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WPROWADZENIE 

 
 

Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans – holenderski polityk i dyplomata, pierwszy 
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, na otwarciu konsultacji wdrażania Circular Economy (CE), 
gospodarki o obiegu zamkniętym, powiedział: „naszym celem nie jest produkcja ale danie ludziom 
tego co potrzebują. Problem nie jest określenie gdzie jesteśmy ani dokąd mamy dojść? To jest jasne. 
Ale jak dojść? ...to jest trudne zadanie dla ekspertów i wielkie wyzwanie dla demokracji. Zmieniać 
rzeczywistość i nie przegrywać wyborów, to jest wyzwanie dla polityków i rządzących gospodarką.  
CE jest jasna jako koncepcja, piękna jako wizja i filozofia życia. Pokazuje oczywiste korzyści  
i oszczędności.  Wdrażanie tego to inna, znacznie trudniejsza sprawa. Zapewnienie przyszłym 
pokoleniom zasobów, wysokiej jakości życia jest wyzwaniem dla nas wszystkich i tylko wspólnie 
możemy i musimy to zrobić. Zobaczcie KE jako partnera dla tego procesu, dla dzieci i wnuków we 
wdrażaniu podejścia „Trash into cash” 

 

Karmenu Vella – komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa stwierdził, że 
„Pytaniem nie jest czy wdrażać CE, ale jak? Konsultacje służą temu abyśmy uczyli się od siebie 
wzajemnie i dali szanse Komisji Europejskiej na zrobienie ambitnego planu CE. Będzie to plan 
wyzwanie, zmian i szans dla Unii Europejskiej. Musimy być razem i wspólnie tworzyć 
zrównoważonym rozwój i postęp. Podkreślać się w nim będzie pozytywny aspekt życia i szanse a nie 
lęki przed zmianami. Raporty Ellen MacArtur Foundation i McKinsey & Company pokazuje jak 
pracować w obszarze, w który już jest zaangażowanych około 4 mln ludzi. Tworzą nowe miejsca pracy 
w UE i są liderem tego postępu. Ambitne cele są źródłem energii a do tego potrzebne są polityki 
krajowe i UE, szczególnie w zakresie mądrego użycia zasobów i przetwarzania odpadów. 
Potrzebujemy regulacji krajowych i narodowych” 

 

Ellen MacArtur powiedziała, że: „musimy patrzeć na gospodarkę perspektywą 15 i 35 lat. Adoptując 
główne zasady CE zyskujemy szanse na równowagę i postęp. Na odpady należy patrzeć jak na zasoby. 
Koszty wdrożenia będą ale stanowić będą szanse na innowację i edukację. Sama technologia nas nie 
obroni. Wdrażanie CE musimy zacząć od projektowania i analiz własnych procesów oraz ich 
usprawniania. Podstawą będzie współpraca miedzy firmami i krajami aby zmiany miały charakter 
systemowego wdrażania najlepszych dostępnych rozwiązań. Jest szansa na rozwój gospodarki nawet  
o 40% w ciągu najbliższych 4 lat.”  
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Inne głosy mówiły, że Komisja Europejska powinna dla CE promować Zielone zamówienia publiczne  
i wpłynąć na obniżanie podatku VAT od wykorzystywania surowców wtórnych. Ponadto zmienić 
dyrektywę o projektowaniu i wspierać innowacje społeczne. Usuwać bariery regulacyjne stworzyć 
specjalną platforma dla CE. Regulacje powinny być podzielone na horyzontalne oraz system zachęt 
dla przedsiębiorstw.  

Wydaje się więc, że każdy może i powinienem, w ramach swoich obowiązków i zainteresowań, być 
świadomym nadchodzących regulacji i wyrazić swoje stanowisko w ramach procesu konsultacji 
krajowych i unijnych.  

W celu ułatwienia dotarci do dokumentów źródeł i zapoznania się z projektem stanowiska polskiego  
w zakresie minerałów antropogenicznych,  został sporządzony ten raport.  

W pierwszej części przedstawia podstawy podejścia gospodarki o obiegu zamkniętym,  
z przywołaniem dokumentów źródłowych oraz odniesieniami dla ubocznych produktów spalania 
(UPS). Następnie prezentuje minerały antropogeniczne, ich wytwarzanie i wykorzystywanie jako 
zasobu z odniesieniem do zasad CE. Pokazuje jak słabo wyglądamy jako kraj na tle innych w Europie  
w zakresie antropogeniczności gospodarki, szczególnie w obszarze kruszyw. Trzeci materiał 
przedstawią Mapę Drogową dla wdrażania CE. Kolejny materiał przedstawia zarys Bezodpadowej 
Energetyki Węglowej, z jej obszarami doskonalenia i szansami na innowacje w energetyce. Kolejny 
prezentuje wskaźniki CE a następujący po nim Metodologię ich obliczania. Wydaje się, że skupiają się 
one na produkcji towarów a nie na obszarze, który nas interesuje – minerałów antropogenicznych.  
W następstwie tego przedstawiamy Założenia do Bezodpadowej Energetyki Węglowej (BEW) oraz 
propozycję wskaźników dla CE w obszarze wytwarzania i gospodarczego stosowania minerałów 
antropogenicznych. Raport zamyka projekt stanowiska branż, które wytwarzają minerały 
antropogeniczne, a więc głównie górnictwa paliw kopalnych i kruszyw oraz energetyki dla CE. 
Traktujemy go jako wskazanie ważnych obszarów dla skutecznego wdrażania CE i wstęp do 
merytorycznej dyskusji w tym zakresie.  

Składam podziękowania Zbyszkowi Beckerowi za tłumaczenia oryginalnych dokumentów na  
j. polski oraz współpracę merytoryczną nad BEW, wskaźnikami i projektem stanowiska CE, wszystkim 
konsultantom, których lista jest długa, Edycie Kryszkiewicz za skład a w szczególności Panu 
Mirosławowi Niewiadomskiemu za inspirację, wskazywanie sensu przygotowania takiego raportu 
oraz finansowe wsparcie projektu.  

Dziękuję Panu Prof. Januszowi Lewandowskiemu za krytyczne uwagi i wsparcie w pracach nad 
badaniami i wdrażaniem minerałów antropogenicznych w gospodarce.  

      
Tomasz Szczygielski  
Politechnika Warszawska,  
Instytut Badań Stosowanych  
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dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska, IBS CIMA _____________________________ 

 
SZANSE I ZAGROŻENIA DLA UPS  

W ASPEKCIE STRATEGII UE 
 
 
 
1. CIRCULAR ECONOMY – GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM  
 
Od czasu rewolucji przemysłowej w naszych gospodarkach utrwalił się model wzrostu „weź, 
wyprodukuj, zużyj i wyrzuć” – model liniowy, oparty na założeniu, że zasoby występują obficie, 
w dużych ilościach, są dostępne, łatwo pozyskiwalne i można je usunąć niewielkim kosztem. Staje się 
jednak coraz bardziej oczywiste, że z naszych gospodarek wyciekają cenne materiały i zagraża to 
konkurencyjności Europy w świecie. Jednym z przykładów są minerały antropogeniczne (MA), 
pochodzące z energetyki spalającej paliwa kopalne i biomasę, zwane ubocznymi produktami spalania 
(UPS), które w kraju waloryzowane są w około 30%, a łącznie z wykorzystaniem ich do rekultywacji  
i uzdatniania terenów – na poziomie około 60% wytwarzanych ilości.  
 
Przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu jest nieodzowne do realizacji inicjatywy 
mającej na celu oszczędność zasobów, przewidzianej w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju1. W przypadku MA będzie to szansa na znalezienie dla 
nich niemal w całości miejsca w gospodarce, zaspakajając jednocześnie istotną część potrzeb 
spoiwowych i kruszywowych, bez tworzenia nowych mocy produkcyjnych i zwiększania emisji CO2. 
 
Systemy gospodarki o obiegu zamkniętym pozwalają zachować możliwie jak najdłużej wartość 
dodaną produktów i wyeliminować odpady. Zachowują one zasoby w obrębie gospodarki, kiedy cykl 
życia produktów zamyka się, pozwalając na ich ponowne, wielokrotne wykorzystanie w sposób 
produktywny, tworząc w ten sposób kolejną wartość. Przejście na gospodarkę o bardziej zamkniętym 
obiegu wymaga zmian w każdym ogniwie łańcucha wartości, od fazy projektowania produktu do 
nowych modeli biznesowych i rynkowych, od nowych sposobów przekształcania odpadów w zasoby 
do nowych zachowań konsumentów. Wiąże się to z kompletną zmianą systemową oraz innowacjami 
nie tylko w technologiach, ale również w organizacji, świadomości społecznej, metodach 
finansowania i polityce. Nawet w gospodarce, która w dużym stopniu opiera się na obiegu 
zamkniętym, pozostanie pewien element linearności, ponieważ istnieje zapotrzebowanie na zasoby 
wcześniej nie eksploatowane1.  
 
Szacuje się, że poprawa oszczędności zasobów w całym łańcuchu wartości może zmniejszyć 
zapotrzebowanie na nakłady materiałowe o 17–24 % do roku 20302, a lepsze wykorzystanie zasobów 
może przynieść europejskiemu przemysłowi oszczędności wynoszące łącznie 630 mld EUR rocznie3. 
Z badań przeprowadzanych na potrzeby biznesu, opierających się na modelowaniu na poziomie 
produktu, wynika, że podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym oferuje duże możliwości 

                                                             
1 COM (2010) 2020, COM (2011) 21. 
2  Meyer B. et al (2011) Macroeconomic modelling of sustainable development and the links between the economy and the 

environment. Badanie dla Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska) dostępne na stronie: 
 http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/pdf/report_macroeconomic.pdf. 
3  Guide to resource efficiency in manufacturing: Experiences from improving resource efficiency in manufacturing 

companies. Europe INNOVA (2012). 
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z2aoszczędzenia kosztów materiałów przez przemysł UE, a dzięki tworzeniu nowych rynków i nowych 
produktów oraz wartości dla biznesu, może przyczynić się do wzrostu PKB nawet o 3,9 %4. 
 
Europejska platforma ds. efektywnego gospodarowania zasobami5, skupiająca wybrane rządy, 
przedsiębiorstwa i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wezwała do podjęcia działań na rzecz 
wprowadzenia modelu gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, która w większym stopniu 
opierałaby się na ponownym wykorzystaniu materiałów i wysokiej jakości recyklingu, a w dużo 
mniejszym na surowcach pierwotnych. 
 
W Planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy z 2011 r.6 Komisja zaproponowała ramy 
działania, uwydatniając konieczność wypracowania zintegrowanego podejścia w wielu różnych 
obszarach polityki i na wielu poziomach. Podstawowe założenia tego planu rozwinięto w Siódmym 
unijnym programie działań w zakresie środowiska 7. 
 
Przejście na modele gospodarcze o bardziej zamkniętym obiegu wiąże się z szansą na lepszą 
przyszłość dla europejskiej gospodarki. Pozwoliłoby to Europie sprostać aktualnym i przyszłym 
wyzwaniom, związanym z globalną presją na zasoby i z coraz mniejszym bezpieczeństwem dostaw. 
Wielokrotne przekierowywanie zasobów z powrotem do zastosowania w produkcji, ograniczanie 
ilości odpadów i zmniejszenie uzależnienia od niepewnych dostaw, to niezawodny sposób na 
zwiększenie odporności i konkurencyjności gospodarki. Pomagając oddzielić wzrost gospodarczy od 
wzrostu wykorzystywania zasobów i skutków tego wykorzystywania, podejście takie zapewnia 
możliwość zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarczego. 
 
W latach 2000–2011 produktywność zasobów w UE wzrosła o 20 %, lecz można to przypisać 
częściowo skutkom recesji. Utrzymanie tej stopy wzrostu zapewniłoby dalszy wzrost o 30 % do 
2030 r. oraz wzrost PKB o blisko 1%, prowadząc do stworzenia o ponad dwa miliony miejsc pracy 
więcej niż w przypadku postępowania według dotychczasowego scenariusza8. Podjęcie 
intensywniejszych wysiłków na rzecz zwiększenia produktywności zasobów jest zgodne z celami  
unijnej polityki, takimi jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie efektywności 
energetycznej, zrównoważona reindustrializacja gospodarki UE oraz zagwarantowanie dostępności 
surowców, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko i emisji 
gazów cieplarnianych. 
 

 
2. TWORZENIE SPRZYJAJĄCEJ POLITYKI 

 
Rynki to ważny czynnik stymulujący oszczędność zasobówi gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
ponieważ dla wielu przedsiębiorstw materiały i energia stanowią obecnie główne koszty nakładów. 
Jednak choć rynki już dążą do zmiany, istnieje szereg barier rynkowych dla sprawnego i skutecznego 
gospodarowania zasobami. Zapobieganie wytwarzaniu odpadów, ekoprojektowanie, ponowne 
wykorzystanie odpadów i tym podobne działania mogą przynieść przedsiębiorstwom w UE 
oszczędności netto sięgające 600 mld EUR lub ok. 8 % rocznego obrotu, prowadząc jednocześnie do 
ograniczenia łącznych emisji gazów cieplarnianych o 2–4 % rocznie9. Jednak aby to umożliwić, należy 
usunąć bariery rynkowe, utrudniające korzystanie z tych możliwości. 

                                                             
4  Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated 

transition.  
5  http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm 
6  COM (2011) 571. 
7  Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 171–200. 
8 Modelling the Economic and Environmental Impacts of Change in Raw Material Consumption (2014), Cambridge 

Econometrics 
9  The opportunities to business of improving resource efficiency (2013), AMEC 
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Produktywność zasobów może przynieść nie tylko korzyści dla szerokiej gamy sektorów, ale umożliwi 
również firmom europejskim odniesienie korzyści z szybkiego wzrostu na rynkach przemysłu 
ekologicznego, które według prognoz mają zwiększyć się dwukrotnie w okresie 2010–2020. 

 
2.1. Projekty i innowacje na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym 

 
Projekty i innowacje z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym zakładają minimalizację odpadów na 
poziomie projektowania i standardowo obejmują innowacje w całym łańcuchu wartości, a nie tylko 
rozwiązania na koniec cyklu życia produktu.  
 
 

Na przykład mogą one uwzględniać: 
 ograniczenie ilości materiałów wymaganych do świadczenia konkretnej usługi (ograniczenie 

wagi), 
 przedłużenie okresu użytkowania produktów (trwałość), 
 ograniczenie zużycia energii i materiałów na etapach produkcji i użytkowania 

(efektywność), 
 ograniczenie wykorzystania materiałów niebezpiecznych lub trudnych do recyklingu 

w produktach i procesach produkcji (substytucja), 
 stworzenie rynków dla surowców wtórnych w oparciu o normy, zamówienia publiczne itd., 
 projektowanie produktów łatwiejszych do utrzymania, naprawy, modernizacji, przerobienia 

lub recyklingu (ekoprojekt), 
 rozwój koniecznych usług dla konsumentów w danym obszarze (konserwacje/naprawy itd.), 
 zachęcanie konsumentów do ograniczania ilości odpadów i wysokiej jakości segregacji oraz 

wspieranie tych działań, 
 zachęcanie do segregacji i stosowanie systemów zbiórki minimalizujących koszty recyklingu 

oraz ponownego wykorzystania, 
 ułatwianie grupowania działań mających na celu zapobieganie przeznaczaniu produktów 

ubocznych na odpady (symbioza przemysłowa), 
 stymulowanie warunków sprzyjających zróżnicowanym i lepszym wyborom konsumentów 

za sprawą usług dzierżawy, wynajmu lub współużytkowania, stanowiących alternatywę dla 
posiadania produktów na własność, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów 
konsumentów (pod względem kosztów, ochrony, informacji, warunków umownych, 
aspektów dotyczących ubezpieczenia itd.). 

 
 
Ważnym punktem wyjścia jest projektowanie procesów produkcji, produktów oraz usług. Produkty 
można przeprojektować, wydłużając okres ich użytkowania, zapewniając możliwość naprawy, 
modernizacji, przerobienia lub ostatecznie recyklingu – zamiast ich wyrzucania. Procesy produkcji 
można bardziej ukierunkować na ponowne wykorzystanie produktów i surowców oraz uwzględnienie 
zdolności zasobów naturalnych do odtwarzania się, a innowacyjne modele biznesowe mogą 
prowadzić do powstawania nowych relacji między przedsiębiorstwami a konsumentami. 
 
Niektóre obszary polityki i instrumenty UE dostarczają już narzędzi oraz środków zachęty 
sprzyjających modelowi gospodarki o obiegu zamkniętym. Hierarchia postępowania z odpadami, 
stanowiąca podwaliny naszego prawodawstwa dotyczącego odpadów, prowadzi stopniowo do 
przyjęcia preferowanych opcji zapobiegania wytwarzaniu odpadów, przygotowywania odpadów do 
ponownego użycia i recyklingu oraz zniechęca do ich składowania. Polityka w obszarze chemikaliów 
ukierunkowana jest na stopniowe wycofywanie substancji toksycznych, które budzą poważne obawy. 
Niektóre środki odnoszące się do ekoprojektu produktów związanych z energią obejmują wymogi 
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dotyczące trwałości oraz wymogi mające ułatwić recykling. Strategia dotycząca biogospodarki10 
sprzyja zrównoważonemu i zintegrowanego wykorzystaniu zasobów biologicznych i strumieni 
odpadów do wytwarzania środków spożywczych, energii i produktów pochodzenia biologicznego. 
Polityka przeciwdziałania zmianie klimatu oferuje środki zachęcające do oszczędności energii 
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. 
 
Wspólne i spójne ramy UE na rzecz propagowania gospodarki o obiegu zamkniętym zespolą takie 
elementy z inicjatywą „Horyzont 2020”, co pozwoli na podjęcie wyzwania, jakim są badania naukowe 
i innowacje11. 

 
 
Aby wspierać projekty i innowacje sprzyjające gospodarce o obiegu zamkniętym, 
Komisja Europejska: 
 
 w ramach programu UE w dziedzinie badań i innowacji („Horyzont 2020”) przedstawi 

możliwości przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym na poziomie europejskim 
za sprawą innowacyjnych projektów na dużą skalę, ukierunkowanych na współpracę 
w obrębie łańcuchów wartości i między tymi łańcuchami, stymulując rozwój 
umiejętności oraz wspierając zastosowanie innowacyjnych rozwiązań na rynku, 

 
 zacieśni partnerstwo mające na celu wspieranie polityki w obszarze badań i innowacji 

ukierunkowanych na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
 
 ułatwi opracowanie modeli o bardziej zamkniętym obiegu dla produktów i usług, 

również za sprawą spójniejszej polityki dotyczącej produktów, jak również rozszerzy 
zakres stosowania dyrektywy w sprawie ekoprojektu, przez zwrócenie jeszcze 
większej uwagi na kryteria dotyczące oszczędności zasobów, w tym dla przyszłych 
priorytetowych grup produktów uwzględnionych w planie pracy na okres 2015–2017, 
oraz  

 
 będzie zachęcała do przestrzegania zasady kaskadowości w zrównoważonym 

wykorzystaniu biomasy, z uwzględnieniem wszystkich sektorów korzystających 
z biomasy, tak aby można ją było wykorzystywać w sposób możliwie najbardziej 
zasobooszczędny. 

 
 
2.2.  Wspieranie inwestycji w rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym 
 

UE i państwa członkowskie powinny zachęcać do inwestowania w innowacje w obszarze 
gospodarki o obiegu zamkniętym i w przechodzenie na taką gospodarkę oraz, w związku z reformą 
systemu finansowego, powinny wyeliminować przeszkody, mobilizując większe nakłady finansowe na 
oszczędność zasobów ze strony podmiotów sektora prywatnego. W swoim niedawnym wniosku  
w sprawie ujawniania informacji niefinansowych12 oraz w komunikatach w sprawie finansowania 
długoterminowego13 i w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych14 
Komisja dokonała integracji wymogów dotyczących ujawniania stosownych informacji o środowisku 

                                                             
10  COM (2012) 60. 
11  Zob. załącznik do niniejszego komunikatu. 
12  COM (2013) 207. 
13  COM (2014) 168. 
14  COM (2014) 167. 
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inwestorom lub uwzględniania ryzyka inwestycyjnego związanego z niedoborem zasobów i zmianą 
klimatu. 
 
Do realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym aktywnie przyczynia się partnerstwo publiczno-
prywatne SPIRE (zrównoważone procesy przemysłowe dzięki efektywnemu gospodarowaniu 
zasobami i większej efektywności energetycznej). 

