nie doprowadzić do 
czasowego spadku jej konkurencyjności.”

Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Gospodarka o obiegu 
zamkniętym  
w praktyce 
– przykłady rozwiązań 
biznesowych

OPTYMALIZUJ
Toyota – dźwignia odchudzonego 
wytwarzania
Koncepcja Toyota Production 
System (TPS) opracowana przez 
założycieli firmy przewiduje: 

natychmiastowe zatrzymywanie 
linii w momencie pojawienia 
się wadliwego produktu, aby 
zapobiec przedostawaniu się 
niepełnowartościowych części do 
dalszych etapów produkcji, 

stosowanie systemu pull, który 
zakłada wytwarzanie tylko takiej 
liczby części, która jest potrzebna 
do bieżącej produkcji ( Just in time).

WYMIENIAJ
Wydrukuj sobie dom. W dobę 
W 2014 roku chińska firma 
WinSun zbudowała w 24 godziny 
w technologii druku 3D dziesięć 
domów o powierzchni 195 metrów 
kwadratowych każdy.
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WSPÓŁDZIEL
AIRBNB 
Serwis, który ułatwia znalezienie, 
wynajęcie lub zarezerwowanie 
unikatowych miejsc na całej kuli 
ziemskiej, pod koniec 2015 roku 
ogłosił wynik 500 000 noclegów na 
dobę.

ZAPĘTLAJ
Method – upcycling 
Upcycling to proces recyklingu, 
w którym zużyte produkty są 
przekształcane w nowe materiały 
lub wyroby o wyższej jakości  
i wartości ekologicznej. 

Firma Method współpracuje z grupą 
sprzątającą wybrzeże Hawajów. 
Z zebranych    na tych terenach 
odpadów z tworzyw sztucznych 
produkowane są butelki do środków 
czystości. 

REGENERUJ
IKEA – firma samowystarczalna 
energetycznie
Szwedzka sieć wzięła 
odpowiedzialność za to, ile oraz 
jakiego rodzaju prądu zużywa  
w sklepach i fabrykach.

Polska będzie pierwszym poza 
Skandynawią krajem, w którym 
firma będzie rekompensowała 
gigantyczne ilości pobieranego 
prądu produkując zieloną 
energię. Ikea postanowiła, że 
będzie wykorzystywać tyle 
farm wiatrowych, ile pomoże jej 
wyrównać zużycie energii z sieci. 
Wytwarzanych w nich będzie około 
473 GWh rocznie – dokładnie tyle, 
ile firma zużywa w swoich sklepach  
i fabrykach.

Źródła logo firm oraz zawartych informacji 
pochodzą ze stron:

http://www.toyota-global.com/company/
vision_philosophy/toyota_production_
system/

http://expandedramblings.com/index.php/
airbnb-statistics/ 

https://3dprint.com/38144/3d-printed-
apartment-building/ 

http://www.yhbm.com/index.php?siteid=3 

http://www.oneworldoneocean.com/blog/
entry/upcycling-is-the-new-recycling 

http://methodhome.com/ 

http://www.ikea.com/ms/en 
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Jak wyzwolić 
potencjał  
z planowanych 
zmian
Światowa gospodarka jest już 
gotowa na zmiany. Pojawienie się 
nowych produktów i platform usług 
współużytkowanych pokazuje, 
że modele kreowania wartości 
w obiegu zamkniętym stają się 
zadomowione w gospodarce. 
Wyzwaniem, które stoi przed 
państwami europejskimi, jest 
zwiększenie skali podobnych działań 
tak, aby objęły cały system.

Postęp technologii stwarza 
wiele możliwości wspierających 
przechodzenie na obieg zamknięty 
nie tylko dla firm, ale i obywateli. 
Technologie te dzięki dzieleniu 

się wiedzą, lepszym przepływom 
materiałów, umożliwiają 
ograniczenie zużycia zasobów, 
eliminację wytwarzania odpadów 
czy spadek emisji CO2. 

Kluczem do sukcesu w zakresie 
zrównoważonego rozwoju jest 
podjęcie wielopłaszczyznowego 
wysiłku zmierzającego do 
przemodelowania aktualnego 
systemu w zespół spójnych 
instrumentów ekonomicznych  
i prawnych. 

Istotną kwestią w tym zakresie jest 
zrozumienie i rozpowszechnienie 
przez biznes wiedzy o profitach 
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płynących z wdrażania zasad 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przez którą biznes deklaruje chęć 
funkcjonowania w harmonii z naturą 
i minimalizowania negatywnego 
wpływu firmy na środowisko. 
Jedynie rosnąca świadomość 
znaczenia gospodarki cyrkularnej 
w biznesie, a także większa dbałość 
rządów o prowadzenie inwestycji 
wspierających recykling oraz 
wdrażanie regulacji dotyczących 
przetwarzania,  odzysku  
i ponownego wykorzystania 
odpadów pozwolą wygenerować 
potencjał do osiągania zysków dla 
unijnej gospodarki. 

