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FAKTY 

Polska gospodarka jest dwukrotnie bardziej 
energochłonna niż średnio w Unii. 

W Polsce konsumujemy 1,6 razy więcej zasobów, 
niż pozwalają na to możliwości regeneracyjne 
Ziemi. 

W Polsce wytwarzamy 1,3 razy więcej odpadów 
niż w UE.  

A recykling? 



TRANSFORMACJA W KIERUNKU GOZ  

Zgodnie z szacunkami Fundacji Ellen MacArthur 
transformacja globalnej gospodarki poprzez wdrożenie 

rozwiązań cyrkularnych umożliwiłaby ograniczenie 
zużycia cennych surowców nawet o 24% do 2030 r.  

Dodatkowo pozwoliłby także oszczędzać rocznie nawet 
400 miliardów m3 wody, przy jednoczesnym 

ograniczeniu o 23% emisji gazów cieplarnianych 
odpowiedzialnych za zmiany klimatu 



GOZ -  MODEL ReSOLVE 

Na podstawie analiz danych ze studiów 
przypadku oraz opinii ekspertów Fundacja 
Ellen MacArthur opracowała zestaw sześciu  
działań,  które  pomogą przedsiębiorcom i 
rządom przestawić się na GOZ:   

• regeneracja (Regenerate), 

• współużytkowanie (Share), 

• optymalizacja (Optimise), 

• zamykanie  obiegów  (Loop), 

• wirtualizacja  (Virtualise), 

• wymiana (Exchange).  

Źródło: Raport „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym” Ellen MacArthur Foundation 



POLSKA MAPA DROGOWA 
GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM  

10.09.2019 r. 

Priorytety Polski w ramach GOZ 

∞ Innowacyjność, wzmocnienie 
współpracy pomiędzy przemysłem  

i sektorem nauki - wdrażanie 
nowatorskich rozwiązań w gospodarce, 

∞ Stworzenie europejskiego rynku na 
surowce wtórne, na którym łatwiejszy 
byłby ich przepływ, 

∞ Zapewnienie wysokiej jakości 
surowców wtórnych, które wynikają ze 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji, 

∞ Rozwój sektora usług. 

 



 Mapa drogowa transformacji  
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  



KIS GOZ 

Krajowa Inteligentna Specjalizacja Gospodarka o Obiegu 
Zamkniętym (KIS GOZ) – woda, surowce kopalne, 
odpady wskazuje preferencyjne obszary wsparcia prac 
badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I), służące 
transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu gospodarki 
o obiegu zamkniętym.  

Zmiana ta wiąże się nie tylko z innowacjami technologicznymi  

i produktowymi, ale także nowymi rozwiązaniami, w tym 
systemowymi, legislacyjnymi, organizacyjnymi, finansowymi  

i edukacyjnymi, uwzględniając łańcuch wartości i wszystkich 
interesariuszy. 



Klaster Gospodarki Odpadowej  

i Recyklingu jest  

jedynym przedstawicielem Polski 
w European Circular Economy 

Stakeholder Platform, 
reprezentowanym przez profesor 

Joannę Kulczycką  

Prezesa Zarządu Klastra 



Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu  
niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

Od 2025 r. butelki do napojów z PET jako głównego składnika 
będą musiały zawierać co najmniej 25% tworzyw sztucznych 
pochodzących z recyklingu.  

Od 2030 r. wszystkie butelki do napojów SUP (single-use 
plastic) muszą zawierać co najmniej 30% przetworzonych 
tworzyw sztucznych, obliczonego jak wyżej. 

Procent ten ma być obliczony jako średnia dla wszystkich 
butelek PET wprowadzanych do obrotu na terytorium 
danego państwa członkowskiego 

25%  

30%  

% 



ZBIÓRKA 

• Do 2025 r. oddzielna zbiórka na rzecz recyklingu 
77% odpadów z butelek SUP na napoje 
o pojemności do trzech litrów, w tym ich pokryw 
i wieczek, ale z wyłączeniem szklanych 
i metalowych butelek po napojach, które mają 
wieczka i pokrywy wykonane z tworzyw 
sztucznych (z wyjątkiem butelek do specjalnych 
celów medycznych). 