 
2.3.  Wykorzystanie działań przedsiębiorstw i konsumentów oraz wspieranie MŚP 
 
Kluczową rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu odgrywają 
przedsiębiorstwa i konsumenci. Należy zapewnić większą spójność decyzji podejmowanych na 
wyższym i niższym szczeblu łańcucha wartości, dostarczając spójnych zachęt producentom, 
inwestorom, dystrybutorom, konsumentom i podmiotom zajmującym się recyklingiem, jak również 
zapewniając uczciwy podział kosztów i korzyści. Aby zapewnić podział i wykorzystanie zasobów  
w możliwie najbardziej efektywny sposób, należy zastosować mechanizmy rynkowe, eliminując 
wszelkie niedoskonałości rynku i wąskie gardła dla innowacji. Należy rozwijać funkcjonujące już rynki 
surowców wtórnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na stworzenie przedsiębiorcom możliwości 
wejścia na potencjalne nowe rynki związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, zapewniając 
równocześnie obecność na rynku pracy potencjalnych pracowników o koniecznym zasobie 
umiejętności. Konsumentom należy stworzyć możliwości dokonywania świadomych wyborów 
poprzez lepsze informowanie o ekologicznych aspektach różnych produktów. 
 
Europejska Platforma Efektywnego Gospodarowania zasobami wskazała15 znaczne możliwości dla 
przedsiębiorstw na różnych etapach „obiegu”, polegające na ponownym wprowadzaniu materiałów 
do procesów produkcyjnych, do różnych segmentów pierwotnego łańcucha dostaw lub do innych 
łańcuchów dostaw. Możliwości te zidentyfikowano na podstawie doświadczeń wyniesionych  
z udanych inicjatyw, które można zastosować na większą skalę oraz w szerszym wymiarze i które 
obejmują: 
 

1. na etapie produkcji – zrównoważone środowiskowo standardy wyboru dostawców, 
dobrowolne systemy w sektorach przemysłu i wśród sprzedawców detalicznych oraz 
symbioza przemysłowa w celu stworzenia rynków produktów ubocznych, 

 
2. na etapie dystrybucji – lepsze informacje na temat zasobów zawartych w produktach oraz 

sposobu naprawy lub recyklingu tych produktów, określane w zaleceniach platformy jako 
„paszport produktu”, 

  
3. na etapie konsumpcji – modele konsumpcji współdzielonej, opierające się na pożyczaniu, 

wymianie, zamianie i wynajmowaniu produktów oraz na systemach produktowo-
usługowych w celu uzyskania większej wartości z niedostatecznie wykorzystanych aktywów 
lub zasobów.  

 
 
Etap pilotażowy oznaczania śladu węglowego, określony w komunikacie Komisji Tworzenie jednolitego 
rynku dla produktów ekologicznych16, polega na współpracy zainteresowanych stron w celu 
opracowania wspólnego, uzgodnionego sposobu pomiaru śladu węglowego produktów i organizacji. 
Po zakończeniu etapu pilotażowego Komisja oceni, czy metody te są na tyle skuteczne, aby można je 

                                                             
15     http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_31-

03-2014.pdf. 
16  COM (2013) 196 i zalecenie Komisji 2013/179/UE. 
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było stosować w istniejących lub nowych instrumentach w celu zwiększenia wskaźnika efektywności 
środowiskowej produktów.  
 
Dla wybranych produktów wytwarzanych na bazie minerałów antropogenicznych z eneregtyki dowód 
taki przeprowadzono w pojekcie TEFRA (2008–2012), w którym wykazano ślad węglowy  
i oszczędności emisji CO2, jakie z tego wynikają.  
 
Komisja Europejska zachęca  do intensyfikacji działań w zakresie tworzenia warunków równych szans 
dla istniejących i nowych przedsiębiorstw, umożliwiając im dostosowanie się do globalnych trendów  
w zakresie zasobów. Mobilizuje do nagradzania najlepszych przedsiębiorstw, zachęcając nowych 
przedsiębiorców do opracowywania rozwiązań biznesowych dnia jutrzejszego i ich sprawdzenia na 
rynku oraz dostarczając wiarygodnych informacji konsumentom. Multilateralny proces, 
zapoczątkowany w kontekście Europejskiego programu na rzecz konsumentów17, uwydatnił 
zapotrzebowanie na skuteczne narzędzia ochrony konsumentów przed wprowadzającymi w błąd 
twierdzeniami dotyczącymi ekologiczności produktu. 
 
Aby przemiana była skuteczna i sprzyjała tworzeniu miejsc pracy, pracownicy muszą posiadać 
stosowne umiejętności18. Ramy ułatwiające odblokowanie możliwości w obszarze tworzenia miejsc 
pracy w gospodarce o obiegu zamkniętym i w większym stopniu zasobooszczędnej stwarza 
Komunikat w sprawie zielonego zatrudnienia19. Ważną rolę w wypracowaniu ukierunkowanego 
i skoordynowanego wsparcia w formie inwestycji, infrastruktury, technologii i umiejętności, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb MŚP, odgrywają władze krajowe, regionalne i lokalne oraz 
partnerzy społeczni. Korzystając ze swojej pozycji, mogą one także ułatwić zmianę preferencji 
konsumentów na rzecz bardziej zrównoważonych produktów i usług i stymulować zmianę zachowań. 
 
Wydaje się, że w przypadku MA pochodzących z energetyki zrobiono wiele dla popularyzacji 
produktów na ich bazie, ale nie wolno ustawać w komunikacji społecznej w tym zakresie. Jest wiele 
dowodów na to, że nie tylko zwykły obywatel ma błędne wyobrażenie o tych substancjach, ale nawet 
wysocy urzędnicy i pracownicy wyższych uczelni. To nie własności minerałów z energetyki  
a niekompetentny człowiek na drodze tych minerałów do właściwego miejsca w gospodarce, stanowi 
przeszkodę.   
 

 
3. MODERNIZACJA POLITYKI DOTYCZĄCEJ ODPADÓW I JEJ CELÓW: 

WYKORZYSTANIE ODPADÓW W CHARAKTERZE ZASOBÓW 
 

Przekształcanie odpadów w zasoby to element procesu zamykania obiegu w systemach gospodarki  
o systemie zamkniętym. Cele i wartości docelowe określone w prawodawstwie europejskim stanowią 
podstawowe czynniki warunkujące lepsze gospodarowanie odpadami: stymulują innowacje  
w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania, ograniczają ilość składowanych odpadów, 
zmniejszają straty w zasobach oraz dostarczają środków zachęcających do zmiany zachowań. Cały 
czas jednak wytwarzamy w UE średnio około pięciu ton odpadów na osobę rocznie  
i zaledwie niewiele więcej niż jedna trzecia z tej ogromnej ilości jest rzeczywiście poddawana 
recyklingowi. 
 
 

                                                             
17 COM (2012) 225.  
18 COM (2012) 173. 
19  COM (2014) 446. 
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Unia Europejska wyznaczyła sobie zobowiązanie polityczne20 do ograniczenia ilości wytwarzanych 
odpadów, poddawania odpadów recyklingowi w celu zapewnienia Unii ważnego i solidnego źródła 
surowców, odzyskiwania energii z materiałów nie podlegających recyklingowi oraz praktycznego 
wyeliminowania składowania na składowiskach. Dalszy rozwój polityki dotyczącej odpadów może 
przynieść znaczne korzyści, przy stosunkowo niskich kosztach, w zakresie wzrostu gospodarczego  
i tworzenia miejsc pracy, przyczyniając się również do poprawy stanu środowiska. Jeśli chodzi o rynki 
światowe, oczekuje się, że ambitna polityka dotycząca odpadów będzie stymulowała innowacje  
i pomoże przedsiębiorstwom z UE zwiększyć konkurencyjność w zakresie usług gospodarowania 
odpadami, jak również zaowocuje nowymi szansami na rynku dla eksporterów z UE. 
 
W zakresie MA dowody na ich przydatność w gospodarce prezentowane są od ponad pół wieku. Nie 
tylko wytwórcy cementu i betonu, ale także drogownictwo i budownictwo inżynieryjne są stałymi 
odbiorcami coraz szerszej gamy produktów na ich bazie.  Wydaje się, że niebawem nowe obszary 
zastosowań MA, będące obecnie w fazie badawczej czy wdrożeń półtechnicznych jak sorbenty  
i zeolity, będą miały szanse na szersze wejście do praktyki gospodarczej.  

 
3.1. Określenie wartości docelowych dla odpadów z myślą o urzeczywistnieniu 

„społeczeństwa recyklingu” 
 
Europa poczyniła znaczne postępy w zakresie przekształcania odpadów w zasoby i propagowania 
zrównoważonych sposobów gospodarowania odpadami, takich jak recykling. Między poszczególnymi 
państwami członkowskimi występują jednak znaczne różnice pod względem efektywności. Sześć  
z nich zdołało już skutecznie zlikwidować składowanie odpadów komunalnych, odnotowując w ciągu 
ostatnich 20 lat spadek z 90 % do poniżej 5 % i osiągając współczynniki recyklingu w niektórych 
regionach na poziomie 85 %. W innych państwach ponad 90 % odpadów nadal podlega składowaniu, 
a mniej niż 5 % jest poddawanych recyklingowi. 
 
Aby przywrócić gospodarce surowce wtórne uzyskane z takich materiałów jak tworzywa sztuczne, 
szkło, metale, papier, drewno, guma i inne materiały podlegające recyklingowi po konkurencyjnych 
cenach, konieczne są zdecydowane sygnały ze strony polityki, pozwalające zapewnić w dłuższej 
perspektywie czasowej przewidywalność inwestycji i zmian. Przewidywalność taką zapewni ustalenie 
wartości docelowych dla recyklingu do roku 2030. Selektywna zbiórka u źródła z solidnymi metodami 
obliczania współczynników recyklingu zaowocuje wysoką jakością recyklingu i przyczyni się do 
rozwoju rynków dla dostaw wysokiej jakości surowców wtórnych. W tym celu należy doprecyzować 
obecną metodę pomiaru, co rzeczywiście poddaje się recyklingowi, ponieważ obecnie niektóre 
państwa członkowskie zgłaszają odpady gromadzone jako odpady poddane recyklingowi, mimo 
znacznych strat materiałowych między tymi etapami. Od roku 2025 należy wprowadzić zakaz 
składowania wszelkich odpadów nadających się do recyklingu. Państwa członkowskie powinny dążyć 
do faktycznego wyeliminowania składowania odpadów do roku 2030. Ważną rolę, jeśli chodzi  
o odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania i recyklingu, będzie pełniło odzyskiwanie 
energii, w tym odzyskiwanie energii z odpadów, jak również zastosowanie biopaliw. Będzie to 
wymagało efektywniejszego wykorzystania nierówno rozłożonego w UE potencjału w zakresie 
odzysku energii, w połączeniu ze środkami zapobiegającymi nadmiernym mocom produkcyjnym. 
 
Niestety, wśród priorytetów KE nie widać minerałów antropogenicznych (MA) z enregetyki. Wydaje 
się, że brak procedur i wytycznych z KE do zmiany statusu odpadu dla UPS może być poważną barierą 
w traktowaniu składowisk UPS jako łatwo dostępnych zasobów minerałów antropogenicznych. 
Wydaje się, że bez oczekiwania na rozwiązania unijne powinniśmy, wspólnie z Ministerstwem 
Środowiska, wypracować i wdrożyć krajowe procedury w zakresie ustania statusu odpadu dla MA. 
Krajowe doświadczenie w stosowaniu popiołów ze składowisk, w tym przeprowadzanie procedur 
                                                             
20  Siódmy unijny program działań w zakresie środowiska. 
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urzędowych związanych z ich wydobywaniem i przetwarzaniem do produktó może być solidną 
podstawą w tym zakresie.  
Pomyślne wdrożenie powyższych celów może doprowadzić do stworzenia w UE do 2030 r. ponad 
180 000 miejsc pracy, bezpośrednio związanych z ich realizacją, nie licząc ok. 400 000 miejsc pracy, 
które powstaną za sprawą wdrożenia obowiązującego prawodawstwa dotyczącego odpadów21. 
Działania te pozwolą zaspokoić od 10 do 40 % popytu na surowce w UE, jednocześnie przyczyniając 
się do realizacji wyznaczonego na 2030 r. celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  
o 40 %, czyliwyeliminowanie w 2030 r. 62 Mt ekwiwalentu CO2 w skali roku. 

 
 
Aby zwiększyć korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe płynące z lepszego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, Komisja proponuje: 
 
 zwiększyć ponowne wykorzystanie i recykling odpadów komunalnych do co najmniej 

70 % do 2030 r., 
 
 zwiększyć współczynnik recyklingu odpadów opakowaniowych do 80 % do 2030 r., 

wyznaczając pośrednie cele na poziomie 60 % do roku 2020 i 70 % do roku 2025,  
w tym cele dla konkretnych materiałów, 

 
 od 2025 r. zakazać składowania podlegających recyklingowi tworzyw sztucznych, 

metali, szkła, papieru i tektury oraz odpadów ulegających biodegradacji, przy czym 
państwa członkowskie powinny dążyć do praktycznego wyeliminowania składowania 
do roku 203022, 

 
 nadal wspierać rozwój rynków dla surowców wtórnych wysokiej jakości, m.in. 

poprzez ocenę wartości dodanej kryteriów utraty statusu odpadu dla poszczególnych 
materiałów, 

 
 doprecyzować metodę obliczeniową dla materiałów poddawanych recyklingowi  

w celu zapewnienia wysokiej jakości recyklingu. 
 
 
3.2.  Uproszczenie i lepsze wdrożenie prawodawstwa dotyczącego odpadów 
 
Wyznaczone cele pozostawiają państwom członkowskim swobodę w kwestii decydowania 
o sposobach ich realizacji. Istnieją jednak znaczne możliwości dalszego uproszczenia i lepszego 
wdrożenia prawodawstwa dotyczącego odpadów na poziomie krajowym oraz zmniejszenia 
występujących obecnie dysproporcji. 
 
W 2012 r. Komisja opracowała tablicę wyników gospodarowania odpadami oraz plany działania ze 
szczególnymi zaleceniami dla państw członkowskich osiągających najsłabsze wyniki. Komisja nadal 
będzie zwracała szczególną uwagę na państwa członkowskie, którym najdalej do realizacji celów, 
dążąc, wspólnie z tymi państwami, do wyeliminowania słabych stron już na wczesnym etapie. 
 
Swojej skuteczności w usprawnieniu gospodarowania odpadami na poziomie krajowym dowiodły 
środki ekonomiczne, zwłaszcza za sprawą podatków od składowania i spalania, systemów opłat 
proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów i systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

                                                             
21 SWD (2014) 207. 
22 Pewna część odpadów resztkowych nie może być odzyskana i dlatego może być kierowana na składowiska, ponieważ 

obecnie nie jest dostępna alternatywna opcja przetwarzania. Wielkość ta byłaby ograniczona do maksymalnie 5 %. 
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producenta czy środków zachęcających władze lokalne do propagowania zapobiegania wytwarzaniu 
odpadów, ponownego ich wykorzystania i recyklingu. Skuteczne okazały się również zakazy 
składowania. Ustalenie minimalnych wymogów w odniesieniu do systemów odpowiedzialności 
producenta na poziomie UE pomoże zmniejszyć koszty i wyeliminować przeszkody, z którymi 
borykają się producenci zobowiązani dostosować się do kilku krajowych systemów w UE. 
 
W przypadku energetyki składowanie MA będzie coraz droższe, aż ostatecznie zostanie 
wyeliminowane. Nowe bloki eneregtyczne, jak np. elektrownia Północ, o ile mi wiadomo uzyskują 
pozwolenia na budowę pod warunkiem pełnego zagospdarowania całości wypadu MA.  
 
Fundusze europejskie mogą wspomóc państwa członkowskie w dążeniu do zintegrowanego 
gospodarowania odpadami, w tym do zapewnienia infrastruktury na potrzeby selektywnej zbiórki, 
ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów. KE stoi na stanowisku, że w przyszłości nie należy 
wspierać składowania lub samego spalania odpadów.  
 
Możliwie najlepsze wykorzystanie dostępnych zdolności w obszarze gospodarowania odpadami w UE 
wymaga lepszego planowania i wymiany informacji oraz może wiązać się z przemieszczaniem 
większej ilości odpadów w UE w związku z ich transportem do najnowocześniejszych i efektywnych 
instalacji, przynajmniej przez pewien czas, w okresie przejściowym. 
 
Nadal zachodzi konieczność usprawnienia i ułatwienia procesu gromadzenia danych na poziomie 
krajowym oraz sprawozdawczości, jak również zwiększenia wiarygodności i spójności danych w całej 
UE. Przyjęcie wspólnych wskaźników ułatwi lepsze monitorowanie i analizę porównawczą wyników 
państw członkowskich23. 
 
Działania mające na celu dalsze uproszczenie dorobku w dziedzinie odpadów oraz zapewnienie 
efektywności i skuteczności, będą bazować na dotychczasowych wysiłkach podejmowanych w celu 
zmniejszenia kosztów administracyjnych polityki gospodarowania odpadami, np. przez zwolnienia dla 
niektórych MŚP z obowiązków w zakresie odbioru, lub wysiłkach na rzecz wdrożenia obowiązkowej 
elektronicznej wymiany danych dotyczących przemieszczania odpadów. 
 
3.3. Rozwiązanie szczególnych problemów związanych z odpadami 
 
Niektóre szczególne problemy dotyczące odpadów, związane ze znaczną utratą zasobów lub 
wpływem na środowisko, wymagają opracowania specjalnych rozwiązań.  
 
Zapobieganie powstawaniu odpadów. Pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach gospodarki  
o obiegu zamkniętym należy nadać dążeniom do wytwarzania mniejszej ilości odpadów. Spełniając 
wymóg dyrektywy ramowej dotyczącej odpadów, państwa członkowskie przyjęły ostatnio programy 
zapobiegania powstawaniu odpadów, które aktualnie są poddawane przeglądowi przez Europejską 
Agencję Środowiska. W następstwie ich oceny Komisja opracuje inicjatywy propagujące dobre praktyki 
w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów w UE. 
 
Odpady z budowy i rozbiórki. Rynki dla materiałów pochodzących z recyklingu mają zasadnicze 
znaczenie dla podniesienia współczynnika recyklingu. Projekt na rzecz lepszego gospodarowania 
odpadami z budowy i rozbiórki, zwiększenia ilości materiałów nadających się do recyklingu oraz 
materiałów pochodzących z recyklingu w materiałach budowlanych zostanie uwzględniony w ramach 

                                                             
23  Dopuszcza się np. cztery metody obliczeń wartości docelowej recyklingu odpadów komunalnych. Wyniki mogą się 

znacznie różnić (o ok. 20 %), zależnie od wybranej metody.  
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dotyczących oceny efektywności środowiskowej budynków, jak określono w komunikacie Komisji 
w sprawie możliwości efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze budowlanym24. 
 
Ponadto, w ramach proponowanego mechanizmu wczesnego ostrzegania, wyniki państw 
członkowskich będą monitorowane pod kątem realizacji celu zakładającego recykling na poziomie 
70 % do 2020 r., wprowadzone zostaną wyższe opłaty za składowanie odpadów z budowy i rozbiórki 
lub dodatkowe obowiązki związane z segregowaniem odpadów w miejscach większych robót 
rozbiórkowych, w celu poprawy jakości recyklatów. 
 
Recykling surowców krytycznych. Chociaż wszystkie surowce są ważne, na szczególną uwagę 
zasługują surowce krytyczne, ponieważ ich światowa produkcja koncentruje się w kilku krajach i wiele 
z tych surowców charakteryzuje niska substytucyjność oraz niskie współczynniki recyklingu. Komisja 
propaguje efektywne korzystanie z surowców krytycznych i ich recykling w ramach inicjatywy na 
rzecz surowców25 oraz europejskiego partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców. 
 
W związku z powyższym należy spodziwać się poważnych restrykcji związanych ze składowaniem 
popiołów z energetyki. Wydaje się, że pierwszym krokiem będzie poważny wzrost opłat za ich 
składowanie. Kolejnym może być rozdzielnie ich statusu na nie będącym niebezpiecznym jeśli jest na 
bieżąco zagospodarowywany i niebezpieczny jeśli jest składowany, jak w niektórych krajach na 
świecie aż po wprowadzanie ograniczeń ilościowych, poziomów recyklingu, jak dla wyżej 
wymienionych grup odpadów.   
 