„Nasza planeta ani nasza gospodarka nie 
przetrwają, jeśli będziemy nadal stosować 
podejście »wykorzystać i wyrzucić«. 
Musimy zachować cenne zasoby i w pełni 
wykorzystać ich wartość ekonomiczną. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym ma 
na celu redukcję odpadów i ochronę 
środowiska, ale również głęboką 
transformację funkcjonowania całego 
naszego rynku. Dzięki zrewidowaniu 
obecnego sposobu produkcji, pracy  
i dokonywania zakupów, możemy stworzyć 
nowe możliwości, w tym możliwości 
zatrudnienia. Pakiet wyznacza kompleksowe 
ramy, które faktycznie umożliwiają 
wprowadzenie zmian, oraz określa 
wiarygodny i ambitny plan gospodarowania 
odpadami w Europie wraz z działaniami 
wspierającymi, obejmującymi cały cykl życia 
produktów. Takie połączenie inteligentnych 
regulacji i inicjatyw na szczeblu UE ułatwi 
przedsiębiorstwom i konsumentom, a także 
władzom krajowym i lokalnym, uczestnictwo 
w tej transformacji.”

Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej odpowiedzialny za 
zrównoważony rozwój, 
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Gospodarka  
o obiegu zamkniętym 
wyzwaniem i szansą 
dla firm
Czy model gospodarki o obiegu zamkniętym jest 
odpowiedni dla Twojej firmy? Oto proste pytania, by się  
o tym przekonać

• Czy Twoje produkty są 
zaprojektowane z myślą o 
niskich kosztach jednostkowych 
lub niskiej trwałości? 

• Czy Twoje produkty 
zaprojektowane tak, aby 
móc być przeznaczone do 
ponownego użycia, demontażu 
lub naprawy?

• Czy Twoje produkty / usługi 
mogą być współdzielone?

• Czy myślisz odpowiedzialnie 
wykorzystując zasoby  
i materiały?

• Czy używasz materiałów 
pochodzących z recyklingu?

• Czy Twoja firma minimalizuje 
ilość wygenerowanych 
odpadów? 

• Czy kiedykolwiek wziąłeś pod 
uwagę zmianę projektu swojego 
produktu z myślą o korzyściach 
dla firmy i środowiska? 
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DIAGNOZA
ocena możliwości 
wdrożenia zmian, 

które pokażą mierzalne 
efekty ekonomiczne 

i środowiskowe 
PROJEKT

stworzenie nowego 
modelu biznesowego 
zgodnie z założeniami 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym

WDROŻENIE 
& 

BUDOWANIE 
ZAANGAŻOWANIA

implementacja startegii, 
budowanie 

zaangażowania 
klienta

INSPIRACJA
dedykowane 

prezentacje, rozmowy 
i sesje dialogowe oraz 

innowacyjne warsztaty to 
dobry punkt wyjściowy 
w celu zidentyfikowania 

potrzeb firmy
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Od czego zacząć?
• Co jest pierwszym krokiem, jeśli 

firma nigdy wcześniej nie miała 
do czynienia z gospodarką w 
obiegu zamkniętym? 

• Deloitte proponuje szereg 
rozwiązań w ramach wsparcia 
przedsiębiorstw we wdrażaniu 
założeń gospodarki o obiegu 
zamkniętym. 



26

Gospodarka o obiegu zamkniętym  | Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian 

Kontakt
Irena Pichola
Partner
Sustainability Consulting 
Central Europe
ipichola@deloittece.com

Julia Patorska
Starszy Menedżer 
Sustainability Consulting 
Central Europe
jpatorska@deloittece.com

Magdalena Dembińska
Menedżer 
Sustainability Consulting 
Central Europe
mdembinska@deloittece.com

Dominika Karbowska
Konsultant
Sustainability Consulting
Central Europe
dkarbowska@deloittece.com



Gospodarka o obiegu zamkniętym  | Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian 



Deloitte” to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów  
w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi 
obejmujące m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, 
doradztwo podatkowe. Doradztwem prawnym zajmuje się współpracująca 
z Deloitte kancelaria Deloitte Legal. Firmy te są członkami Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Każda firma członkowska świadczy usługi na określonym 
obszarze geograficznym i podlega przepisom prawa oraz regulacjom branżowym 
kraju lub krajów na terenie, których działa. DTTL wspomaga koordynację działań 
firm członkowskich, ale sama nie świadczy usług na rzecz klientów. DTTL i 
jej firmy członkowskie są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, 
które nie mogą podejmować zobowiązań za siebie nawzajem. DTTL i jej 
firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania 
i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. 
Każda z Firm Członkowskich DTTL ma indywidualną strukturę organizacyjną, 
odpowiadającą przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym 
czynnikom kraju prowadzenia działalności, i może świadczyć usługi profesjonalne 
na jego terytorium za pośrednictwem spółek zależnych, stowarzyszonych i/lub 
innych podmiotów gospodarczych. Deloitte Advisory Sp. z o. o. to jednostka 
działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej.

Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe 
Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki 
zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedna  
z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 
4000 pracowników w 34 biurach w 17 krajach Europy Środkowej. W przypadku 
projektów regionalnych oraz przedsięwzięć wymagających wsparcia na poziomie 
regionu, usługi świadczy Deloitte Central Europe Limited, firma stowarzyszona 
Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Limited 
jest jedną z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne w dziedzinie 
doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem  
i doradztwa finansowego. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, 
doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz 
prywatnego, działającym w różnych branżach. 

Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy 
najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze 
znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie 
od miejsca i branży, w jakiej działają. 200 000 pracowników Deloitte na świecie 
realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. 

© 2016 Deloitte Advisory sp. z o. o