 

2025 r. – 77%  

•Do 2029 r.  90% odpadów z takich butelek 
SUP powinno być zbierane oddzielnie w celu 
ich recyklingu. Butelki na napoje SUP 
wprowadzane do obrotu w danym państwie 
członkowskim muszą odpowiadać ilości 
odpadów wytwarzanych z tych produktów.  
 
 

2020 r. – 90 %  

 

 

 

Aby osiągnąć te cele, 
państwa członkowskie 
mogą m.in. ustanowić 
oddzielne cele dla danych 
programów ROP lub 
ustanowić refundowane 
systemy depozytowe. 
 



 
SKALA PROBLEMU 

Nadpodaż 
odpadów 

Brak zbytu na 
surowce wtórne 

Zmiany przepisów 
– skala zmian, w 
krótkim czasie 

Poziomy 
recyklingu 

Brak możliwości 
zagospodarowania 

odpadów w 
Europie  

Restrykcje 
dotyczące 

składowania 
tworzyw  

Wysokie koszty 
odzysku energii w 
cementowniach  

… itd 



 

 

ZAGROŻENIA 

wahania koniunktury w zakresie surowców wtórnych przy 
wysokich kosztach zbiórki  i przetwórstwa 

nadwyżka odpadów, a moce przerobowe instalacji recyklingu 

niedoskonałości systemowych rozwiązań promujących 
recykling – niesprawny system  rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta w Polsce  

konkurencja dużych firm zainteresowanych półproduktem  i 
surowcem a nie przetworzonym towarem 

Nowe wymagania prawa -  realia administracyjno-prawno-
finansowe 

konieczność ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych i 
wysokie ryzyko przy wprowadzaniu high-tech do 
przetwarzania i odzysku niektórych rodzajów odpadów wraz 
z efektem NIMBY 

niski poziom edukacji w zakresie rozwiązań technologicznych 
związanych z recyklingiem i substytucją 

niska świadomość społeczeństwa o znaczeniu surowców 
mineralnych w gospodarce 



KLUCZOWE CZYNNIKI  
KSZTAŁTUJĄCE CENY 
TWORZYW  
 

Chiny największym producentem 
tworzyw sztucznych na świecie - 29% 
produkcji światowej (Azja 50%) 

W Chinach przetwarzano 10 mln ton 
odpadu z tworzyw sztucznych  

87% odpadu tworzyw z Europy 
przetwarzano w Chinach  

56% wszystkich odpadów tworzyw 
sztucznych wywożono do Chin  

 
 
 
 
 

 

TWORZYWA SZTUCZNE  
12-18% przychodów 
 

Źródło: Rafał Kaczmarek, Elektrorecykling Sp. z o. o. 



 

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

. 



KLUCZOWE DZIAŁANIA TWORZĄCE 
WARTOŚĆ 

 optymalizacja procesów logistycznych i transportowych w klastrze 

 transfer/aplikacja technologii przetwórczych 

 budowa świadomości w zakresie wykorzystania surowców z recyklingu 

 poszerzanie oferty produktowej i usługowej o wyroby gotowe                 
z recyklingu   

 edukacja i profesjonalne doradztwo 

 system certyfikacji produktów klastrowych 



 

ŁAŃCUCH WARTOŚCI 



Łańcuch wartości w Klastrze w ZSEE  



Symbioza gospodarcza jest procesem, w którym odpady z 
jednej firmy stają się użytecznym wkładem surowcowym w 
innym 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 mogący przyczynić się  do zawrócenia do 
obiegu materiałów i energii zgodnie z koncepcją gospodarki 
o obiegu zamkniętym. 