 
4. USTALENIE CELU W ZAKRESIE ZASOBOOSZCZĘDNOŚCI 
 
W siódmym unijnym programie działań w zakresie środowiska państwa członkowskie i Parlament 
Europejski uzgodniły, że Unia Europejska powinna ustalić wskaźniki i cele dla zasobooszczędności  
i ocenić, czy główny wskaźnik i cel należałoby uwzględnić w europejskim semestrze. Po szerokich 
konsultacjach jako cel w zakresie produktywności zasobów zaproponowano produktywność zasobów 
mierzoną stosunkiem PKB do zużycia surowców26. 
 
Realistyczny cel w zakresie zwiększenia produktywności zasobów, zatwierdzony przez UE oraz 
państwa członkowskie, skupiłby uwagę polityczną oraz pozwolił na wykorzystanie obecnie nie 
dostrzeganego potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym do tworzenia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy oraz do zwiększenia spójności polityki UE. Byłby to 
proporcjonalny sposób na zapewnienie spójności i zachęty do działań. 
 
Według prognoz opierających się na dotychczasowym scenariuszu postępowania Unia Europejska 
odnotuje wzrost produktywności zasobów o 15 % w okresie od 2014 do 2030 r. Wzrost ten można 
byłoby podwoić przy pomocy inteligentnej polityki, mającej na celu propagowanie przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, do której wzywa Europejska Platforma Efektywnego 
Gospodarowania Zasobami. Oprócz znacznego wkładu w zrównoważenie wzrostu gospodarczego, 
zwiększenie produktywności zasobów o 30 % pozytywnie wpłynęłoby na tworzenie miejsc pracy  
i wzrost PKB27. 
 
                                                             
24  COM (2014) 445. 
25  COM (2011) 25. 
26  RMC to złożony wskaźnik pomiaru (w tonach) wszystkich zasobów surowcowych zużytych w gospodarce, 

z uwzględnieniem zużytych zasobów zawartych w towarach importowanych. Wskaźnik taki jest obecnie dostępny dla UE 
i niektórych państw członkowskich. Kraje, dla których wskaźnik RMC nie jest dostępny, mogą korzystać ze wskaźnika 
krajowej konsumpcji surowców. 

27  SWD (2014) 211. 



15 

Przemysł skorzystałby na tej poprawie produktywności zasobów, zwiększając swoją konkurencyjność28. 
Koszty zasobów mogą stanowić istotną część całej struktury kosztów w przemyśle; istotna jest też 
dostępność i przewidywalność dostaw29. Pojawiłyby się zarówno natychmiastowe korzyści finansowe, 
jak i bardziej długofalowe korzyści strategiczne, gdyż rosnący globalny popyt przyspiesza wzrost cen 
zasobów oraz zwiększa zmienność tych cen. Zwiększenie oszczędności zasobów pomoże zatem 
Europie w osiągnięciu celu, jakim jest reindustrializacja. 

 
 

5. PODSUMOWANIE  
 

 
1. Powyższy materiał, w zasadniczej części będący komunikatem Komisji Europejskiej do 

Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Komitetów: Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: 
Program „zero odpadów” dla Europy z lipca 2014, jest posumowaniem szerokich badań  
i opracowań przeprowadzonych w Europie w ostatnich latach w tym zakresie. 
Jednoznacznie wskazuje na szanse w popularyzacji i rozszerzaniu gospodarczego 
wykorzystania minerałów antropogenicznych pochodzących z energetyki.  

 
2. Nie ulega wątpliwości, że opisane trendy gospodarcze będą jedną z dominant w jej rozwoju 

przez najbliższe lata. Działania, jakie prowadzimy w Polsce od ponad pół wieku w obszarze 
UPS, zapoczątkowane badaniami i wdrożeniami prof. Jana Pachowskiego i dr inż. Jana 
Hycnara, były i są w pełni zgodne z tymi tendencjami. Ukazują także dystans, jaki dzieli 
prognostów i badaczy od normalizatorów i działaczów sceny politycznej, we wdrażaniu 
dobrego prawa.  

 
3. Zielone zamówienia publiczne i realne wdrożenie w życie gospodarcze przez Rząd RP 

zapisów Ustawy o Odpadach i innych regulacji w tym obszarze, w tym Pierwszeństwa dla 
Wtórnych i Zielonej Geotachniki, jest kluczowe dla osiągnięcia pełnego wkorzystania 
minerałów antropogenicznych z energetyki przez gospodarkę.  

 
4. Zagrożeniem dla skorzystania z dobrodziejstw gospodarki o obiegu zamkniętym może być 

brak skoordynowanych działań w tym zakresie. Brak wizji i uzgodnionego przez środowisko 
odpowiedzialne za gospodarkę UPS wspólnego stanowiska może spowodować, że inne 
działy gospodarki uzyskają priorytet oraz szersze wsparcie w tym zakresie.  

 
5. Bezodpadowa Energtyka Węglowa (BEW) jest spójną i otwartą propozycją działań, w które 

mogą i powinni włączyć się ci wszyscy, którzy są innowacyjni na etapie modyfikacji 
procesów wytwarzania UPS, projektowania wyrobów na ich bazie i technologii ich 
stosowania, aby wspólnie wnieść wartość dodaną do zamiany szarego na zielone.  

 
 

                                                             
28  Zainteresowane strony preferują RMC jako wskaźnik pomiaru zużytych zasobów, ponieważ ujmuje on zużycie zasobów 

związane zarówno z produktami importowanymi, jak i wytwarzanymi w kraju, umożliwiając tym samym sprawiedliwe 
porównanie efektywności korzystania z zasobów dla tych produktów. 

29  Opracowane w ostatnim okresie badania dotyczące przemysłu stalowego i aluminiowego pokazują, że koszt surowców 
stanowi od 30 do 40 proc. całej struktury kosztów w tych branżach i jest większy niż np. koszt pracy. 
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WYKORZYSTANIE MINERAŁÓW 

ANTROPOGENICZNYCH 
W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

 
 
 

 
W artykule przedstawiono rozwiązania, dzięki którym, w obliczu odejścia od dotychczasowego 
modelu gospodarki linearnej opierającego się na zasadzie „weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć”, możliwa 
będzie transformacja krajowych modeli gospodarczych w kierunku koncepcji gospodarki o obiegu 
zamkniętym (ang. circular economy). System gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu zachować 
wartość dodaną zasobów w obrębie gospodarki między innymi poprzez ich ponowne wykorzystanie 
w sposób produktywny, eliminując tym samym odpady. Nowy model gospodarczy wymaga 
wprowadzenia mechanizmów zamkniętego obiegu w każdym ogniwie łańcucha wartości: w fazie 
projektowania, tworzenia modeli biznesowych i rynkowych, wyborów konsumpcyjnych, zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz efektywnego sposobu ich zagospodarowania – w tym kontekście – 
przedstawiono w jaki sposób efektywne zagospodarowanie minerałów antropogenicznych (MA), 
które powstają każdego roku w warunkach polskiej energetyki węglowej oraz innych gałęziach 
przemysłu w ilościach milionów ton mogą spełniać założenia koncepcji [1]. 

 
 

1. ŹRÓDŁA MINERAŁÓW ANTROPOGENICZNYCH 
 

Podstawowym źródłem energii elektrycznej i cieplnej w Polsce jest spalanie węgla kamiennego  
i brunatnego (84%, 2013 rok), udział pozostałych nośników jest nieznaczny [2]. Węgiel to zasób, który 
nadal będzie dominował w miksie energetycznym Polski stanowiąc dla nas główne źródło energii, co 
sprawia, że Polska w dobie prowadzonej przez Unię Europejską polityki pro ekologicznej stoi przed 
ogromnym wyzwaniem emisyjnym. Takie realia nie są spowodowane brakiem chęci w dążeniu do 
rozwijania produkcji energii ze źródeł odnawialnych ale troską o konkurencyjność rodzimej 
gospodarki. W procesie termicznego przekształcenia tych surowców, a dokładnie zawartej w nim 
materii organicznej  obok powstających gazów, tworzone są bezpostaciowe tlenki nieorganiczne, 
stanowiące minerały antropogeniczne, zwane także ubocznymi produktami spalania (UPS) [3]. 
Zaliczamy do nich m.in.: popioły lotne z węgla, żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, popioły 
lotne z kotłów fluidalnych, popioły denne z kotłów fluidalnych, mieszanki popiołowo – żużlowe, gips 
poreakcyjny, produkty odsiarczania spalin, mikrosfery [4]. Wytwarzane uboczne produkty spalania, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie Katalogu 
Odpadów, zaliczane są do odpadów grupy 10 – „Odpady z procesów termicznych”, podgrupy 01 – 
„Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw” [4]. Jako produkty 
wytwarzane są: gips, który jest produktem odsiarczania spalin metodą wapienno gipsową oraz popiół 
lotny wykorzystywany w przemyśle jako dodatek do betonu [5]. 
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Kody klasyfikacyjne UPS wg Katalogu odpadów:  
 
10 01 01 –  żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, 
10 01 02 –  popioły lotne z węgla, 
10 01 05 –  stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania spalin, 
10 01 07 –  produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci 

szlamu, 
10 01 15 –  popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione  

w 10 01 14, 
10 01 17 –  popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16, 
10 01 24 – piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82), 
10 01 80 –  mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, 
10 01 81 –  mikrosfery z popiołów lotnych, 
10 01 82 –  mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu 
fluidalnym) [4]. 

 
Na energetykę węglową nakładane są obciążenia związane ze zmianami klimatu i degradacją 
środowiska. Emisje związane z procesem pozyskiwania energii z węgla są niepodważalnym faktem, 
niemniej jednak wskazane jest przeanalizowanie zalet funkcjonowania energetyki węglowej jako 
źródła minerałów antropogenicznych. Węgiel, surowiec z jakiego powstają to organiczne paliwo 
kopalne wydobywane przez człowieka dla jego wartości energetycznej, jest tworem osadowym 
utworzonym pod wpływem procesów geologicznych przemieniających pozostałości roślin i zwierząt 
w złoża węglowe. Pochodzą one głównie z okresu karbońskiego, proces ich formowania miał miejsce 
około 285 a 360 milionów lat temu. Węgiel składa się ze składnika organicznego – pierwiastkowego 
węgla oraz towarzyszącej mu materii mineralnej (skały płonnej). Substancja mineralna, która nie da 
się oddzielić w czasie wstępnej przeróbki węgla, po jego spaleniu pozostaje w postaci produktu 
ubocznego, który można uznać za wydobyty minerał kopalny, który uległ obróbce cieplnej [6]. 
Podobnie jak pierwiastki zawarte w węglu i występujące w ilościach śladowych: miedź, nikiel, kobalt, 
chrom, cynk, wanad, molibden, gal, fluor, selen oraz rtęć, ołów, kadm, arsen, stanowiące tzw. 
mikroelementy, które po spaleniu wchodzą w skład popiołu i żużla [7]. Energetyka z natury jest 
bezodpadowa, węgiel nie jest odpadem a poddany obróbce cieplnej zmienia swoją postać i nabiera 
nowych właściwości.  
 
Określenia opisujące uboczne produkty spalania ulegały zmianie. Początkowo definiowane były jako 
odpady z procesów energetycznego spalania węgla, produkty uboczne z węgla, produkty spalania 
węgla, pozostałości spalania węgla, popiół z węgla, itp. [24]. Tradycyjne określenie ubocznych 
produktów spalania jako odpady jest nietrafne, z uwagi na negatywne skojarzenie wartościowego 
materiału z produktem bezużytecznym. Definiowanie ubocznych produktów spalania jako „odpady” 
spowalnia wprowadzenie wielu nowych strategii przemysłowych, dlatego niezbędne stało się nadanie 
przez odpowiednie ciała legislacyjne bardziej postępowych definicji oraz sposobów kategoryzacji tych 
materiałów. Termin uboczne produkty spalania był określeniem wprowadzonym w celu zmiany 
wizerunku i podkreślenia ich potencjału, należy do nurtu ekologii przemysłowej, której ideą jest 
poszukiwanie rozwiązań pozwalających na wykorzystywanie produktów ubocznych jednego 
przemysłu jako surowców innego [24]. Przedstawione sposoby określania ubocznych produktów 
spalania bezpośrednio wskazują i wiążą je z substratem z jakiego powstały – węglem oraz procesem 
spalania, natomiast żadne nie określa w sposób jawny tego czym konkretnie jest produkt po procesie 
termicznego spalenia węgla. Definicją trafną jest określenie ubocznych produktów spalania jako 
minerały antropogeniczne. Po raz pierwszy termin minerały antropogeniczne odnośnie ubocznych 
produktów spalania zaproponował Tomasz Szczygielski w 2013 roku, podczas konferencji „World of 
Coal Ash Conference (WOCA)” w Lexington, zwracając uwagę na to, że są to surowce zawierające się 
w kategorii gruntów mineralnych, a nie sztucznych.  
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Składowiska ubocznych produktów spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach ze względu 
na obecność na nich minerałów antropogenicznych możemy zatem określić gruntami antropogenicznymi. 
Termin grunty antropogeniczne wprowadził do literatury naukowej prof. dr hab. Andrzej Drągowski, 
który przez wiele lat rozwijał i badał ich problematykę. Wg obowiązującej normy PN-86/B-02480 
(Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów) grunty dzieli się na antropogeniczne 
oraz naturalne. Grunty antropogeniczne to grunty, które zostały utworzone z gruntów naturalnych 
lub które powstały z produktów gospodarczej bądź przemysłowej działalności człowieka [8]. Termin 
grunty antropogeniczne w literaturze z zakresu geologii inżynierskiej i ochrony środowiska 
funkcjonuje od wielu lat, prof. Drągowski definiuje je jako grunty, które powstały na skutek 
działalności człowieka i jego bytowania, mogą stanowić odpady, są niejednorodne, mają zmienne 
właściwości i formę zależną od technologii składowania. Ze względu na zawarte w nich składniki 
mineralne powinny być opisywane podobnie jak grunty naturalne. Ich pochodzenie i bogaty skład 
mineralny sprawiają, że są one doskonałym surowcem zastępczym kruszyw naturalnych [9]. 
 
Kierując minerały antropogeniczne jako kruszywo do produkcji na ich bazie określonych wyrobów, 
konieczne jest doprecyzowanie ich przeznaczenia i związanych z tym cech jakościowych. W tym celu 
stworzony jest szeroki zakres dokumentów odniesienia, są to tzw. normy techniczne precyzujące 
wymagania dla kruszyw, zastosowanie poszczególnych rodzajów materiałów w konkretnej dziedzinie. 
Normy dostarczają niezbędnych definicji oraz informacji przewodnich co do zakresu ich 
wykorzystania. Specyfikacje odnoszą się do zawartości poszczególnych składników, właściwości 
chemicznych, mineralogicznych i fizycznych. [10]. 
 
Normy definiują kruszywo jako materiał ziarnisty stosowany w budownictwie. Wyróżniamy trzy 
rodzaje kruszyw: naturalne, sztuczne oraz kruszywa z recyklingu. W Polsce pakiet norm dotyczących 
kruszyw obowiązuje od roku 2004 r., normy te ustalają wymagania dla kruszyw przeznaczonych  do 
określonego zastosowania, podają podział kruszyw oraz ich definicje i są zharmonizowane z normami 
europejskimi [11]. Dla każdej z grupy kruszyw obowiązują takie same wymagania dla określenia ich 
przydatności, na podstawie parametrów jakościowych, niezależnie od pochodzenia surowca  
z którego zostały one wytworzone. Ma to zapewnić bezpieczeństwo ich wykorzystania oraz 
niedopuszczenia do sytuacji, w której produkt finalny miałby gorszą jakość [12]. Zatem zakres 
wykorzystania odpadów przemysłowych do produkcji kruszyw pod warunkiem spełniania przez 
wyprodukowane na ich bazie kruszywa wymagań dla kruszyw podanych w normach nie jest 
ograniczony, jest identyczny jak dla kruszyw naturalnych.  
 
Kruszywa naturalne stanowią kruszywa pochodzenia mineralnego i poza obróbką mechaniczną nie 
zostały poddane innej obróbce.  
 
Kruszywa sztuczne są to kruszywa pochodzenia mineralnego, uzyskuje się w wyniku prowadzenia 
procesów przemysłowych obejmujących modyfikację termiczną lub inną. Kruszywa sztuczne mogą 
być również produkowane z wtórnych surowców odpadowych, które powstają w energetyce (popioły 
oraz żużel), hutnictwie żelaza i metali kolorowych oraz ciepłownictwie, przemyśle ceramicznym  
i górnictwie.  
 
Kruszywa z recyklingu to kruszywa powstające w wyniku przeróbki materiału nieorganicznego 
zastosowanego poprzednio w budownictwie: beton z robót wyburzeniowych, kruszywa z podbudów  
i nasypów, inne surowce z robót wyburzeniowych [12]. 
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Kruszywa sztuczne i z recyklingu w literaturze określane są mianem kruszyw 
alternatywnych, produkowanych z surowców odpadowych pochodzących z głównych gałęzi 
przemysłu:   
 
 Energetyki: popiół lotny ze spalania węgla, popiół lotny z kotłów fluidalnych, żużel 

z kotłów elektrownianych, popiół denny ze spalania węgla, popiół denny z kotłów 
fluidalnych; 

 Hutnictwa żelaza i stali: żużel wielkopiecowy granulowany (szklisty), żużel 
wielkopiecowy chłodzony powietrzem (krystaliczny), żużel z konwertora tlenowego 
(żużel konwertorowy), żużel z elektrycznego pieca łukowego (z produkcji stali węglowej), 
żużel z elektrycznego pieca łukowego (z produkcji nierdzewnej/wysokiej jakości stali 
stopowej); 

 Przemysłu metali nieżelaznych: żużel pomiedziowy, żużel molibdeniczny, żużel 
pocynkowy, żużel pofosforowy; 

 Odlewnictwa: piasek odlewniczy, żużel z pieca odlewniczego; 
 Górnictwa węglowego i skalnego: łupek węglowy przepalony, odpady z węgla 

kamiennego (łupki przywęglowe), wcześniej wyselekcjonowane odpady z górnictwa 
węglowego i skalnego; 

 Prac pogłębiających: piasek z pogłębiania rzek i zbiorników wodnych, glina pogłębiająca; 
 Budownictwa, recyklingu i przemysłu ceramicznego: kruszywa z recyklingu betonu, 

kruszywa z recyklingu cegieł, kruszywa z recyklingu asfaltu, kruszywa z recyklingu 
odpadów ceramicznych, kruszona cegła murarska [11]; 

 Spalarni stałych odpadów komunalnych: popiół denny z pieców do spalania odpadów 
komunalnych (z wyłączeniem popiołów lotnych), popiół lotny z pieców do spalania 
odpadów miejskich; 

 Pozostałe: popiół z przemysłu papierniczego, ziemia z prac wykopaliskowych, popiół 
ze spalania odpadów, popiół ze spalania biomasy, stłuczka szklana, glina pęczniejąca. 

 
 
Do kruszyw alternatywnych zaliczane są kruszywa naturalne z surowca odpadowego, towarzyszącego 
i ubocznego tzw. odpady wydobywcze, stanowiące obszerną grupę do której zaliczamy m.in.: surowce 
odpadowe z górnictwa węgla kamiennego, masy skalne z odkrywkowych kopalń węgla brunatnego, 
surowce odpadowe z górnictwa rud, surowce odpadowe z innych gałęzi górnictwa rud [12]. 
 
Minerały antropogeniczne z energetyki na podstawie opisanego podziału zaliczamy do grupy kruszyw 
alternatywnych produkowanych z surowców odpadowych pochodzących z energetyki i ciepłownictwa. 
Energetyka i ciepłownictwo nie jest jedynym źródłem minerałów antropogenicznych, obszerną bazą 
tych surowców jest sektor hutnictwa żelaza i metali kolorowych, przemysł ceramiczny i górnictwo.  
W Polsce baza wtórnych surowców odpadowych jest bogata w zróżnicowane minerały 
antropogeniczne mogące z powodzeniem uzupełniać, bądź po części zastępować krajową bazę 
surowcową wykorzystywaną do produkcji kruszyw.  

