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Pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym, 

„ZAMKNIĘCIE OBIEGU – plan działania UE  
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”  

 
stanowią również propozycje zmian legislacyjnych: 

  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
      zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów  
      (COM(2015) 595); 

 
  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
      zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów  
      (COM(2015) 594); 

 
  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
      zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych  
      (COM(2015) 596); 

 
  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
      zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
      2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów 
      2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
      (COM(2015) 593). 
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Instrumenty wsparcia dla wdrażania Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

Źródło: IEEP, building on Figure 2 from Ellen MacArthur Foundation (2012)  
Key: Regulation – yellow, Market based instruments – orange,  

Information tools –blue,  Principles – purple, Strategies – light green 
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CIRCULAR ECONOMY CHANGES TRADITIONAL VALUE  
CHAINS BY MOVING UP IN THE WASTE HIERARCHY  
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Głównym celem GOZ jest stworzenie warunków dla efektywnego zamykania obiegów materii  

w gospodarce, poprzez usuwanie barier i rozwój nowych rynków i modeli gospodarczych.  

  

Obszary interwencji nie będą ograniczać się tylko do wytwarzania i wykorzystywania materiałów,  

ale także do: 
 

1. fazy projektowania wyrobu,  

2. dystrybucji,  

3. fazy użytkowania (konsumpcji),  

4. zamówień publicznych,  

5. etykietowania i informacji o produktach,  

6. zarządzania odpadami,  

7. rozwijania rynków surowców wtórnych,  

8. poprawy ramowych warunków w sektorach priorytetowych takich jak: 

a) zrównoważona produkcja,  

b) wydobycie surowców wtórnych,  

c) budownictwo, 

d) surowce krytyczne,  

9. poprawy współpracy między sektorowej, np. poprzez promowanie symbiozy przemysłowej,  

naprawy i wtórnego użytkowania, a także  

10. rozwoju nowych modeli gospodarczych. 

GŁÓWNE CELE I OBSZARY INTERWENCJI GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
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ENVI Report on WFD.pdf
MapaGOZ.pdf


Warszawa, 22 maja 2017 r. 



Warunki elektrowni 

Warunki rynkowe 

Warunki normalizacyjne 

Warunki środowiskowe 

Warunki ekonomiczne  

Warunki regulacyjne 

Warunki wsparcia naukowego 

Warunek synchronizacji  

Aby energetyka mogła w pełni wdrożyć zasadę zamykania  
obiegu materii poprzez wytwarzanie i dostarczanie produktów  
do budownictwa inżynieryjnego, muszą być spełnione  
następujące warunki brzegowe: 
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1. Warunki elektrowni: 
 

a) Diagnoza kosztów i ryzyka gospodarki odpadami: 

i. Koszty i ryzyka obecne, 

ii. Koszty i ryzyka w planowanym czasie pracy instalacji  

iii. Modele współpracy z rynkiem  

 

b) Wdrożenie modelu poprawy własności minerałów antropogenicznych (MA)  

      do  produktów w procesach energetycznych: 

i. Dodatki do paliwa 

ii.  Proces spalania 

iii. Transport MA w spalinach 

iv. Separacja MA 

v.  Dodatki do MA 
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1a. 

1) Wskaźnik odpadowości – Wo 

  

  Określa ilość odpadów stałych wytwarzanych na jednostkę produktu.  

  Mówi o czystości produkcji i potencjale redukcji wytwarzanych odpadów  

      w zakładzie wytwórczym.  

Wo=O/P 

O – wytworzone odpady  

P – wytworzone produkty  

Jednostki, np: tona/MWe, tona/MWt, tona/tona papieru, itp. 

 

Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest, aby Wo był równy zero.  
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1b. 

2) Wskaźnik produktywności – Wp 

  

   Określa proporcję pomiędzy wytwarzanymi odpadami a przetwarzanymi  

       na surowce  i produkty.  

 Wp =SP/O 

  

SP – surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte 

O – wytworzone odpady  

Jednostka: wskaźnik bezwymiarowy – tona/tona 

 

Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest, aby Wp równy był jeden. 
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3) Wskaźnik emisyjności surowców i produktów – We 

  

  Określa wielkość emisji związaną z wytworzeniem jednostki surowca  

      i produktu antropogenicznego.  

  Odpowiednik śladu węglowego produktów. Wyznaczany będzie wg istniejącej 

      metodologii.  