 

SYMBIOZA GOSPODARCZA 



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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOBRE PRZYKŁADY  
GOSPODARKI O OBIEGU 

ZAMKNIĘTYM 
 W KLASTRZE 



Gospodarka obiegu zamkniętego 
VIVE GROUP 



INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH  
– SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ 

 Odzysk wolframu 
  
 Odzysk żużla granulowanego 
 
 Odzysk odpadów akumulatorowych 
 
 

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym 



Gospodarka o Obiegu Zamkniętym 
Odzysk odpadów akumulatorowych 

ZnCl2 

Zn3(PO4)

2 

Produkcja akumulatorów 

Rozdział na 
frakcje 

Odzysk 
H2SO4 w 
procesie 
ługowania 

Produkcja koncentratu Pb 

Odzysk ołowiu w procesie 
termicznym 

Odzysk pyłów i zgarów 
Pb z bezpośredniej 
produkcji 

Ołów i stopy Pb do rafinacji 

Odzysk pyłów 
Zn 

Rafinacja 
ołowiu 

Produkcja 
chlorku 
cynku 
I fosforanu 
cynku 

Produkt: elektrolit do baterii 

Produkt: 
pigment do farb 

Chlorek cynku 
do odtalowania 

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH 



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.  



  

PKR 

PRODUCENCI 

  
ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.  Nowy Tomyśl 
 

 
Zagospodarowanie 
tworzyw sztucznych 
pochodzących z ZSEE 
 

ZBIÓRKA LODÓWEK 



Lider rynku zagospodarowania zużytych opon poprzez ich zbiórkę, odzysk i recykling 
Inspiracja GOZ jest osią długoterminowego rozwoju - innowacyjne, wysokomarżowe rozwiązania 

PRODUKTY  

Z  PRZEROBU 

 OPON 

USŁUGI 

ODZYSKU 

 I RECYKLINGU 

ZBIÓRKA OPON 

NA ZLECENIE 
USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

 ~ 100 tys. ton 
Roczny potencjał przerobu zużytych 

opon 

  > 2 tys. pkt / 350 szt. 
Liczba punktów odbioru / kontenerów w ramach 

największej w Polsce sieci zbiórki 

  3 
Liczba zakładów produkcyjnych 

 > 75 mln zł 
Suma bilansowa 

 > 190 
Liczba pracowników 

 ~ 30 tys. ton 
Roczny potencjał produkcji granulatu SBR  

(o najwyższej marży) 

 7 lat 

Okres notowań na rynku NewConnect 

GRUPA RECYKL 

Maty kompozytowe 
Płyty polimerowe 



Maty 

Panele 

Puzzle 

Yesterdy Today Tomorrow 

GRUPA RECYKL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 



Zielone zamówienia publiczne 

Zielone zamówienia publiczne bodziec do rozwoju 
symbiozy gospodarczej  

 
     Oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria 

i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania 
zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny 
wpływ wyrobów /usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl 
życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie 
technologii środowiskowych (definicja Komisji Europejskiej). 

    
 Stanowią proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się 

uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na 
środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do 
towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie 
zostałyby zamówione w innym przypadku. 
 
 
 
 



Zielone zamówienia publiczne 

W Polsce wartość zamówień publicznych 
w 2016 r. oszacowano na  

107,4 mld zł - 5,8 % PKB  

 
Wartość rynku zielonych zamówień 

oszacowano na 20% (ok. 12-15 mld zł) 
wartości wszystkich zamówień 

publicznych w Polsce.  

Źródło: dr Tomasz Jakubiec 



Urząd Zamówień Publicznych  
popularyzuje wśród uczestników rynku 

zamówień publicznych przewidziane 
prawem możliwości stosowania 

aspektów środowiskowych w 
postępowaniach przetargowych 

 



DZIAŁANIA NA RZECZ POPULARAZYCJI ZZP 

 



Klaster jest aktywnym uczestnikiem procesu 
transformacji polskiej gospodarki w kierunku 
Gospodarki o obiegu zamkniętym 
 

• udział w pracach utworzonej grupy roboczej 
Krajowej Inteligentnej Specjalizacji pn.:  
Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce 
naturalne i wtórne (Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii) 

• udział w konsultacjach publicznych  projektu Mapy 
drogowej transformacji w kierunku gospodarki o 
obiegu zamkniętym 

• Inicjator utworzenia programu flagowego 
GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 
 

. 





 

 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – 
KRAJOWY KLASTER KLUCZOWY 
 
 
 

Katarzyna Błachowicz 
tel. + 48 536 921 091 
katarzyna.blachowicz@klasterodpadowy.com 

 
 
 
              
          /klasterodpadowy 
www.klasterodpadowy.com 
 
Koordynator Klastra: 
Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. 
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