 
Część z powyższych surowców jest wykorzystywana gospodarczo między innymi w kierunku produkcji 
kruszywa. Kruszywa alternatywne z przemysłu pozyskiwane są z bieżącej produkcji bądź z odpadów 
nagromadzonych na składowiskach. Nie istnieje jednak kompleksowo zinwentaryzowana baza takich 
surowców w Polsce, pokazująca rzeczywistą ich ilość w poszczególnych regionach kraju [13]. Dane 
dotyczące ogólnej ilości wyprodukowanych kruszyw w wybranych krajach europejskich oraz ilości 
wyprodukowanych kruszyw z surowców odpadowych w tych krajach w roku 2013 podane zostały  
w poniższej tabeli nr 1 i pochodzą z raportu European Aggregates Association 2013–2014. 
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Krajami wyróżniającymi się pod względem ilości wyprodukowanych kruszyw alternatywnych  
z surowców odpadowych są Niemcy, Wielka Brytania i Holandia. Biorąc pod uwagę przedstawione 
dane w Polsce produkcja kruszyw alternatywnych stanowi zaledwie 2% produkcji kruszyw ogółem. 
 

Tabela 1. Produkcja kruszyw i kruszyw z surowców odpadowych w wybranych krajach europejskich 

Kraj 
Ogólna ilość 

wyprodukowanych kruszyw 
[mln t.] 

Ilość kruszyw wyprodukowanych  
z surowców wtórnych 

[mln t.] 

Udział kruszyw  
z surowców wtórnych  

[%]   
Austria 100 6 6,0 
Belgia 82 16 20,0 

Bułgaria 29 1 3,5 
Dania 45 3  6,7 

Francja 360 25  7,0 
Holandia 83 17  20,5 
Niemcy 564 98  17,5 
Polska 268 5  2,0 

Szwajcaria 50 5  10,0 
Wielka Brytania 202 54 ~ 27,0 

Opracowanie własne na podstawie [14]. 
 
 

2. MINERAŁY ANTROPOGENICZNE BAZĄ ZASOBOWĄ DO PRODUKCJI KRUSZYW 
 

Naturalne kruszywa mineralne są podstawowymi surowcami mającymi swoje zastosowanie  
w wielu gałęziach gospodarki, ich największe wykorzystanie notuje się w budownictwie, gdzie 
kruszywo stanowi 75% mieszanek betonowych, oraz 90% masy produktów  wykorzystywanych  
w budownictwie drogowym. Zastosowania te stanowią do 30% masy wszystkich kruszyw 
wykorzystywanych w Polsce. [16]. Zakres zastosowań kruszyw naturalnych ze względu na ich bogaty 
skład mineralny jest dosyć szeroki i stosowane są one w wielu dziedzinach gospodarki. W krajowym 
przemyśle wydobywczym rocznie produkuje się 220 mln ton kruszyw. Krajowa baza zasobów 
szacowana jest na ok. 5 mld ton. Można stwierdzić, że obecnie przemysł kruszyw naturalnych jest 
w stanie sprostać potrzebom krajowej gospodarki bez konieczności importu. Jednak realizacja 
rozwoju gospodarczego zawsze związana jest z budową, modernizacją i remontem obiektów 
budowlanych lub infrastruktury [16]. Przewiduje się, że w Polsce w latach 2014–2020 
zapotrzebowanie na kruszywa do wybudowania dróg publicznych i tras kolejowych, sięgało będzie 
rzędu 170 mln ton kruszyw oraz 100 mln ton mas ziemnych, skalnych oraz materiałów nasypowych 
[17]. W budownictwie drogowym i ogólnych w Polsce, są przede wszystkim eksploatowane kamienie 
łamane wykorzystywane jako składnik mieszanek mineralnych i mineralno-asfaltowych oraz jako 
składnik betonu i materiałów budowlanych. Jednak największą ilość kruszyw: piasków, żwirów, 
pochłaniają inwestycje drogowe realizowane na terenie całego kraju, gdzie wykorzystywane są do 
budowy nasypów, stabilizacji czy wymiany gruntów. [17]. Polska jest w posiadaniu bogatej 
i różnorodnej bazy surowcowej do produkcji kruszyw, jednak dużą niedogodnością jest 
nierównomierne rozmieszczenie złóż, ponadto znaczna ich część nie może być wykorzystana ze 
względu na ograniczenia wynikające z uwarunkowań przestrzennych i ekologicznych. Zasoby często 
zlokalizowane są na obszarach chronionej przyrody i krajobrazu. Obszary występowania złóż 
surowców pokrywają się także z obszarami sieci Natura 2000; specjalnej ochrony i specjalnej ochrony 
siedlisk, ujęte na tzw. Shadow List. W Polsce dotyczy to 700 złóż kopalin o udokumentowanych 
zasobach, często są to zasoby o dużym znaczeniu. W obszarach Natura 2000 znajduje się szczególnie 
dużo złóż surowców skalnych do produkcji kruszyw łamanych i żwirowych wykorzystywanych 
w budownictwie i drogownictwie, jak również złóż wapieni, dolomitów, margli i opok dla przemysłu 
cementowego i wapienniczego. Taka lokalizacja złóż znacznie utrudnia ich eksploatację [18]. 
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Tabela 2. Zasoby do produkcji kruszyw naturalnych i alternatywnych. 

Zasoby do produkcji kruszyw [mln. t.] 

Wyszczególnienie Liczba złóż 
Zasoby 

geologiczne, 
bilansowe  

Zasoby 
przemysłowe  

Kamienie budowlane  
i drogowe 747 10 663, 50 3 461, 39 

Gipsy i anhydryty 15 261, 24 109, 11 
Piaski i żwiry 9316 17 972, 50 3 614, 42 

Piaski kwarcowe  
do produkcji betonów 

komórkowych 
59 259, 34 34,79 

Piaski kwarcowe  
do produkcji cegły 

wapienno-piaskowej 
105 483, 53 18,51 

Piaski podsadzkowe 34 4199 130, 59 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 1 219 4087, 04 315, 24 

Surowce ilaste dla 
przemysłu cementowego 28 276, 29 - 

Surowce ilaste do 
produkcji kruszywa 

lekkiego 
41 337, 66 5,60 

Wapienie i margle dla 
przemysłu cementowego 70 12 794, 68 2 115, 59 

Razem: 11 600 5 1334,78 9 805, 24 
 

Odpady – wytwarzanie i nagromadzenie [mln t.] 

Pochodzenie i rodzaj odpadów Wytworzone 
w ciągu roku Nagromadzone 

Przemysł wydobywczy Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 
kopalin 34,36 454,42 

 Odpady z floatacyjnego wzbogacania rud metali 
nieżelaznych 30,23 613,94 

 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy 
metali 5,82 75,22 

Przemysł energetyczny Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego 
odprowadzania odpadów paleniskowych 11,47 276,63 

 Popioły lotne z węgla 4,48 27,24 

 
Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych 

z wapniowych metod odsiarczania gazów 
odlotowych 

3,76 0,02 

Przemysł hutniczy Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 
stalownicze) 2,63 3,75 

Razem: 92,75 1451,22 
Opracowanie własne na podstawie [20], [15] 

 
 
W ostatnich latach obserwuje się znaczną intensyfikację w zakresie wydobycia kruszyw ze względu na 
rosnące potrzeby budownictwa drogowego. Poniżej tabela 3 przedstawiająca prognozę zapotrzebowania 
na masy ziemne i inne materiały przeznaczone do budowy dróg publicznych w latach 2014 – 2020. 
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Tabela 3. Prognoza zapotrzebowania na masy ziemne i inne materiały przeznaczone do budowy dróg 
publicznych w latach 2014-2020 [mln t] 

Rok Autostrady Drogi ekspresowe Obwodnice Modernizacje Razem 
2014 6 5 3 3 17 
2015 - 5 3 3 11 
2016 - 5 2 6 13 
2017 - 6 2 6 14 
2018 - 6 2 7 15 
2019 - 6 2 8 16 
2020 - 5 2 8 15 

Razem 2014–2020 6 38 16 41 101 
Opracowanie własne na podstawie [17]. 

 
Istniejąca baza surowców tylko pozornie stwarza bezpieczną sytuacje, wg prognoz nastąpi 
ograniczenie produkcji kruszyw m.in. z powodu przyszłych ograniczeń środowiskowych, z kolei po 
2025 roku wystąpią już ograniczenia w dostępie do złóż, oraz brak wystarczającej produkcji piasków  
i żwirów, po 2050 roku również kruszyw naturalnych łamanych. Zatem realizacja potrzeb związanych 
z budową, modernizacją, przebudową infrastruktury drogowej będących warunkiem rozwoju 
gospodarczego kraju stanie się ogromnym wyzwaniem dla producentów materiałów drogowych, tym 
bardziej, że analizując powyższe tabele zapotrzebowanie na kruszywa ma tendencję wzrostową. [17] 
Warunkiem realizacja potrzeb krajowych jest nowe podejście do zasobów minerałów 
antropogenicznych. Analizując dane wyżej przedstawionej tabeli nr 2 możemy stwierdzić, iż surowce 
alternatywne stanowią znaczną bazę w stosunku do zasobów przemysłowych surowców naturalnych 
(ok. 15%) bieżącej produkcji, bez uwzględnienia tych dotychczas składowanych, tym bardziej jeśli 
szacowane potrzeby rynku są znacznie większe niż ilości minerałów antropogenicznych 
wytwarzanych w energetyce. Sytuacja ta sprawia, że obecnie stoimy przed ogromną szansą 
zwiększenia zagospodarowania zgromadzonych na składowiskach surowców wtórnych powstających 
w przemyśle [19]. 

 
Złoża minerałów antropogenicznych to kopalnie wartościowych surowców, gwarantujących wysoką 
jakość wytworzonych na ich bazie produktów. Dodatkowo oszczędności finansowe jakie płyną z ich 
zagospodarowania sprawiają, iż stały się bardzo atrakcyjnym materiałem alternatywnych dla 
producentów wielu gałęzi przemysłu. Olbrzymi potencjał minerałów antropogenicznych z energetyki 
oraz ich szeroka dostępność, pozwoliły na wypracowanie szeregu strategii ich zagospodarowania do 
których zaliczamy między innymi:  
 

 produkcję betonów (komórkowych i kruszywowych, zapraw), 
 produkcję ceramiki budowlanej, 
 produkcję cementów, 
 produkcję spoiw budowlanych,  
 produkcję kruszyw granulowanych, 
 wyroby gipsowe (płyty gipsowe, spoiwa, tynki, masy szpachlowe), 
 budownictwo drogowe (mieszanki hydrauliczne, podbudowy, stabilizacje podłoża, nasypy 

komunikacyjne), 
 technologie górnicze (składnik podsadzki doszczelniającej zroby, w profilaktyce 

przeciwpożarowej, likwidacji wyrobisk, wzmocnień oraz stabilizacji górniczych), 
 makroniwelacje oraz rekultywacje terenów zdegradowanych lub niekorzystnie 

przekształconych, iniekcje gruntowe, wymiany gruntów, 
 rolnictwo, 
 technologie znane, stosowane w niewielkiej skali bądź nie wykorzystywane: produkcja 

tworzyw sztucznych, farb, mas szpachlowych, mas głuszących, papy, zasypek hutniczych, 
odzysk pyłu magnetytowego, odkwaszanie gleb lub poprawa jej struktury [21]. 
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W gospodarce zakres zastępowalności surowców naturalnych surowcami antropogenicznymi 
pochodzącymi z energetyki węglowej jest ogromny. Możliwości wykorzystanie minerałów 
antropogenicznych szacuje się na poziomach: 
 
 100%  przy budowie nasypów komunikacyjnych 
 50%  przy produkcji podbudów drogowych 
 35%  przy produkcji cementu 
 10%  przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 
 5%  przy produkcji betonu [21]. 
 

Zagospodarowanie surowców mineralnych ma wiele znaczących dla środowiska 
i gospodarki zalet, do których zaliczyć można: 
 realizację strategii Pierwszeństwa dla Wtórnych, poprzez wzrost zagospodarowania 

odpadów przemysłowych,  
 realizację założeń idei gospodarki o obiegu zamkniętym, 
 zredukowanie potrzeby zużycia surowców naturalnych, 
 zmniejszenie powierzchni składowisk ubocznych produktów spalania, 
 zmniejszenie zapotrzebowania na energię,  
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jako efekt środowiskowy, 
 oszczędności związane z budową – wykonanie drogi z udziałem minerałów 

antropogenicznych jest tańsze nawet o 50%, 
 szeroka dostępność materiału, 
 popioły stanowią materiał o niskim ciężarze objętościowym co znacznie zmniejsza koszty 

transportu, 
 są materiałami o wysokiej wytrzymałości, mrozoodporności i trwałości, 
 zapobieganie degradacji środowiska: terenów kopalni surowców oraz terenów wokół 

elektrowni [22].  
 

Łączna ilość zidentyfikowanych minerałów antropogenicznych z energetyki wytworzona w roku 2013 
wyniosła ok. 20,3 mln Mg. Na ilość tą składają się odpowiednio w 40% uboczne produkty spalania  
z węgla kamiennego, w 45% z węgla brunatnego i w 1% z biomasy. Gipsy oraz uboczne produkty 
spalania zawierające produkty odsiarczania spali z instalacji spalania stanowiły 14% całości.  
 
Elementem determinującym ilość ale też jakość wytwarzanych na rynku minerałów 
antropogenicznych jest powstawanie nowych jednostek wytwórczych, w Kozienicach, Opolu 
Jaworznie lub wygaszanie innych, a także modyfikacje technologii spalania oraz oczyszczania spalin, 
zmiany kotłów, surowców węglowych na biomasę czy chociażby zmiany jakości surowców dotychczas 
stosowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach [23]. Ponadto,  biorąc pod uwagę uboczne 
produkty spalania pochodzące z systemów ciepłowniczych należy uwzględnić również te, pochodzące 
ze spalania odpadów komunalnych, aktualnie budowanych jest sześć tego typu spalarni, co 
spowoduje pojawienie się w przyszłości nowych rodzajów ubocznych produktów spalania [23]. 
Zmiany są szansą rozwoju nowych technologii i sposobów zagospodarowania, stwarzając tym samym 
nowe jeszcze ciekawsze rynki odbiorców minerałów antropogenicznych. 
 
Szerokie spektrum możliwości zagospodarowania minerałów antropogenicznych z energetyki, 
poparte znajomością składu, właściwości oraz podatności na wykorzystanie, sprawia, że stanowią one 
bogate źródło surowcowe zmniejszające zapotrzebowanie na ich naturalne odpowiedniki, ich 
racjonalne wykorzystanie, będące rezultatem symbiozy wiedzy o ich właściwościach i możliwościach 
zastosowania z wiedzą na temat skutków ekonomicznych takich rozwiązań może stanowić zasadniczą 
wartość dodaną dla polskiej gospodarki. Z zastosowania minerałów antropogenicznych płynie szereg 
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korzyści środowiskowych, ekonomicznych i produkcyjnych, co spotyka się z uznaniem stale 
powiększającego się kręgu przetwórców i użytkowników wytworzonych na ich bazie produktów. 
 
 
3. WYKORZYSTANIE ODPADÓW W CHARAKTERZE ZASOBÓW 

 
Utrzymanie wzrostu zagospodarowania minerałów antropogenicznych w przemyśle zależy w dużej 
mierze od czynników wykraczających poza kwestie związane z ich jakością i technicznymi 
własnościami. Istotnymi czynnikami pozwalającymi na wzrost zagospodarowania ubocznych 
produktów spalania są odpowiednia legislacja, przepisy, opracowane systemy klasyfikacyjne, normy, 
aprobaty oraz kodeksy dobrych praktyk, zapewniające prawne bezpieczeństwo dalszych inwestycji 
[24]. 
 
Zapisy nowej Ustawy odpadowej z dnia 14 grudnia 2013 roku wprowadzają zmiany pozwalające na 
możliwość szerszego ich wykorzystania. Odpad jest to termin prawny, który nie wskazuje czym jest 
dana substancja. Ustawa z dnia 14 grudnia 2013r. o odpadach definiuje pojęcie odpadu  
w następujący sposób: Odpad – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których 
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany (Art. 3 u Dz. U. 2013 
poz. 21) [24]. Zatem termin ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie wykorzystujemy tych surowców  
w roli minerałów co pociąga za sobą konieczność ich składowania, tylko i wyłącznie przy niskim 
stopniu ich zagospodarowania mogą stanowić one problem środowiskowy [19]. 
 
Ustawa wprowadza hierarchię postępowania z odpadami, zgodnie z którą pierwszorzędnym celem 
jest zapobieganie ich powstawaniu, następnie kolejno przygotowanie do ponownego użycia, 
recykling, inne procesy odzysku i unieszkodliwianie (Art. 17 u Dz. U. 2013 poz. 21) [25]. 
 
Konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów w rozumieniu ww. Ustawy, rozumie się poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków, w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim 
staną się odpadami w celu zmniejszenia: 
 
 ilości odpadów, także poprzez ponowne użycie lub przedłużenie okresu używania danego 

produktu, 
 negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi,  
 zawartości substancji szkodliwych w produkcie lub materiale (Art. 3 u Dz. U. 2013 poz. 21) [25]. 
 
Zapisy Ustawy odpadowej wprowadziły pojęcie produktu ubocznego, dzięki czemu określenie 
uboczne produkty spalania nie jest już tylko nazwą własną, promowaną przez przedsiębiorców 
zajmujących się ich zagospodarowaniem. Pojęcie produkt uboczny definiuje przedmioty lub 
substancje, które powstały w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest 
ich produkcja i  uważane są za odpad,  przestają  nim być i mogą być uznane za produkt uboczny jeśli 
łącznie spełnią następujące warunki:  
 

b. dalsze wykorzystanie przedmiotu lub substancji jest pewne; 
c.  przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego 

przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;  
d. dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego; 
e. dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne,  

w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego 
wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do 
ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi. (Art.10 u Dz. U. 
2013 poz. 21) [25]. 
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Nowe podejście w kwestii gospodarki odpadami jakie wprowadza Ustawa, zwraca uwagę 
przedsiębiorców na konieczność podjęcia działań umożliwiających ponowne wykorzystanie odpadów 
lub materiałów wytwarzanych w trakcie produkcji, stwarzając odpowiednie ku temu warunki prawne. 
Przepisy mają zachęcić producentów do tworzenia technologii pozwalających na odzysk i recykling, 
oraz podjęcia odpowiedzialności za skutki rozwoju gospodarczego. Status odpadu jest zdejmowany  
z produktów, ulegających procesowi odzysku, warunkiem jest to aby po przeprowadzonym procesie 
recyklingu, stanowiły powszechnie stosowany materiał, na który istnieje popyt. 
 
Obecnie wykorzystanie minerałów antropogenicznych z energetyki regulowane jest zapisem  ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), a także Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, zgodnie z którym odpady 
paleniskowe nie należą do odpadów niebezpiecznych. Nie zaobserwowano ich negatywnego wpływu 
na środowisko ani zdrowie ludzi. Wyniki badań uwzględniły  kierunki ich dalszego gospodarczego 
wykorzystania. W roku 2010 zostały z powodzeniem zarejestrowane w ECHA (European Chemicals 
Agency), i są dostępne do wglądu  każdego, kto chciałby rozwiać swoje ewentualne wątpliwości 
lub uzyskać szczegółowe dane [26]. Kluczowym badaniami w ocenie ich wpływu na środowisko były 
kompleksowe badania przeprowadzone w ramach systemu REACH w akredytowanych europejskich 
laboratoriach, wykluczyły one jakikolwiek niekorzystny wpływ produktów wytworzonych na bazie 
popiołów i żużli ze spalania węgla na środowisko naturalne,  dając tym samym gwarancje 
bezpieczeństwa ich stosowania [27]. 

 
 

4. BEZODPADOWA ENERGETYKA WĘGLOWA  
 

W założeniach polityki surowcowej Unii Europejskiej przewiduje się, że dla rozwoju innowacyjnej  
i efektywnej gospodarki, niezbędne jest maksymalne wykorzystanie w pierwszej kolejności surowców 
wtórnych. Takie podejście ma na celu chronić zasoby naturalne poprzez promocję materiałów 
przyjaznych środowisku pochodzących z powtórnego przetworzenia. W tym kontekście uwagę zwraca 
pojęcie tzw. „circular economy”, gospodarki o obiegu zamkniętym, której kluczowym obszarem 
działalności jest wykorzystanie w produkcji materiałów wtórnych przed naturalnymi, gospodarka 
obiegowa to rozwiązanie systemowe, które ma polegać na daniu realnego pierwszeństwa surowcom 
wtórnym, a nawet obowiązku ich stosowania, zanim sięgniemy po zasoby surowców naturalnych [3]. 
 