 We= Esp/SP 
  

Esp – emisja gazów cieplarnianych wynikająca z kryterium przychodów z produkcji 

         podstawowej i antropogenicznej  

SP – surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte 

Jednostka: kg CO2/tona  

  

Celem bezodpadowej Energetyki Węglowej jest aby był on jak najniższy, 

konkurencyjny do obecnych produktów rynkowych.  
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4) Wskaźnik kosztów własnych i produktowych – Wk 
  

Określa dwa rodzaje kosztów: 

  

a) koszy własne gospodarki odpadami – Wko 

  

Wko= (Ks + Ko + KZ)/O 
  

Ks – suma kosztów składowania odpadów (w tym całej infrastruktury magazynów 

        i składowisk) 

Ko – opłaty za składowanie odpadów 

KZ  – suma innych kosztów gospodarki odpadami  

O – ilość odpadów 

Jednostka: zł/tona odpadu 

 

Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest aby w określonej perspektywie 

czasowej były zredukowane do zera.  
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b) koszty wytworzenia surowców i produktów antropogenicznych – Wkp 
  

Wkp= (Kb + Kpz + Kps)/SP 
  
Kb –  koszty bezpośrednie produkcji (wartość zużytych materiałów, kosztów pracy 
         i wytworzenia)  
Kpz – koszty pośrednie zmienne (koszty zużycia materiałów i energii, niezaliczane  
         do kosztów bezpośrednich) 
Kps  – koszty pośrednie stałe (amortyzacja, konserwacja i remonty, koszty ogólne  
          produkcji) 
SP –  surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte 
 Jednostka: zł/tona produktu 
  
Koszty wytworzenia surowców i produktów antropogenicznych (Wkp) wyliczane są dla każdego 
produktu oddzielnie i przypisywane do ilości wytwarzanych i sprzedawanych w określonym czasie.  
 

Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest aby były jak najniższe.  W ten sposób będą 
konkurencyjne na rynku i obniżać koszty realizacji inwestycji w infrastrukturze kraju oraz 

projektach prywatnych.   
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2. Warunki rynkowe: 
 

a) Wyznaczanie pojemności i zmienności rynków na produkty na bazie MA;  

b) Określenie właściwego wskaźnika antropogeniczności (WA) i jego 

zmienności w budownictwie inżynieryjnym.  

 

3. Warunki normalizacyjne: 
 

a) Techniczne normy produktowe; 

b) Standardy środowiskowe dla produktów; 

c) Standardy projektowania w budownictwie inżynieryjnym.  
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4. Warunki środowiskowe: 

 

a) Ograniczenia w składowaniu odpadów; 

b) Odzysk odpadów do surowców. 

 

5. Warunki ekonomiczne: 

 

a) Koszty składowania odpadów;  

b) Koszty wytwarzania produktów na bazie MA; 

c) Opłaty środowiskowe za korzystanie z zasobów naturalnych; 

d) Preferencje podatkowe dla produktów na bazie MA. 
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6. Warunki regulacyjne   

 

a) Wprowadzenie przez Rząd RP wskaźnika antropogeniczności(WA)  

i jego zmienności w budownictwie inżynieryjnym; 

b) Pierwszeństwo dla wtórnych w projektowaniu w budownictwie; 

c) Zielone zamówienia publiczne; 

d) Zmiana standardów składowania i gospodarki odpadami; 

e) Wdrożenie skutecznej ochrony zasobów; 

f) Wdrożenie ograniczeń emisji w non-ETS, szczególnie  

w budownictwie. 
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7. Warunki wsparcia naukowego: 
 

a) Precyzyjne określnie warunków 1-6 i ich wzajemnej zależności;  

b) Optymalizacja modelu BEW w energetyce (1.b); 

c) Optymalizacja modeli obiegu materii, mapy drogowej  

i wskaźników dla GOZ dla BEW. 

 

8. Warunek synchronizacji:  
 

a) Warunki 1-5 muszą być wdrażane we właściwej kolejności, 

najlepiej jednocześnie; 

b) Komunikacja międzysektorowa. 
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An Approach to Measuring Circularity 
METHODOLOGY 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org
/programmes/insight/circularity-indicators 

The project has focused on quantifying 
the restoration of material flows and the 
development of a Material Circularity 
Indicator (MCI). Other considerations 
(e.g. toxity, scarcity and Energy) are 
included as complementary indicators.  
 
The indicators have beed developed on 
a product company level.  
The Circularity Indicators methodology 
also contains a section giving guidance 
to help estimate the profitability of 
circular economy business initiatives. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
 
 

Kontakt:   

tomasz.szczygielski@ibs.pw.edu.pl   
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