Paradoksalnie, minerały antropogeniczne traktowane przez wiele lat jako odpad z „brudnej 
energetyki”, za sprawą postępu wiedzy technicznej, który przyczynił się do ich powszechnego 
wykorzystania w gospodarce i zastąpienia nimi wielu surowców naturalnych wydobywanych dla 
przemysłu przetwórczego, mogą być szansą polskiej gospodarki do pozyskania znacznej ilości 
surowców do produkcji na terenie całego kraju [3]. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne 
związane z prowadzoną polityką pro klimatyczną, oraz potrzebą implementacji zasad gospodarki 
bezodpadowej (Zero Waste Europe), efektywnego korzystania z zasobów (Resource Efficent Europe) 
oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy), należy skupić się na ograniczaniu 
szkodliwych efektów procesu wytwarzania energii w Polsce, poprzez wykorzystanie potencjału tego 
sektora, tak aby efekty jego pracy stanowiły wartość dodaną dla gospodarki i nie funkcjonowały  
w naszej świadomości jako odpady [19]. Takie podejście do minerałów antropogenicznych spełni 
założenia pakietu UE, który w pełni realizował będzie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Pakiet 
uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu i już na etapie produkcji poprzedzającej powstanie 
odpadów wymaga podejmowania działań, które pozwolą traktować przyszły odpad jak surowiec. 
Wiąże się to ze zmianą w obszarze projektowania produktu [1]. Podstawą efektywnego 
wykorzystania minerałów antropogenicznych, tak aby stanowiły wartość dodaną w gospodarce, jest 
integracja działań energetyki, przedsiębiorstw zajmujących się ich zagospodarowaniem oraz 
odbiorców, na zasadzie wzajemnych korzyści. Energetyka jako wytwórca pozbywając się minerałów 
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antropogenicznych unika konieczności ich składowana oraz kosztów z tym związanych, już na etapie 
przed spaleniem surowców energetycznych powinna zadbać o przyszłą jakość generowanych przez 
nią odpadów, traktując je obok wytwarzanych energii i ciepła jako surowce lub produkty oraz 
dokonując zmian w zakresie swojej działalności [19]. Drogą do bezodpadowej energetyki jest 
optymalizacja procesów uzdatniania minerałów antropogenicznych na etapie: przygotowania  
i podawania paliwa, spalania paliwa w kotłach energetycznych, odprowadzania minerałów 
antropogenicznych z komory spalania, magazynowania i załadunku na środki transportu oraz 
przetwarzania w specjalistycznej instalacji w bezpośredniej bliskości elektrowni [28].  Dzięki takim 
działaniom przedsiębiorstwa specjalizujące się w ich zagospodarowaniu zyskują surowiec 
do wytworzenia ekologicznych produktów, które w porównaniu z cenami surowców tradycyjnych, 
stanowią dla potencjalnych odbiorców efektywną kosztowo i jakościowo alternatywę [28].  
W gospodarce o obiegu zamkniętym surowce wtórne stają się równorzędne, a nawet priorytetowe, 
mają istotne znaczenie dla gospodarki jako element mogący przyczynić się do stworzenia przewag 
konkurencyjnych, tym bardziej, że koszty składowania ubocznych produktów spalania z energetyki są 
bardzo wysokie, szacowane średnio na ok. 50 zł/tonę będą nadal rosły [19]. 

 
 

5. WNIOSKI 
 

Zakres wykorzystania minerałów antropogenicznych – pod warunkiem spełnienia przez 
wyprodukowane na ich bazie kruszywa wymagań podanych w normach PN-EN- jest nieograniczony. 
W Polsce od lat udowadniają swoją użyteczność tym samym w znacznym stopniu stanowią 
uzupełnienie krajowej bazy surowcowej dla produkcji kruszyw, co potwierdzają liczne inwestycje  
i działalność na polskim rynku producentów szerokiej gamy materiałów budowlanych wytworzonych 
na ich bazie oraz analiza ilości ich krajowego zagospodarowania. Wieloletnia praktyka ich 
wykorzystania w gospodarce, potwierdzająca walory użytkowe tychże surowców zalety ekonomiczne 
i te wynikające z ochrony środowiska – minerały antropogeniczne z energetyki są elementem 
gospodarki niskoemisyjnej, co udowodnione zostało w ramach Projektu Wspólnych Wdrożeń (JI) 
Tefra w standardach Konwencji Klimatycznej ONZ, zrealizowanego przez Ekotech Inżynierię 
Popiołów. W ramach projektu wykazano że każda tona (MA) zastosowana w miejsce części cementu 
lub wapna obniża emisję gazów cieplarnianych o ok. 0,5 tony [19]. 
 
Z tego względu konieczne jest podjęcie działań  mających na celu wskazanie i promowanie jak 
najpełniejszego wykorzystania surowców wtórnych przed naturalnymi, jedynie uwzględnienie 
obciążenia środowiska, emisyjności i stopnia antropogeniczności stosowanych w inwestycjach 
materiałów w postępowaniu budowlanym, może zainicjować zmiany w obszarze zamówień 
publicznych. Jednak w tym celu niezbędne są zmiany legislacyjne zapewniające, jeśli jest taka 
możliwość, obowiązek wykorzystania w pierwszej kolejności surowców antropogenicznych. Etap 
użytkowania jest istotnym elementem w cyklu życia produktu, to konsument dokonuje wyboru jaki 
nabędzie produkt, dlatego powinien mieć świadomość tego w jaki sposób jego wybór wpłynie na 
pozostałe elementy gospodarki i środowiska [26].  
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Główne cele oraz sugestie działań w obszarze realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym 
to: 

 
 wskazanie oraz opracowanie obszarów zastępowalności surowców naturalnych  

minerałami antropogenicznymi, 
 pełna inwentaryzacja zasobów surowców antropogenicznych kraju wraz z określeniem 

ich właściwości oraz przydatności,   
 pozyskanie pełnych danych dotyczących ilości wytwarzanych surowców 

antropogenicznych, ilości zalegających na składowiskach, ich lokalizacji i jakości w celu 
możliwości ich optymalnego wykorzystania, 

 opracowanie innowacyjnych technologii dla optymalizacji produkcji na bazie surowców 
antropogenicznych, 

 zapewnienie realnego dostępu do zasobów minerałów antropogenicznych wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, 

 weryfikacja sposobu opracowywania kryteriów dla obszaru wykorzystania surowców 
wtórnych, odejście od zasady uwzględniającej wyłącznie rodzaj materiału i wprowadzenie 
nowych uwzględniających jego parametry,  

 analiza procedur dotyczących zamówień publicznych i tego czy zawarte są w nich 
założenia koncepcji Pierwszeństwa dla Wtórnych, 

 wydanie prawnych aktów wykonawczych zawierających realne wymagania związane 
z realizacją celów gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 stworzenie katalogu przepisów technicznych dla budownictwa, 
 opracowanie w oparciu o badania, statystyki oraz potwierdzone naukowo fakty,  strategii 

oraz narzędzi w celu jak najbardziej wydajnego i pełnego sposobu odzyskiwania surowców 
o kluczowym dla gospodarki znaczeniu, 

 wymiana informacji i doświadczeń dotyczących sposobów realizacji zasad gospodarki 
obiegowej, 

 szukanie nowych rynków zbytu, 
 stosowanie zachęt ekonomicznych mających pobudzić rynek surowców wtórnych, 

nakłaniających prywatny sektor do inwestowania w badania oraz innowacje w zakresie 
gospodarki surowcami wtórnymi, 

 rozszerzenie odpowiedzialności  inwestorów za cykl życia wytwarzanych przez nich 
produktów, 

 egzekwowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, 
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PODSUMOWANIE  ______________________________________________________________ 
 
 
Z uwagi na problematykę funkcjonowania polskich elektrowni węglowych jako podstawowej siły 
napędowej gospodarki, zagadnienia związane z ograniczeniem jej szkodliwych efektów są szczególnie 
istotne oraz aktualne. Wykorzystanie minerałów antropogenicznych powstających w polskiej 
energetyce spełnia założenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, która w większym stopniu 
opiera się na ponownym wykorzystaniu materiałów, a mniejszym na surowcach pierwotnych, której 
celem jest zachowanie jak najdłużej  wartości dodanej oraz wyeliminowanie odpadów.  
 
Jedynie racjonalna, oparta na wiedzy, której filarem jest współpraca nauki administracji i praktyki 
gospodarka,  w sposób efektywny i zrównoważony wykorzystująca zasoby uwzględniając cały okres 
ich cyklu życiowego, jest gospodarką trwałą  oraz konkurencyjną. Obecnie żaden kraj, zarówno ze 
względu na korzyści ekonomiczne jak i środowiskowe, nie może pozwolić sobie na marnotrawstwo 
zasobów. Idea gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli sprostać wyzwaniom związanym z presją na 
zasoby oraz coraz mniejszym bezpieczeństwem dostaw. W wyniku reorientacji gospodarki 
materiałochłonnej do współczesnej opartej na wiedzy, kluczową rolę odgrywają innowacyjne 
technologie, które pozwalają na stały i zrównoważony rozwój oraz przyczyniają się do zmniejszenia 
kosztów inwestycyjnych i środowiskowych, przynosząc korzyści zarówno gospodarcze jak i społeczne. 
 
Wykorzystanie minerałów antropogenicznych w gospodarce to ekologiczny i zarazem ekonomiczny 
sposób na inwestycje. Okazuje się bowiem, że budowa autostrad, dróg i budynków w wysokim 
standardzie jest możliwa przy jednoczesnym zachowaniu kurczących się zasobów naturalnych. 
Minerały antropogeniczne stanowią ogromną bazę surowców alternatywnych – bezpiecznych  
i wartościowych minerałów, niezbędnych w wielu dziedzinach przemysłu budowlanego oraz 
drogownictwa.  Stosowanie minerałów antropogenicznych przyczynia się do zwiększenia rentowności 
wielu inwestycji, pozwala chronić złoża surowców naturalnych przed nadmierną eksploatacją,  
i likwidować złoża surowców antropogenicznych. Wdrażamy w ten sposób w życie zasady dotyczące 
zrównoważonego rozwoju, i mechanizmy pierwszeństwa dla wtórnych. 
 
Dzięki dobrej współpracy przedstawicieli świata nauki i administracji, odpowiedzialnych za rozwój 
technologii i wdrażanie zasad ochrony środowiska, zagospodarowanie minerałów antropogenicznych 
w kraju stało się coraz bardziej świadome i kreatywne. Mimo szerokiego wykorzystania minerałów 
antropogenicznych na polskim rynku utrzymanie ich zagospodarowania w przemyśle zależy w dużej 
mierze od czynników wykraczających poza kwestie związane z ich jakością i technicznymi 
własnościami. Nadal istnieje wiele barier mentalnych, społecznych oraz administracyjnych, 
utrudniających pracę z tymi cennymi dla gospodarki polskiej surowcami. Analiza dotychczasowego 
procesu zagospodarowania nasuwa wnioski o konieczności  identyfikacji źródeł zasobów surowców 
antropogenicznych w naszym kraju oraz określenia ich przydatności do celów gospodarczych  
i zakresu zastępowalności surowców naturalnych. Zdaniem autorki  bliska współpraca nauki, 
administracji i praktyki powinna znajdować miejsce w gospodarce dla wszystkich wytwarzanych  
w Polsce minerałów antropogenicznych, a ich stosowanie jest pilnym zadaniem współczesnej 
gospodarki. Nie chodzi tu wyłącznie o aspekt ekologiczny, chociaż to on stanowi podstawę dla 
ustaleń politycznych narzucających twardą rzeczywistość, związaną ze stawianiem coraz to bardziej 
wygórowanych celów redukcyjnych dla krajów Unii Europejskiej. Tylko reorientacja gospodarki 
materiałochłonnej do tej opartej na wiedzy pozwoli na trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy. 
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TYTUŁ INICJATYWY: Strategia Gospodarki Obiegu Zamkniętego 
WIODĄCA DG – JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ENV (A1, A2, A3, F1), GROW 

 DATA MAPY DROGOWEJ: 04/2015 
 
Niniejszą ogólną mapę drogową publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych i może ona ulec zmianie. 
Nie przesądza ona o ostatecznej decyzji Komisji co do podjęcia tej inicjatywy, ani o jej ostatecznej treści  
i strukturze. 
 
 
A. Kontekst i definicja problemu 
 
(1) Jaki jest polityczny kontekst inicjatywy? 
(2) Jak ona odnosi się przeszłych i możliwych przyszłych inicjatyw oraz do innych polityk UE? 
(3) Jakich analiz ex-post istniejącej polityki dokonano? Jakie ich wyniki są istotne dla niniejszej 

inicjatywy? 

(1) Niniejsza inicjatywy ma bezpośrednio przyczynić się do celów, do których zmierza się aby 
dostarczyć nowego impulsu w zakresie Pracy, Wzrostu i Inwestycji, oraz mieści się w szerszym 
kontekście zaangażowania Komisji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Co więcej, eko-przemysł  
i eko-innowacje dostarczają obecnie jednej trzeciej globalnego rynku zielonych technologii, wartego 
bilion euro i mającego podwoić się do roku 2020. Niniejsza inicjatywa zmierza do wzmocnienia tego 
trendu, przyczyniając się w ten sposób do zielonego wzrostu i do innych priorytetów UE, takich jak 
praca w kierunku prężnej Unii Energetycznej z Perspektywiczną polityką zmian klimatycznych. 

W lipcu 2014 Komisja przyjęła Pakiet gospodarki obiegu zamkniętego, łącznie z komunikatem 
wyjaśniającym „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego: program zero odpadów dla Europy”30, 
któremu towarzyszyły komunikaty na temat zrównoważonych budynków31, zielonego zatrudnienia32, 
MŚP33 oraz propozycja legislacyjna w sprawie przeglądu prawodawstwa odpadowego34. Szczególnie 
ten ostatni komunikat związany był z formalnym zobowiązaniem do zaktualizowania celów 
wynikających z trzech dyrektyw: Ramowej dyrektywy odpadowej (WFD), Dyrektywy wysypiskowej 
oraz Dyrektywy ws opakowań i odpadów z opakowań (PPWD)35. W programie pracy na rok 2015 
Komisja oznajmiła zamiar wycofania propozycji z 2014 roku w sprawie przeglądu prawodawstwa 
odpadowego (wycofanie sfinalizowano 25/02/2015) oraz zastąpienia jej nową, bardziej ambitną 
propozycją przed końcem 2015, w celu promowania gospodarki obiegu zamkniętego. Owo 
wycofanie uzasadniły dwa główne powody. 

                                                             
30 COM 92140 398 końcowy 
31 „Szanse dla wydajnego używania zasobów w sektorze budowlanym”, COM (214) 445 
32 „Inicjatywa ws. zielonego zatrudnienia: Wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki do tworzenia miejsc pracy”, COM 

(2014) 446 
33 „Zielony plan działania dla ŚME”, COM (2014) 440 
34 Propozycja 2014 patrz: COM 397 końcowy: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397  
35 Dyrektywa 2008/98/EC z 19 listopada 2008 o odpadach, Dyrektywa 99/31/EC z 26 kwietnia 1999 o wysypiskach odpadów 

oraz Dyrektywa 94/62/EC z 20 grudnia 1994 ws. opakowań i odpadów z opakowań 

Komisja  
Europejska 

MAPA DROGOWA 
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Po pierwsze, ogólne podejście przedstawione w lipcu 2014 skupiało się raczej wyłącznie na 
zarządzaniu odpadami, nie odnosząc się odpowiednio do możliwych synergii z innymi politykami – 
jasnymi przykładami takich polityk są polityki produktowe lub rozwój dobrze funkcjonujących 
rynków surowców wtórnych. Zatem istotne jest podejście ambitniejsze, przyglądające się dokładniej 
z jednej strony zarządzaniu odpadami, a z drugiej strony związanymi z tym kluczowymi aspektami 
łańcucha wartości, które są zasadnicze dla „domknięcia pętli” gospodarki obiegu zamkniętego. 

Po drugie, jeśli chodzi o propozycję odpadową, Komisja w szczególności przeanalizuje, jak ową 
propozycję zróżnicować do warunków poszczególnych krajów i jak poprawić wdrażanie polityki 
odpadowej w terenie. W tym celu Komisja przyjrzy się bliżej zwłaszcza istniejącym problemom 
niespełniania wymogów, co jest zasadnicze dla zapewnienia ich skutecznego wdrażania. 

Nowa inicjatywa zmierza zatem do ustanowienia ram pozwalających na przezwyciężenie 
niedociągnięć i stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Będzie to 
wymagało jasnej i ambitnej wizji politycznej, połączonej ze skutecznymi narzędziami polityk, które 
będą mogły spowodować rzeczywistą zmianę w terenie. 

 
(2) Do gospodarki obiegu zamkniętego odnosi się już szereg istniejących inicjatyw politycznych. 

 
Obejmują one: 
 Zbiór istniejącego prawodawstwa odpadowego, szczególnie Ramowa dyrektywa odpadowa 

(2008/98/EC), Dyrektywa wysypiskowa (99/31/EC) oraz Dyrektywa ws. opakowań i odpadów  
z opakowań (94/62/EC) 

 Strategia Europa 2020 dla inteligentnego, zrównoważonego i włączającego wzrostu, 2010-
201136, w szczególności projekty flagowe Zasobooszczędna Europa, polityka przemysłowa dla 
ery globalizacji i unia innowacyjności. 

 Siódmy program działań w zakresie środowiska, 201337 
 Horyzont 2020: Ramowy program badań i innowacji 
 Mapa drogowa do Zasobooszczędnej Europy, 201138 
 Strategia bio-gospodarki39 
 Inicjatywa materiałowa40 oraz Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji surowcowej41 
 Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji wodnej42 
 Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji wydajnego i zrównoważonego rolnictwa 
 Ogólna strategia dla przemysłów opartych na leśnictwie43 
 Komunikat konsultacyjny o zrównoważonym wykorzystaniu fosforu, 201344 
 Komunikat Komisji o możliwościach wydajnego gospodarowania zasobami w budownictwie 
 Plan działań w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki 

przemysłowej (SCP/SIP), 200845 
 Plan działań eko-innowacji, 201146 

 

                                                             
36 COM(2010) 2020. COM(2011) 21 
37 Decyzja Nr 1386/2013/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 listopada 2013 
38 COM(2011) 571 
39 COM(2012) 60 
40 COM920008) 699 i COM(2011) 25 
41 COM(2012) 82 
42 COM(2012) 216 końcowy 
43 SWD(2013) 343 
44 COM(2013) 517 
45 COM92008) 397 
46 COM(2011) 899 
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 Jednolity rynek dla zielonych wyrobów 2013 oraz Ślad środowiskowy wyrobu/organizacji – 
pilotaż 2013–2016 

 Zielona księga strategii ws. odpadów plastiku w środowisku, 201347 
 Komunikat „Na rzecz europejskiego odrodzenia przemysłowego”, 2014 
 Komunikat „Inicjatywa ws. gospodarki społecznej (SBI) – Tworzenie sprzyjającego klimatu dla 

przedsiębiorstw społecznych, kluczowych interesariuszy w gospodarce społecznej i innowacji”, 
201148 

 Europejska agenda konsumencka, 201249 
 Znowelizowana wspólna polityka rolna 
 Zielony plan działań na rzecz ŚMP: Umożliwianie ŚMP zamieniania wyzwań środowiskowych na 

szanse gospodarcze50 
 

(3) Dostępne analizy ex-post istniejącej polityki 
 
Projektowanie wyrobów a ich faza użytkowa: 
 Legislacja w zakresie eko-projektowania i etykietowania energetycznego (Raport techniczny: 

Ocena Dyrektywy ws etykietowania energetycznego oraz wybranych aspektów Dyrektywy ws. 
eko-projektowania, 2014) 

 REFIT / Ocena EMAS i Ekoetykiet (Studium pomocnicze dla oceny wdrożenia Rozporządzenia UE 
ws Ekoetykiet), 2015 (trwające); Studium pomocnicze dla oceny wdrożenia Systemu eko-
zarządzania i audytu (EMAS), 2015 (trwające) 

Odpady: 
 Ocena ex-post przeprowadzona przez EEA; 
 Ocena ex-post pięciu Dyrektyw ws strumieni odpadów (łącznie z Dyrektywą ws. opakowań  

i odpadów z opakowań oraz częściowo odnosząc się do Ramowej dyrektywy odpadowej), 201451 
 Raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 201252 o wykorzystaniu funduszy 

regionalnych do gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujący szereg rekomendacji w celu 
ulepszenia istniejącego prawa UE jak również jego skutecznego wdrażania. 
 

Jakie są główne problemy które podejmuje inicjatywa? 

Rośnie globalna konkurencja o zasoby. Koncentracja podaży zasobów, szczególnie krytycznych 
surowców spoza UE, uzależnia nasz przemysł i społeczeństwo od importu i czyni je wrażliwym na 
wzrost cen, niestabilność rynku oraz sytuację polityczną w krajach dostawców. 

Poprzez zachowywanie wartości materiałów i energii w wyrobach w całym łańcuchu wartości, przez 
optymalny okres oraz przez minimalizowanie odpadów i wykorzystania zasobów, gospodarka obiegu 
zamkniętego może promować konkurencyjność, innowację, wysoki poziom ochrony ludzi  
i środowiska, a także przynosić znaczne korzyści ekonomiczne, przyczyniając się zatem do wzrostu  
i tworzenia miejsc pracy. Może również dostarczać konsumentom bardziej trwałych i innowacyjnych 
wyrobów, dających oszczędności pieniężne i wzrost jakości życia. 

Gospodarka obiegu zamkniętego wymaga działań na wszystkich etapach cyklu życiowego wyrobów: 
od wydobycia surowców, poprzez projektowanie materiałów i wyrobów, wytwarzanie, dystrybucję  
i konsumpcję dóbr, systemy napraw, ponownego wytwarzania i wtórnego użytku, aż po zarządzanie 
odpadami i recykling. Wszystkie te etapy są ze sobą połączone (na przykład użycie określonych 
                                                             
47 COM(2013) 123 
48 COM(2011) 682 końcowy (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:EN:PDF)  
49 COM (2012) 225 
50 COM/2014/0440 końcowy 
51 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0209  
52 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_EN.PDF 
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substancji niebezpiecznych do wytwarzania wyrobów może wpłynąć na potencjał ich recyklingu, jeśli 
substancje te zostaną poddane wymogom regulacyjnym na późniejszych etapach, bądź na jakość  
i wartość materiałów z recyklingu, o ile nie zostanie to należycie uwzględnione), a ulepszenia  
w zakresie wydajności korzystania z zasobów i energii możliwe są na wszystkich etapach. 

Promowanie gospodarki obiegu zamkniętego wymaga również zabiegów po stronie popytu. Winno 
się również wspierać opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i nowych rynków jako kluczowego 
elementu gospodarki obiegu zamkniętego. 

Istotne bariery dla gospodarki obiegu zamkniętego powstają z zawodności rynku (np. słabe sygnały 
cenowe z powodu braku internalizacji kosztów zewnętrznych na niektórych rynkach dóbr 
konsumpcyjnych, podział zachęt pośród różnych aktorów w łańcuchu wartości, brak informacji dla 
inwestorów lub konsumentów itp.), lecz również z zawodności systemu rządzenia i przepisów,  
z których niektóre da się powiązać z prawem unijnym (np. niektóre nieskuteczne bądź 
niewystarczające narzędzia polityk, nieuwzględnione problemy we wdrażaniu, brak spójności 
pomiędzy instrumentami polityk, tworzenie obciążeń administracyjnych i barier, brak 
zharmonizowanych norm itp.). 

Inicjatywa niniejsza zmierza w kierunku usunięcia niektórych z tych barier poprzez całościowe  
i spójne podejście, które bierze pod uwagę wzajemne oddziaływania i współzależności w całym 
łańcuchu wartości, zamiast skupiać się wyłącznie na jednej części cyklu gospodarczego. 

 

Na kogo ona wpłynie? 

Gospodarka obiegu zamkniętego przyniesie zmiany: 
 Obywatelom UE i konsumentom dóbr i usług 
 Wszystkim aktorom gospodarczym w łańcuchu wartości wyrobów (wydobycie zasobów/sektor 

górnictwa, projektanci wyrobów, wytwórcy, dystrybutorzy, detaliści, konsumenci, przedsię-
biorstwa zajmujące się naprawami i użytkiem wtórnym, sektor gospodarki odpadami) 

 Administracji publiczna. 
 

Wpływ odczują wszyscy ci aktorzy również jako wytwórcy odpadów. 
 

Czy działanie UE ma uzasadnienie na gruncie pomocniczości? Dlaczego kraje członkowskie nie 
mogą samodzielnie osiągać w wystarczającym stopniu celów proponowanego działania? Czy cała 
UE może lepiej osiągnąć owe cele? 

Wartość dodana na poziomie UE oraz pomocniczość będą kluczowymi zasadami przewodnimi przy 
wyborze rozwiązań do podjęcia. W tym kontekście ważnym czynnikiem będzie potencjalny wpływ na 
rynek wewnętrzny. Niezharmonizowane rozwiązania krajowe w zakresie gospodarki obiegu 
zamkniętego mogą zagrażać funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, stanowiąc w ten sposób silne 
uzasadnienie dla działania na poziomie UE. Jednocześnie rynek wewnętrzny może zapewnić skalę  
i zakres potrzebne do wprowadzenia i przyjęcia nowych rozwiązań. W tym kontekście 
przeanalizowania wymaga również wzmocniona rola zamówień publicznych. Co więcej, niektóre  
z dotykanych tu problemów mogą mieć bezpośredni związek z unijnymi przepisami dotyczącymi 
wyrobów i substancji i mogą nie dać się rozwiązać bez stosownych działań na poziomie UE – np. 
poprzez działania regulacyjne lub wyjaśniające w zakresie istniejącego prawodawstwa. Z drugiej 
jednak strony określone inne zagadnienia nie wymagają interwencji UE i mogą być podjęte przez 
kraje członkowskie. 

W odniesieniu do gospodarki odpadami, jednoznaczny mandat UE w zakresie przepisów 
odpadowych wymaga nowelizacji istniejących celów. Co więcej, skuteczne przepisy dotyczące 
projektowania z uwzględnieniem recyklingu, ustalające inteligentne pułapy, dostarczy sygnału  
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i pewności prawnej podmiotom gospodarczym, pozwalając na gładkie funkcjonowanie jednolitego 
rynku oraz równe warunki w zakresie ochrony środowiska i wydajnego wykorzystania zasobów. 
Dodatkowo, niezadowalająca gospodarka odpadowa może prowadzić do transgranicznych 
szkodliwych oddziaływań na środowisko, takich jak dodatkowe emisje gazów cieplarnianych oraz 
zanieczyszczenia powietrza i wody. 

 

 

B. Cele inicjatywy 
 
Jakie są główne cele tej polityki? 

Głównym celem niniejszej polityki jest stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki obiegu 
zamkniętego, poprzez zajęcie się barierami i umożliwienie rozwoju nowych rynków i modeli 
gospodarczych. Do celu tego należy dążyć w bardziej ambitny, konkretny i skuteczny sposób w tych 
obszarach, gdzie UE w jasny sposób posiada wartość dodaną, przynosząc w ten sposób korzyści 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe, wynikające ze zoptymalizowanego wykorzystania zasobów 
w UE: w szczególności tworzenia miejsc pracy i wartości ekonomicznej w UE, poprawy sytuacji 
konsumentów, zwiększonego dostępu do surowców, unikania zanieczyszczeń oraz wolniejszego 
wyczerpywania zasobów. 

Obejmuje to bardziej skuteczne podejście do odpadów, uwzględniające różnice pomiędzy krajami 
członkowskimi w zakresie zarządzania odpadami i rozwiązywania problemów w terenie, oraz ogólnie 
zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska a zwiększenia wykorzystywania 
surowców wtórnych w gospodarce UE. 

Co do gospodarki obiegu zamkniętego jako takiej, plan działania ujawni kluczowe rozwiązania w tym 
zakresie w całym łańcuchu wartości. Ściślejsze obszary interwencji będą mogły obejmować – nie 
ograniczając się tylko do nich: wytwarzanie i wykorzystywanie materiałów, projektowanie wyrobu, 
dystrybucję, fazę użytkowania (konsumpcji), zamówienia publiczne, etykietowanie i informacje 
produktowe, zarządzanie odpadami, rozwijanie rynków surowców wtórnych (np. nawozów 
organicznych), poprawa ramowych warunków w sektorach priorytetowych takich jak zrównoważona 
produkcja chemiczna, bio-gospodarka, wydobycie surowców wtórnych, żywność, budownictwo, 
plastiki, surowce krytyczne (łącznie z fosforem), zużycie wody, oraz poprawa współpracy między 
sektorowej, np. poprzez promowanie symbiozy przemysłowej, naprawy i wtórnego użytkowania,  
a także umożliwianie rozwoju nowych modeli gospodarczych. Szczególną troskę budzą również 
nielegalne przepływy odpadów, łącznie z odpadami niebezpiecznymi. 

Potrzebne będą zachęty do badań i innowacji, aby skutecznie wykorzystać te szanse. 

Powyższe cele powinny uzyskać wsparcie w postaci skutecznego finansowania i ram wsparcia dla 
gospodarki obiegu zamkniętego. 

Na koniec niniejsza strategia powinna również pozwolić na odpowiednie monitorowanie swego 
postępu. 

 

Czy te cele wiążą się z przygotowaniem polityki UE w nowych obszarach? 

Co do zasady nie, co powinno zostać potwierdzone w świetle ujawnionych opcji. 
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C. Opcje 
 
(1) Jakie rozważa się opcje niniejszej polityki (łącznie z wyłączeniami/warunkami szczególnymi, 

np. dla ŚMP)? 
(2) Jakie instrumenty legislacyjne albo z kategorii ‘miękkiego prawa’ można tu rozważyć? 
(3) W jaki sposób opcje polityki szanują zasadę proporcjonalności? 

 

Nowe podejście do gospodarki obiegu zamkniętego będzie zawierało szereg elementów o różnym 
poziomie dojrzałości. Będzie obejmowało dwie główne części: (i) znowelizowaną propozycję  
w zakresie przeglądu przepisów odpadowych, (ii) Komunikat wyjaśniający uzasadnienie stojące za 
tym podejściem, wsparte planem działania odnoszącym się do pełnego cyklu zagadnień  
i zawierającym spis działań w ramach każdego z filarów interwencji, przy określeniu ścisłych 
terminów, które Komisja będzie śledzić. Ocenie poddany zostanie szeroki wachlarz opcji polityki, aby 
rozpoznać obszary działań priorytetowych. Przeanalizowane opcje obejmą mieszankę instrumentów 
legislacyjnych, nie legislacyjnych i finansowych – najlepiej dopasowanych do każdego z filarów 
interwencji. Każdą opcję oceni się na podstawie jej skuteczności, pomocniczości i proporcjonalności 
w odniesieniu do głównego celu polityki, aby zapewnić, iż przyjmie się jedynie te opcje, które dadzą 
możliwość wniesienia istotnego wkładu w realizację owego celu. Kwestią priorytetową będzie 
przeanalizowanie i odniesienie się do barier dla gospodarki obiegu zamkniętego powstających  
z prawodawstwa UE. 

 
 
D. Wstępna ocena oddziaływania 
 
Jakie są korzyści i koszty każdej z opcji polityki? 

Uszczegółowione koszty i korzyści rozważanych opcji zostaną ocenione po zaawansowaniu prac 
przygotowawczych do poszczególnych działań. 

 

Czy któraś bądź wszystkie opcje mogłyby mieć znaczący wpływ na (i) uproszczenie, (ii) ciężary 
administracyjne oraz (iii) stosunki z innymi krajami, (iv) warunki wdrożeniowe? Także, czy (v) 
mogłyby być trudne do przeniesienia dla określonych krajów członkowskich? 

(i) uproszczenie: Proponowane działania mogą mieć pozytywny skutek poprzez lepsze 
skoordynowanie i zharmonizowanie wdrożenia i interpretacji – w szczególności prawodawstwa 
odpadowego UE oraz prawdopodobnie innego prawodawstwa UE. 

(ii) ciężary administracyjne: Przegląd prawodawstwa odpadowego może mieć skutek w postaci 
uproszczenia wymogów w zakresie sprawozdawczości, wynikających z tego prawodawstwa. 

(iii) stosunki z innymi krajami: Zasoby, łańcuchy wartości materiałów i wyrobów są coraz bardziej 
globalne. Skutki dla takich łańcuchów wartości wymagają oceny – zarówno w kwestii dostępu krajów 
trzecich do rynku UE, jak i eksportu z UE na ich rynki. Obejmuje to potrzebę uniknięcia tworzenia 
barier pozataryfowych. 

(iv) wdrożenie: Proponowane działania mogą wspierać ulepszone wdrażanie poprzez finansowanie  
z UE, promowanie lepszej zgodności oraz uproszczone przepisy. Wyzwania wdrożeniowe oraz nowe 
sposobności gospodarcze można połączyć ze skutecznym komunikowaniem informacji do wszystkich 
interesariuszy, dostępnością finansowania, dostępnością danych i informacji lub szczególnymi 
instrumentami polityki. 
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(v) przenoszenie: Prawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami może stanowić wyzwanie dla tych 
krajów członkowskich UE, które mają zaległości w ich wdrażaniu (zwłaszcza tam, gdzie lukę 
wdrożeniową powodują niedociągnięcia administracyjne bądź polityczne, lub też rozbieżność 
pomiędzy stanem sprawozdawanym a rzeczywistym, np. w odniesieniu do wskaźników recyklingu). 

 

(1) Czy dla tej inicjatywy i/lub możliwych inicjatyw uzupełniających zostanie przeprowadzona 
ocena wpływu? 

(2) Kiedy rozpoczną się prace nad oceną wpływu? 
(3) Kiedy zostanie powołana grupa sterująca dla oceny wpływu i jak często będzie się spotykała? 
(4) Które DG zostaną zaproszone? 

(1) Istniejąca ocena wpływu będzie podstawą dla znowelizowanej propozycji w zakresie odpadów.  
W miarę potrzeby, zostanie ona uzupełniona dodatkowymi danymi i informacjami. Wszelkie 
dodatkowe rozwiązania zaprezentowane w kontekście planu działania zostaną przed ich przyjęciem 
ocenione w zakresie swego wpływu – stosownie do potrzeb i w pełni w myśl zasad lepszych 
regulacji. 

(2) Ocenę wpływu dla znowelizowanej propozycji w zakresie przeglądu prawodawstwa odpadowego 
ukończono w 2014. Wszelkie dodatkowe analizy zostaną przeprowadzone w ciągu roku 2015. 

(3) Międzywydziałową grupę sterującą powołano w styczniu 2015 

(4) SG, ENV, GROW, RTD, ENER, SANTE, AGRI, JUST, ECFIN, CLIMA, REGIO, JRC, EMPL, ESTAT, TAXUD, 
TRADE, COMP. 

 

(1) Czy prawdopodobny jest wpływ na budżet UE którejś z opcji przewyższający 5 mln €? 
(2) Jeśli tak, to czy wspomniana ocena wpływu posłuży również jako ocena ex-ante – jak wymaga 

tego regulacja finansowa? Jeśli nie, dostarczyć informacji o czasie oceny ex-ante. 

(1) Tak, cele gospodarki zamkniętej najprawdopodobniej będą wymagały promocji poprzez rozmaite 
źródła finansowania, łącznie z instrumentami z funduszy UE. 

(2) Dla tych rozwiązań zaproponowanych w planie działania, które będą miały wpływ na budżet UE, 
przed ich przyjęciem zostanie dokonana stosowna analiza ex-ante. 

 

 
E. Baza dowodowa, planowane dalsze prace i konsultacje 
 
(1) Jakie informacje i dane są już dostępne? Czy zostanie wykorzystana istniejąca ocena wpływu  

i podjęte działania oceniające? 
(2) Jakie dalsze informacje trzeba zebrać, jak to zostanie dokonane (np. wewnętrznie bądź poprzez 

zewnętrznego wykonawcę) i do kiedy? 
(3) Jak planuje się proces zamówień i kontraktowania wszelkich planowanych zleceń zewnętrznych 

(np. studiów analitycznych, zebrania informacji itp.)? 
(4) (4) Czy przewiduje się jakieś szczególne działania komunikacyjne bądź informacyjne? Jeśli tak, 

to jakie i do kiedy? 

(1) Istnieje szereg studiów na temat gospodarki obiegu zamkniętego (oraz jej poszczególnych 
obszarów priorytetowych) i mogą one być wykorzystane jako podstawa analiz. Ich przykłady to: 
 SOER 2015 i jej rozdziały dotyczące skuteczności wykorzystywania zasobów oraz globalnego 

konkurowania o nie. 
 Studia wykonane w Ellen Mac Arthur Foundation 
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 Studium prognostyczne JRC „2035: Ścieżki ku zrównoważonej gospodarce UE – Zrównoważone 
przechodzenie i potencjał do tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczego w eko-
przemysłach UE 2035” (publikacja niebawem) 

 Studium zakresu merytorycznego dla rozpoznania potencjalnych działań w zakresie gospodarki 
obiegu zamkniętego, sektorów priorytetowych, przepływów materiałowych i łańcuchów 
wartości, koordynowane przez Institute for Environmental Studies na Vrije Universiteit oraz przez 
Policy Studies Institute w University of Westminster, 2014. 

 Raport nt wskaźników środowiskowych EEA, 2014. 
 Studium modelowania wpływu konsumpcji materiałów surowcowych na gospodarkę i środowisko 

(2014): makroekonomiczne modelowanie wysiłków na rzecz zwiększenia skuteczności 
wykorzystania zasobów. 

 „Analiza ekonomiczna polityk w zakresie skuteczności wykorzystania zasobów” (2011): badająca 
120 polityk z zakresu skuteczności wykorzystania zasobów stwierdzonych w 23 krajach 

 Przypadki wdrażania polityk z zakresu skuteczności wykorzystania zasobów przez przemysł w UE: 
21 przypadków zaczerpniętych z ośmiu sektorów przemysłu. 

 Makroekonomiczne modelowanie zrównoważonego rozwoju oraz powiązań pomiędzy 
gospodarką a środowiskiem (2011): opracowano krzywe marginalnych kosztów łagodzenia 
zanieczyszczeń, pokazujące możliwości obniżenia zużycia zasobów przy korzyściach w zakresie 
miejsc pracy i wzrostu. 

 Ocena scenariuszy i opcji na rzecz Europy skutecznie wykorzystującej zasoby (2014): Studium to 
wskazuje potencjał poprawy skuteczności wykorzystania zasobów w środowisku zbudowanym 
przez człowieka. Obejmuje ono ocenę skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych 
poprawy skuteczności technicznej, płynącej zarówno z pojedynczych opcji technicznych jak i ze 
zmian bardziej ogólnosystemowych. 

 Poprawa porównywalności danych na temat szacowanego wsparcia budżetowego i wydatków 
podatkowych na rzecz paliw kopalnych (2014): Raport ten opracowuje zharmonizowane 
podejście do rozpoznawania i wyrażania w liczbach rządowego wsparcia na rzecz paliw kopalnych 
i używa tego podejścia wobec wszystkich 28 krajów członkowskich UE. Opiera się on na 
poprzednich studiach w tym zakresie, np. sporządzonych przez OECD. 

 Kroki w kierunku ‘zazielenienia’ UE: Polityki krajów członkowskich UE na rzecz skuteczności 
wykorzystania zasobów (2013): Studium dokonuje przeglądu polityk w zakresie środowiska  
w krajach członkowskich w okresie 2011-2012. Analizuje szereg obszarów priorytetowych  
w kontekście Strategii na rzecz skuteczności wykorzystania zasobów i Strategii Europa 2020. 

 Liczba miejsc pracy zależnych od środowiska i skuteczności wykorzystania zasobów (2012): 
Studium bada, w jaki sposób ‘zazielenianie gospodarki’ może pobudzać tworzenie miejsc pracy  
w obszarach bezpośrednio związanych ze środowiskiem, takich jak ochrona zasobów, odpady, 
jakość wody i powietrza. 

 Rozpoznawanie i łagodzenie negatywnych wpływów popytu na określone dobra towarowe w UE 
na bioróżnorodność w krajach trzecich: 
 http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/study_third_countries.pdf  

 McKinsey, „Wzrost wewnątrz – przejście w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego jako 
kierunek naprzód dla nękanej kłopotami gospodarki europejskiej”, trwający projekt (2014-2015). 

 Zagadnienia finansowania skuteczności wykorzystania zasobów/promocji gospodarki obiegu 
zamkniętego jako uzupełnienie Komunikatu w sprawie mapy drogowej skuteczności 
wykorzystania zasobów oraz Okrągłego stołu w sprawie finansowania skuteczności wykorzystania 
zasobów: 
o Wpływ zasad i praktyk księgowych na skuteczność wykorzystania zasobów w UE (2015, świeżo 

zakończone). Studium to analizuje, czy istniejące zasady księgowości mogą wpływać na decyzje 
przedsiębiorstw w sprawie inwestowania w środki trwałe z zakresu skuteczności wykorzystania 
zasobów bądź sprzedawania wyrobów skuteczniej wykorzystujących zasoby. 
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o Skuteczność wykorzystania zasobów a obowiązki powiernicze inwestorów (termin zakończenia: 
wrzesień/październik 2015): Studium analizuje, w jaki sposób zagadnienia związane z zasobami 
są obecnie uwzględniane w obowiązkach powierniczych instytucji inwestujących w cudzym 
imieniu, aby bardziej właściwie odzwierciedlały one ryzyko inwestycyjne – oraz wypracuje 
zalecenia dotyczącego ewentualnego przyszłego postępowania w tym zakresie. 

o Potencjał zielonych obligacji jako sposobu pokrycia luki pomiędzy rynkami kapitału dłużnego  
a zielonymi projektami inwestycyjnymi: studium zaplanowane na 2016. 

o Projekt pilotażowy w zakresie rozliczania kapitału przyrodniczego, w ramach inicjatywy: 
Mapowanie i ocena ekosystemów i dostarczanych przez nie usług (Raport MAES na 
ukończeniu) 

o Praca nad Rozliczaniem korporacyjnego kapitału przyrodniczego w ramach platformy UE 
Gospodarka i bioróżnorodność 

o Studium nad modelowaniem wpływu zużycia surowców na gospodarkę i środowisko (2014): 
Raport dostarcza analizy ilościowej rozmaitych celów UE w zakresie produktywności zasobów 
(RE). 

o Stan krajowych wskaźników opartych o konsumpcję (2013): Raport nad stanem bieżącym prac 
nad wskaźnikami śladu materiałowego, wodnego, terenowego i węglowego do wykorzystania 
na poziomie krajowym. 

 Strategiczny plan wdrożeniowy dla Europejskiego partnerstwa innowacji na rzecz surowców 
 Raport na temat surowców krytycznych dla UE 
 Raport Europejskiej sieci kompetencji w zakresie pierwiastków ziem rzadkich (jeszcze 

nieopublikowany) 
 Studium nad konkurencyjnością europejskiego (pozaenergetycznego) przemysłu wydobywczego  

i branży recyklingu (jeszcze nieopublikowany) 
 Studium nad odpadami jako zasobami 
 Studium nad symbiozą przemysłową 
 Przyspieszenie wzrostu gospodarczego – plan zapewnienia na lata 2014-15 (UK Innovation 

Agency): 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/362263/Delive
ry_Plan_2014-15.pdf  

 Wszystkie projekty i studia oraz zakończone, biegnące i niedawno rozpoczęte działania w ramach 
planu działań w zakresie komunikowania strategii bio-gospodarki. 

 Priorytetowe zalecenia doraźnej grupy doradczej dla wiodącej inicjatywy rynkowej – 
potwierdzone oraz obecnie oceniane pod kątem wdrożenia przez Grupę ekspertów Komisji  
z dziedziny bio-wyrobów 

 Publikacja dokumentu tematycznego Panelu bio-gospodarczego oraz Stałego Komitetu ds. 
Rolnictwa 

 Bieżące prace normalizacyjne dla bio-wyrobów, przewidziane do zakończenia w 2016 
 Studia rynku konsumentów nad roszczeniami środowiskowymi (planowana publikacja wiosną 

2015) oraz gwarancjami prawnymi (biegnące) 
 Studia nad zapobieganiem odpadów żywności (łącznie z kosztami): 

o Liczenie kosztu odpadów żywności: Zapobieganie marnowaniu żywności w UE – raport dla Izby 
Lordów UK 

o Strategie dla osiągnięcia zysków gospodarczych i środowiskowych poprzez ograniczanie 
odpadów żywności (WRAP-NCE) 

o Raport podsumowania dla wielowydziałowej grupy eksperckiej z dziedziny marnotrawstwa 
żywności i odpadów żywności 

o Raport podsumowania grupy roboczej interesariuszy z zakresu marnotrawstwa żywności  
i odpadów żywności 

o Raport podsumowania z doraźnego spotkania (28.10.2014) z interesariuszami w sprawie 
możliwości opracowania wytycznych UE dla ułatwienia ofiarodawstwa żywności 
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o Komitet Gospodarczy i Społeczny UE: „Studium porównawcze prawodawstwa i praktyki krajów 
członkowskich w zakresie ofiarodawstwa żywności” 

Dodatkowo, wykorzystując inicjatywy flagowe Unia innowacji oraz Skuteczne wykorzystanie 
zasobów, sfinansowano projekty Eko-innowacja i Skuteczne wykorzystanie zasobów w kontekście  
7-go Ramowego programu badań i rozwoju technologicznego (FP7). W wyniku naboru wniosków 
2012 i 2013, około 15 projektów zajmuje się procesami, wyrobami i usługami wspierającymi 
skuteczne wykorzystanie zasobów i gospodarkę obiegu zamkniętego. 

W ramach nowego programu ramowego badań i innowacji Horyzont 2020, w zakresie wyzwania 
społecznego „Działania klimatyczne, środowisko, skuteczne wykorzystanie zasobów i surowce”, 
podejmuje się działania mające znaczenie dla skutecznego wykorzystywania zasobów, eko-innowacji  
i gospodarki obiegu zamkniętego. W wyniku programu prac podjętych w roku 2014 w ramach 
Horyzont 2020, pięć projektów o całkowitym wkładzie finansowym UE 43 mln Euro zajmuje się 
zagadnieniem ‘Przechodzenie ku gospodarce obiegu zamkniętego poprzez symbiozę przemysłową’, 
natomiast zagadnienie przechodzenia ‘Do niemal-zera odpadów na poziomie europejskim  
i globalnym’ podejmują dwa działania koordynacyjne i wspierające. 

W zakresie odpadów, wykorzystane zostaną istniejące prace na temat propozycji przeglądu 
prawodawstwa odpadowego (łącznie z oceną wpływu). Dodatkowo, ważne są następujące źródła: 
 Szereg studiów i raportów Komisji i EEA na temat spoistości przepisów odpadowych, wdrożenia, 

inspekcji i przewozów odpadów. Obecnie DG ENV skupia się nad zagadnieniami wdrażania, 
przygotowując uruchomienie kilku inicjatyw dotyczących promowania ich spełniania: drugiej fazy 
inicjatywy dotyczącej promowania spełniania wymogów w zakresie odpadów komunalnych 
(pierwsza objęła 10 krajów członkowskich, obecna obejmie ich osiem); inicjatywa dotycząca 
promowania spełniania wymogów w zakresie odpadów niebezpiecznych (obejmująca 28 krajów 
członkowskich); studium w zakresie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 
projekt pilotażowy w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych; studium nad 
składowaniem bio-odpadów w następstwie niedawnego wyroku sądowego w sprawie wysypiska 
Malagrotta; studium nad przewozami odpadów i sprawnością rynków odpadów. 

 Studia nad zielonym wzrostem w 2010, nad spoistością przepisów odpadowych 2011 oraz nad 
odpadami plastikowymi i środowiskiem – wszystkie odnoszące się do aspektów gospodarki 
obiegu zamkniętego 

 Zielona księga 2013 na temat strategii w zakresie odpadami plastikowymi w środowisku 
 Studium – sprawdzian sprawności bieżących Dyrektyw ws. strumieni odpadów (2014) 

Dodatkowo, szereg biegnących inicjatyw dostarczy specjalistycznych informacji, np. między-
wydziałowe działanie nad przeglądem Dyrektyw ws. eko-projektowania i etykietowania energetycz-
nego oraz sprawdzian sprawności Eko-etykiet i EMAS. Również studium na temat „Ram dla krajów 
członkowskich w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w poprawie skuteczności wykorzystania 
zasobów” analizuje rozwiązania zastosowane przez kraje członkowskie oraz potencjał szerszego 
stosowania najlepszych praktyk. 

(2) W zależności od wybranych filarów interwencji oraz obszarów priorytetowych, wszelkie 
niezbędne dodatkowe informacje mogą zostać zebrane albo wewnętrznie, albo przez zewnętrznego 
wykonawcę. Jeśli będą musiały zostać zebrane dodatkowe informacje dotyczące propozycji przeglądu 
odpadów, będzie to można zrobić w ramach istniejącej umowy ramowej z zespołem konsultantów, 
który zapewnił wsparcie dla oceny wpływu proponowanego przeglądu, przy wsparciu EEA i Eurostatu. 

(3) zostanie potwierdzone, patrz wyżej 

(4) zostanie potwierdzone 
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Którzy interesariusze i eksperci byli lub zostaną skonsultowani, w jaki sposób i na którym etapie? 

Odbyły się już konsultacje z interesariuszami i specjalistami-konsultantami, jak wyliczono poniżej. 
Dodatkowo, odpowiednie konsultacje z interesariuszami zostaną przeprowadzone w ramach 
przygotowań do tej nowej inicjatywy, łącznie z konsultacjami online oraz spotkaniami  
z interesariuszami. 

 
Uprzednie konsultacje: 

Ogólnie na temat gospodarki obiegu zamkniętego: 
 Europejska platforma skutecznego wykorzystania zasobów (EREP), składająca się z polityków 

wysokiego szczebla, dyrektorów firm, kadry akademickiej oraz przedstawicieli NGO i społeczeń-
stwa obywatelskiego a także ich zaplecza. W ramach przygotowań do pakietu dotyczącego 
gospodarki obiegu zamkniętego, pomiędzy 2012 a 2014 odbyły się cztery spotkania plenarne; 
równolegle spotykały się trzy odrębne grupy robocze zajmujące się odpowiednio: gospodarką 
obiegu zamkniętego / zazielenieniem gospodarki (WG I), ustaleniem celów i mierzeniem postępu 
(WG II) oraz ramowymi warunkami dla inwestowania w skuteczne wykorzystanie zasobów (WG 
III). 

 Publiczne konsultacje ws Zielonego planu działania dla ŚMP pod koniec 201353 oraz działający 
zespół zadaniowy dla Zielonego planu działań, z przedstawicielami z gospodarki i stowarzyszeń na 
rzecz środowiska. 

W ramach programu działań na rok 2014 w ramach Horyzontu 2020, powołano grupę ekspercką  
w dziedzinie ‘Systemowego podejścia do eko-innowacji w celu osiągnięcia niskowęglowej gospodarki 
obiegu zamkniętego’, pod sztandarem wyzwania społecznego „Działania klimatyczne, środowisko, 
skuteczne wykorzystanie zasobów i surowce”. Grupa ta obejmuje ekspertów z przemysłu, badań  
i sektora publicznego oraz przedstawiła w marcu 2015 raport w postaci mapy drogowej przyszłych 
działań i inwestycji w zakresie systemowych eko-innowacji i gospodarki obiegu zamkniętego. 

Na temat odpadów: 
 Odbyto dogłębne konsultacje z kluczowymi interesariuszami dla szerokiego rozpoznania wyzwań 

wynikających z istniejącego prawodawstwa odpadowego oraz możliwości sprostania im 
 Publiczne konsultacje z interesariuszami na temat przeglądu przepisów odpadowych, 201354 
 Poglądowa opinia Komitetu Regionów na temat przeglądu przepisów odpadowych, 201355 
 Seminarium skupiające się na problematyce MŚP, 2014 
 Konsultacja z wybranymi interesariuszami na temat rozszerzonej odpowiedzialności wytwórcy 
 Zielona księga w sprawie strategii dotyczącej odpadów plastikowych w środowisku, 201356 
 Konsultacja z interesariuszami w kontekście oceny ex-post pięciu dyrektyw dotyczących strumieni 

odpadów, 201457 
 Szereg interesariuszy przedłożyło opracowania przedstawiające ich stanowiska. 

Na temat projektowania wyrobów: 
 Forum konsultacyjne eko-projektowania dotyczące rozwiązań związanych z eko-projektowaniem, 

podmiotów prowadzących recykling 

Na temat rynków surowców wtórnych: 
 Spotkania z grupami operacyjnymi Partnerstwa na rzecz innowacji surowcowych 
 Spotkania grupy dostawców surowców oraz grupy eksperckiej gałęzi przemysłu opartych na 

leśnictwie 
                                                             
53 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-green-action-plan/index_en.htm#h2-2  
54 http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review/consultation.htm  
55 https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ENVE-V/035&id=22016  
56 COM (2013) 123 
57 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0209  
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 Warsztaty dla interesariuszy w ramach studium nad zoptymalizowanym, kaskadowym 
wykorzystaniem drewna 

 Konsultacje publiczne z interesariuszami na temat certyfikacji zakładów przeróbki odpadów 
(2014) 

 Spotkania grupy roboczej nawozów oraz doraźne spotkania wspierające przygotowania 
propozycji nowelizacji Regulacji nawozowej No 2003/2003 a także jej raport na temat oceny 
wpływu (przyjętego przez zarząd IA – lipiec 2014). 

Na temat wybranych sektorów: 
 Publiczne konsultacje na temat zrównoważonych budynków (czerwiec – październik 2013)58 
 Przegląd REACH, 201359 
 Grupa ekspercka krajów członkowskich w dziedzinie odpadów żywności, razem z wszystkimi 

interesariuszami łańcucha żywności w grupie roboczej ds. odpadów żywności, w ramach Grupy 
Doradczej ds. łańcucha żywności oraz zdrowia zwierząt i roślin: 
o Raport podsumowujący dla grupy eksperckiej krajów członkowskich ds. marnowania 

żywności i odpadów żywności60 
o Raport podsumowujący grupy roboczej interesariuszy ds. marnowania żywności i odpadów 

żywności61 
o Raport podsumowujący spotkanie doraźne (28.10.2014) z interesariuszami w sprawie 

możliwości opracowania wytycznych UE ułatwiających ofiarodawstwo żywności62 
 

 Publiczne konsultacje w zakresie „zrównoważonego aspektu systemu żywności” (2013)63 
 Surowce krytyczne (Europejskie Partnerstwo na rzecz innowacji surowcowych, Grupa dostawców 

surowców, Europejska sieć kompetencji w zakresie pierwiastków ziem rzadkich) 
o Plastiki (patrz powyżej odpady) 
o Bio-przemysł 
o Wytwórcy/dostawcy surowców odnawialnych 
o Rolnictwo, oparte o leśnictwo, akwakultura i morskie 
o Energia i paliwa 
o Systemy zbiórki, logistyka i zarządzanie infrastrukturą 
o Zarządzanie klastrami z udziałem władz regionalnych. 

 
 

                                                             
58 Wyniki konsultacji:  
 http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/Outcome%20of%20Public%20Consultation%20on%20Sustainable

%20Buildings.pdf  
59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0049&from=EN  
60 http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/member_states/docs/20141107_sum_tor_en.pdf  
61 http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/docs/summary_20140508_en.pdf  
62 http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/docs/20141028_summary_report_en.pdf  
63 Wyniki konsultacji dostępne pod: http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/food_results.pdf  
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WSKAŹNIKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 

Podejście do mierzenia obiegu zamkniętego 

 

ZARYS PROJEKTU 
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Streszczenie kierownicze 
Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. circular economy) stanowi globalny model gospodarczy, zmierzający  
w kierunku oddzielenia wzrostu i rozwoju gospodarczego od zużycia wyczerpywalnych zasobów. Firmy  
w narastającym stopniu dostrzegają w tym modelu ogromne możliwości nie tylko dla uzyskiwania dodatkowej 
wartości ze swoich wyrobów i materiałów, lecz również łagodzenia ryzyka płynącego z niestabilności cen 
materiałów i ich podaży. 
 
Do tej pory nie było żadnego ustalonego sposobu mierzenia skuteczności przechodzenia firm od modelu 
‘liniowego’ do ‘obiegu zamkniętego’, ani też nie istniały żadne narzędzia wspierające w tym zakresie. Projekt 
dotyczący wskaźników obiegu zamkniętego (ang. The Circularity Indicators Project) ma na celu zapełnienie owej 
luki i wypracował on wskaźniki oceniające poziom osiągany przez dany wyrób czy firmę w aspekcie gospodarki 
obiegu zamkniętego, pozwalając tym samym przedsiębiorstwom na oszacowanie swego postępu na drodze od 
podejścia liniowego do podejścia charakteryzującego się obiegiem zamkniętym materiałów.  
 
Opracowane wskaźniki obejmują wskaźnik główny, wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów, mierzący aspekt 
regeneracyjny przepływów materiałowych dotyczących danego wyrobu czy firmy, oraz wskaźniki uzupełniające, 
pozwalające na wzięcie pod uwagę dodatkowych oddziaływań i ryzyka. 
 
Wskaźników tych można używać zarówno jako narzędzi decyzyjnych przy projektowaniu, jak i do szeregu innych 
zastosowań, takich jak wewnętrzna sprawozdawczość, decyzje z zakresu zamówień oraz ocena i ranking 
przedsiębiorstw. 
 
Oprócz samej metodologii, projekt dostarczył internetowego systemu oceny wyrobów, dając przedsiębiorstwom 
narzędzia potrzebne do śledzenia postępów czynionych we wdrażaniu modelu biznesowego opartego o gospodarkę 
obiegu zamkniętego. 
 
 

O AUTORACH: Fundacja Ellen MacArthur i Granta Design 
 
Fundacja Ellen MacArthur wystartowała w roku 2010, aby spowodować 
przyspieszenie przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego.  
 
Fundacja stoi na stanowisku, że gospodarka obiegu zamkniętego dostarcza spójnych ram dla przeprojektowania wielu 
systemów i jako taka dostarcza nam sposobności do zaprzęgnięcia innowacyjnego i twórczego podejścia na rzecz 
stworzenia gospodarki pozytywnej i regenerującej. 
 
Zespół Fundacji wyraża wyrazy wdzięczności Chrisowi Tuppenowi za jego wsparcie eksperckie oraz wkład w całość 
projektu. 
 
Granta Design to firma zajmująca się oprogramowaniem w dziedzinie inżynierii 
materiałowej, która powstała 1994 roku, mając za podstawę prace Mike 
Ashby’ego i Davida Cebona na Uniwersytecie w Cambridge. 
 
Granta współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami inżynieryjnymi na całym świecie. Jej Dział Edukacyjny wspiera 
nauczanie na ponad tysiącu uczelni. Podejście firmy opiera się na współpracy z partnerami, szczególnie poprzez 
konsorcja. Konsorcjum Zarządzania Danymi Materiałowymi (MDMC) i Konsorcjum Technologii Informacyjnych 
Materiałów w Środowisku (EMIT) sterują rozwojem i skutecznym stosowaniem technologii Granta. Projekty  
z udziałem takich członków, jak Airbus Helicopters, Boeing, Emerson Electric, NASA i Rolls-Royce. wsparły powstanie 
systemu zarządzania informacjami materiałowymi GRANTA MI TM oraz narzędzi takich jak MI:Product Intelligence, dla 
minimalizowania ryzyka produktów i ocen środowiskowych na etapie projektowania wyrobów. Współpraca w ramach 
unijnego programu LIFE poszerza ów zakres o aspekt obiegu zamkniętego wyrobów. 
 
 

LIFE jest instrumentem finansowym UE, wspierającym projekty z zakresu środowiska i ochrony 
przyrody w całej Unii, jak i w wybranych krajach kandydujących, wstępujących i sąsiadujących. Od roku 
1992 LIFE współsfinansowało 3954 projekty, wnosząc wkład w wysokości 3,1 mld EUR na rzecz 
ochrony środowiska.  

Przekład na język polski: Zbigniew Becker 
Współpraca: Tomasz Szczygielski  

Przekład sfinansowała:  
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania  
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Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego? 
 
Obecną gospodarkę można w dużym stopniu określić jako liniową: pobiera się z natury pierwotne materiały, 
używa się ich do wytwarzania wyrobów, które następnie wykorzystuje się i na koniec się ich pozbywa. 

Ten model powoduje powstawanie chronicznie wysokich poziomów odpadów i stwarza zależność pomiędzy 
rozwojem gospodarczym a wsadem nowych materiałów pierwotnych. W świecie skończonych zasobów ten 
model nie może działać na dłuższą metę i występują już oznaki zbliżania się do jego granic. 

W przeciwieństwie do tego, gospodarka obiegu zamkniętego jest takim modelem gospodarczym  
i przemysłowym, który zmierza do oddzielenia wzrostu gospodarczego i rozwoju od konsumpcji 
skończonych zasobów. Jest z istoty nastawiona na zawracanie materiałów do obiegu i zmierza do 
utrzymywania wyrobów, składników i materiałów przez cały czas na najwyższym poziomie ich użyteczności  
i wartości. Inaczej niż gospodarka liniowa, dotyczy ona optymalizowania systemów a nie składników. 
Obejmuje to uważne zarządzanie materiałami przepływającymi zarówno w cyklach biologicznych, jak  
i technicznych. W cyklach technicznych materiały konserwuje się, wtórnie wykorzystuje, odnawia i (jako 
ostateczny środek) poddaje recyklingowi. W cyklach biologicznych nietoksyczne materiały używa się  
w sposób kaskadowy i na koniec zawraca do gleby, odbudowując tym samym kapitał przyrodniczy. 

Te różne strategie zobrazowano na pokazanym poniżej wykresie pokazującym systemy gospodarki obiegu 
zamkniętego. Im ściślejszy jest dany obieg, tym więcej wartości ekonomicznej się zachowuje. 

Skuteczne wdrożenie modeli obiegu zamkniętego zależy od połączonego oddziaływania czterech 
kluczowych bloków zagadnień, obejmujących projektowanie wyrobów, nowe modele biznesowe, zwrotną 
logistykę i warunki systemowe.  

Gospodarcze możliwości płynące ze wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego są ogromne. Tylko pod 
względem kosztów materiałowych oszacowano, iż model ten umożliwia oszczędności w wysokości 630 mld 
USD w przypadku złożonych dóbr o średniej żywotności w UE64 i 706 mld USD w przypadku szybko 
zużywających się dóbr konsumpcyjnych w skali globalnej65. Dodatkowo, modele o większym obiegu 
zamkniętym pozwalają firmom na łagodzenie ryzyka płynącego ze zmienności cen i podaży materiałów. 

 

 
                                                             
64  The Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy, Volume 1, 2012 
65  The Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy, Volume 2, 2012 
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Uzasadnienie i tło 
 
ZMIANY CEN MATERIAŁÓW 
 
Wiele przedsiębiorstw zaczęło dostrzegać wyższe narażenie na ryzyko, szczególnie w zakresie wyższych 
cen zasobów i zaburzeń w dostawach. 
Coraz więcej przedsiębiorstw czuje się w uścisku z jednej strony rosnących i coraz mniej przewidywalnych 
cen na rynkach zasobów, a wysokiej konkurencji i stagnującego popytu z drugiej. Przełom tysiącleci 
stanowił punkt, w którym spadający trend realnych cen zasobów naturalnych zatrzymał się, podczas 
gdy wzrosła niestabilność cen wielu dóbr towarowych. 

Trendy te ulegną wzmocnieniu przez oczekiwane wzrosty popytu. W ujęciu globalnym przewiduje się, 
że konsumenckie klasy średnie rozrosną się z 1.8 do 4,9 miliarda ludzi do roku 2030. Popyt na 
wszystkie dobra towarowe według przewidywań wystrzeli w górę o 30 do 80% do roku 2030. 

„Przemysł samochodowy konsumuje około 15 do 20% globalnej produkcji stali, a w roku 2004 cena 
stali wzrosła o 60% w jednym roku i nie spadła znacząco aż do roku 2008. Bez gospodarki obiegu 
zamkniętego, narażenie na nagłe wahania cen jest stałym elementem prowadzenia biznesu”.  

Carlos Tavares, COO, Renault 
 

 

ODDZIELENIE WZROSTU OD OGRANICZEŃ ZASOBÓW 
 
W kontraście do modelu liniowego, wzorzec mobilizowania zasobów z założenia stosujący obieg 
zamknięty pozwala na dalszy wzrost bez potrzeby dodatkowych zasobów. 
Tworzy on o wiele więcej wartości z każdej jednostki zasobu, poprzez odzyskiwanie i regenerowanie 
wyrobów i materiałów po ich wykorzystaniu. Dodatkowo, projektowanie i użytkowanie dóbr 
trwałych, takich jak samochody i furgonetki, pralki i telefony komórkowe zgodnie z zasadami obiegu 
zamkniętego, daje ogromne sposobności do oszczędności materiałów. 

INDEKS CEN DÓBR TOWAROWYCH MCKINSEY’A (LATA 1999 – 2001 = 100) 

 

„Dwa lata temu zdecydowaliśmy o wbudowaniu myślenia kategoriami gospodarki obiegu 
zamkniętego w naszą strategiczną misję i wizję, zarówno z konieczności konkurencyjnej, jak  
i z przekonania, iż firmy rozwiązujące problem ograniczeń zasobów będą miały przewagę”. 

Frans van Houten, CEO, Philips 
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Mierzenie obiegu zamkniętego 

 
METRYKI I NARZĘDZIA DLA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
 
Aby racjonalnie kształtować swoje procesy decyzyjne, przedsiębiorstwa posługują się szeregiem 
metryk i narzędzi we wszystkich aspektach swej działalności gospodarczej, od projektowania 
wyrobów po sprawozdawczość. 

Obecnie jednak nie ma uznanego sposobu oceny tego, jak skutecznie wyrób bądź całe 
przedsiębiorstwo dokonuje przejścia z liniowego sposobu działania do obiegu zamkniętego, ani nie 
ma narzędzi wspierających takie pomiary. Narzędzia takie dostarczą dalszych dowodów na 
ogólnogospodarcze i w skali przedsiębiorstwa oraz jego specyfiki uzasadnienie dla przyspieszenia 
przechodzenia w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. 

 

 

PROJEKT DOTYCZĄCY WSKAŹNIKÓW OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
 
Projekt dotyczący wskaźników obiegu zamkniętego (ang. The Circularity Indicators Project) ma na 
celu zapełnienie owej luki dzięki metodologii dostarczających wskaźników pozwalających ocenić 
stopień obiegu zamkniętego wyrobów i przedsiębiorstw. 

Opracowane wskaźniki obiegu zamkniętego są szczególnie przewidziane do użycia przy 
projektowaniu wyrobów, lecz można się nimi posługiwać również w wewnętrznej sprawozdawczości 
czy w decyzjach zakupowych bądź inwestycyjnych. Co więcej, odmiany czy przedłużenia tych 
wskaźników dadzą się użyć w edukacji, badaniach, rankingu przedsiębiorstw oraz tworzeniu polityk. 

Rozwój metodologii łączył się z udziałem wiodących przedsiębiorstw europejskich, które dostarczyły 
danych o wyrobach pozwalających na jej przetestowanie, oraz innych interesariuszy, takich jak 
uniwersytety i inwestorzy, którzy współpracowali z zespołem projektu podczas rozwijania, 
testowania i ulepszania systemu mierników, aby zapewnić jego treściwość i istotność. 

 

 

ZAKRES WSKAŹNIKÓW 
 
Projekt pozwolił na opracowanie wskaźników na poziomie wyrobu  
i przedsiębiorstwa oraz narzędzia na poziomie wyrobu. 

Wskaźniki skupiają się wyłącznie na cyklach 
technicznych i materiałach pochodzących ze źródeł 
nieodnawialnych, gdyż w tym przypadku łatwiej jest 
zrozumieć strategie obiegu zamkniętego oraz 
towarzyszące temu korzyści biznesowe. 
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Wskaźniki obiegu zamkniętego 
 
Projekt skupił się na liczbowym ujęciu zawracania przepływów materiałów oraz opracowaniu 
Wskaźnika Obiegu Zamkniętego Materiałów (MCI). Inne aspekty (np. toksyczność, rzadkość  
i energia) są uwzględnione jako wskaźniki uzupełniające. 

Wskaźniki opracowano na poziomie wyrobu i przedsiębiorstwa. Metodologia obejmuje również część 
dostarczającą wskazówek pomagających oszacować przychodowość inicjatyw z zakresu gospodarki 
obiegu zamkniętego. 

 
 
WSKAŹNIK OBIEGU ZAMKNIETEGO MATERIAŁÓW DLA WYROBÓW 
 
Poniższy wykres pokazuje przepływy materiałowe brane pod uwagę dla uzyskania wskaźnika obiegu 
zamkniętego materiałów dla danego wyrobu. MCI podaje wartość pomiędzy 0 a 1, gdzie wyższe 
wartości wskazują na wyższy stopień obiegu zamkniętego. 
Dokładniej biorąc, do wyliczenia MCI używa się następujących danych wejściowych: 

 Wsad do procesu wytwarzania: Jaka część wsadu pochodzi ze źródeł pierwotnych, a jaka  
z materiałów z recyklingu i wtórnie użytych składników? 

 Użyteczność podczas fazy użytkowania: Jak długo i jak intensywnie używany jest wyrób  
w porównaniu ze średnią przemysłową podobnego rodzaju? Bierze to pod uwagę zwiększoną 
trwałość wyrobów, lecz również naprawy/konserwację oraz modele biznesowe wspólnej 
konsumpcji. 

 Przeznaczenie poużytkowe: Ile materiału trafia na wysypisko (bądź do odzysku energii), ile 
podlega zbiórce do recyklingu, które składniki podlegają zbiórce w celu wtórnego użytku? 

 Skuteczność recyklingu: Na ile skuteczne są procesy recyklingu użyte do wytworzenia wsadu  
z recyklingu oraz do odzyskania materiału po wykorzystaniu? 

Do wyliczenia MCI dla wyrobu potrzeba szczegółowego zestawienia materiałów, podającego 
powyższe dane dla wszystkich składników i materiałów w wyrobie.  
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UZUPEŁNIAJĄCE WSKAŹNIKI RYZYKA I ODDZIAŁYWANIA DLA WYROBÓW 

Wskaźniki uzupełniające są dodatkowymi wskaźnikami, którymi można się posłużyć równolegle  
z MCI, by dostarczyć dalszego wglądu w wyrób dla potrzeb zarządzania gospodarczego: 

 Uzupełniające wskaźniki ryzyka, mogące dostarczyć dalszego wglądu w potencjalne ryzyka  
w odniesieniu do priorytetów gospodarczych 

 Uzupełniające wskaźniki oddziaływania, mogące dostarczyć dodatkowej informacji dla oceny 
wpływu zmiany stopnia zamkniętego obiegu materiałów na inne oddziaływania, będące 
przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw i ich interesariuszy 

Przykłady uzupełniających wskaźników ryzyka obejmują zmienność cen materiałów, ryzyko łańcucha 
dostaw, rzadkość materiału i toksyczność. Uzupełniające wskaźniki oddziaływania mogą, na przykład 
obejmować zużycie energii i emisje CO2.  

Uzupełniające wskaźniki pomagają odpowiedzieć: 
 Na których materiałach, częściach bądź wyrobach należy się skupić? 
 Priorytetami przedsięwzięcia biznesowego są X, Y i Z; gdzie jest moje ryzyko? 

 
Przykład:  wskaźnik X  wskaźnik Y  itd. 

Ryzyko wyrobu XX YY  

Rozbicie materiałowe: 

Materiał A XX YY  

Materiał B XX YY  

Materiał C XX YY  

itd.     

 

 
 
WSKAŹNIKI NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów (MCI) dla przedsiębiorstwa opiera się na hipotezie 
zakładającej, iż obieg zamknięty materiałów w przedsiębiorstwie można zbudować z obiegu 
zamkniętego materiałów w wyrobach tego przedsiębiorstwa. Tak więc dla ustalenia MCI dla danego 
przedsiębiorstwa należy znać MCI dla wszystkich rodzajów jego wyrobów, które następnie agreguje 
się poprzez odpowiednie wagi. 

W przypadku wielu przedsiębiorstw nie byłoby praktyczne podejmować oceny MCI dla każdego 
pojedynczego wyrobu dostarczanego na rynek. Ta metodologia na poziomie przedsiębiorstwa 
przyjmuje więc podejście posługujące się wyrobami referencyjnymi, tak więc MCI potrzeba wyliczyć 
dla zestawu wyrobów referencyjnych, gdzie każdy z nich przedstawia sobą pewien szereg podobnych 
wyrobów. 

Co więcej, zasada de minimis pozwala na pominięcie przy wyliczaniu wskaźnika MCI na poziomie 
przedsiębiorstwa tych jego działów bądź wyrobów, których wkład w tą wartość mieści się poniżej 
określonego progu. Wskaźnik MCI przedsiębiorstwa uzyskuje się wtedy jako średnią ważoną MCI 
wyrobów referencyjnych, używając masy lub przychodu jako współczynnika normalizującego. 

Wskaźniki uzupełniające na poziomie przedsiębiorstwa można zbudować w podobny sposób ze 
wskaźników uzupełniających na poziomie wyrobów, bądź ze wskaźników już ustalonych na poziomie 
przedsiębiorstwa, posługując się wskaźnikami wskazywanymi przez globalną inicjatywę  
ws. raportowania (GRI).  
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Przykłady zastosowania 

 
Z uwagi na wrażliwość handlową danych nie było możliwe ujawnienie wyników dla rzeczywistych 
wyrobów. Jednakże opracowano następujące przypadki dla zobrazowania tego, jak mogą być 
stosowane wskaźniki obiegu zamkniętego, inspirowane przez rzeczywiste przykłady i przypadki 
pochodzące ze świata rzeczywistego firm przyjmujących zasady gospodarki obiegu zamkniętego. 
 
 
SKŁAD GADŻETÓW – PORÓWNANIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO ISTNIEJĄCYCH WYROBÓW 

Zuzanna, główna projektantka firmy Skład Gadżetów pragnie porównać aspekt obiegu zamkniętego 
jej wyrobów. 

Firma wytwarza przede wszystkim standardowy gadżet głównie z plastiku ABS oraz luksusowy 
gadżet głównie z aluminium. 
Gadżet Standardowy Gadżet Luksusowy 

Materiał Masa 
(kg) 

% surowców 
produkcyjnych 

z recyklingu 

Skuteczność 
recyklingu 

 
Materiał Masa 

(kg) 

% surowców 
produkcyjnych 

z recyklingu 

Skuteczność 
recyklingu 

Aluminium  2 50% 90%  Aluminium  8 50% 90% 
ABS 8 0% 40%  ABS 2 0% 40% 

 
Plastik pochodzi ze źródeł pierwotnych, natomiast dostawca aluminium używa w połowie wsadu z recyklingu,  
w połowie wsadu pierwotnego. Dane dotyczące zbiórki wyrobów poużytkowych Składu Gadżetów na głównych 
rynkach pokazują, że zwykle recyklingowi podlega trzy czwarte aluminium i jedna czwarta ABS. Jednakże ABS 
jest zmieszany z innymi plastikami podczas procesu zbiórki, co skutkuje o wiele niższą skutecznością jego 
recyklingu w porównaniu z aluminium. 
 
Zuzanna ma dostęp do najnowszych badań konsumenckich, które pokazują, iż standardowe gadżety Składu 
Gadżetów używa się przez 8 lat a gadżety luksusowe przez 12 lat, zaś średnia przemysłowa wynosi 10 lat. 

Posługując się narzędziem opartym na metodologii wskaźników obiegu zamkniętego Zuzanna wylicza Wskaźnik 
Obiegu Zamkniętego Materiałów standardowego gadżetu na poziomie 0,06, zaś gadżetu luksusowego  
w wysokości 0,61. 
 
 
SKŁAD GADŻETÓW – PROJEKTOWANIE NOWEGO GADŻETU ZWROTNEGO 

Uzyskawszy więcej wiedzy na temat gospodarki obiegu zamkniętego i modeli biznesowych, Zuzanna przekonuje 
Marię, Dyrektorkę Składu Gadżetów do wypróbowania nowego gadżetu lepiej wykorzystującego sposobności 
wynikające z gospodarki obiegu zamkniętego. Zuzanna posługuje się narzędziem wskaźników obiegu 
zamkniętego dla sprawdzenia stopnia obiegu zamkniętego możliwych modeli wyrobu. Ostatecznie decyduje się 
na wyrób, który nadal zbudowany jest z aluminium i ABS, lecz wykorzystuje jedynie surowce produkcyjne  
z recyklingu. Skład Gadżetów wprowadza również system pętli zamkniętej zwrotu wyrobów, co oznacza, że 
odbiera się wszystkie stare gadżety po ich zużyciu. Zuzanna przyjmuje założenie, że 83% składników 
aluminiowych może być użyte powtórnie, natomiast reszta trafia do dwu jednomateriałowych strumieni 
poddawanych recyklingowi, co pozwala na zwiększenie skuteczności recyklingu. Żywotność nowego gadżetu 
będzie prawdopodobnie podobna jak w przypadku wyrobu luksusowego. 

Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów nowo zaprojekowanego gadżetu zwrotnego wynosi 0,98. 

Gadżet Zwrotny 
Materiał Masa (kg) % surowców produkcyjnych z recyklingu Skuteczność recyklingu 

Aluminium  6 17% 90% 
ABS 1 100% 80% 
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SKŁAD GADŻETÓW – PRZYCHODOWOŚĆ I MODELE BIZNESOWE 
Posługując się wskazówkami dotyczącymi korzyści ekonomicznych podanymi w metodologii 
wskaźników obiegu zamkniętego, Zuzanna pracuje razem z Markiem, analitykiem z działu finansów 
firmy, żeby wypracować uzasadnienie biznesowe dla nowego gadżetu zwrotnego. Ujawniają znaczące 
oszczędności kosztów wytwarzania poprzez powtórne użycie składników oraz wzrost lojalności 
klientów płynący z odbioru zużytych wyrobów. Dodatkowo, Skład Gadżetów oferuje model wynajmu, 
w którym klient może płacić opłatę za usługę, zamiast kupować z góry cały wyrób, co przyciąga 
nowych klientów. Ogólnie, uzasadnienie biznesowe owego nowego wyrobu zwrotnego jest bardzo 
atrakcyjne, pokazując nie tylko wyższą marżę, lecz również zwiększając lojalność klientów. 

 

 

FIRMA ACME – WSKAŹNIKI UZUPEŁNIAJĄCE 

Firma ACME wytwarza przenośne tablety elektroniczne. William, główny projektant tabletów  
w ACME dostaje zadanie stworzenia tabletu o wyższym stopniu obiegu zamkniętego, nie zapominając 
przy tym innych kluczowych wskaźników osiągów (KPI) stosowanych w ACME – zgodności z REACH, 
śladu węglowego, zmienności cen i ryzyka przerwania łańcucha dostaw. 

W przeprojektowanym modelu tabletu, zamiast plastiku w obudowie używa się aluminium – unikając 
używania środków ograniczających rozprzestrzenianie się płomieni podlegających ograniczeniom 
REACH i umożliwiając łatwiejsze wtórne użycie – oraz planuje się system zbiórki obudowy i szklanej 
osłony ekranu LCD. Dzięki temu przeprojektowaniu Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów tego 
tabletu rośnie z 0,10 do 0,46. 

W zakresie ryzyka i oddziaływań, obok nieobecności substancji podlegającej ograniczeniom 
wynikającym z REACH, nowy model wiąże się z mniejszym udziałem substancji wiążących się  
z wysokim ryzykiem oraz nieznacznie obniżonym śladem węglowym. 

 

 

SKŁAD GADŻETÓW – OBIEG ZAMKNIĘTY NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Zarząd firmy był pod tak dużym wrażeniem powodzenia handlowego nowego zwrotnego gadżetu, iż 
uczynił zasady obiegu zamkniętego ważną częścią strategii biznesowej Składu Gadżetów i chce 
wyliczyć Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów dla całego przedsiębiorstwa. 

Dział Gadżetów firmy wytwarza szereg modeli standardowych, luksusowych i zwrotnych gadżetów  
i wybrane wyroby służą jako wyroby referencyjne dla tych grup. 

Posługując się danymi o przychodach ze sprzedaży dla różnych gadżetów i wyliczając średnią ważoną, 
uzyskuje się Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów dla Działu Gadżetów firmy w wysokości 
0,60. Oprócz tego działu w firmie działają jeszcze dwa inne – mianowicie Dział Skrzydełek i Dział 
Akcesoriów. Ponieważ Dział Akcesoriów odpowiada za jedynie 0,6% całości przychodów nie 
uwzględnia się go w oparciu o zasadę de minimis. Dział Skrzydełek ma tylko jedną grupę wyrobów  
i wyrób referencyjny dla tej grupy posiada wskaźnik MCI w wysokości 0,57. Posługując się 
wielkościami całkowitych przychodów każdego z działów firmy i wyliczając średnią ważoną, 
otrzymuje się Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów w firmie Skład Gadżetów w wysokości 
0,60. 

Firma załącza ową analizę w rocznym sprawozdaniu dla akcjonariuszy, podkreślając sukces handlowy 
grupy wyrobów zwrotnych. Te informacje uderzyły kilku analityków tej branży przemysłu, którzy 
poprosili inne przedsiębiorstwa z tego sektora o udostępnienie podobnych informacji. Sprawiło to, iż 
zasady obiegu zamkniętego stały się istotnym zagadnieniem konkurencyjności w tej branży. 
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Narzędzie sieciowe dla wskaźników obiegu zamkniętego 

 
Granta Design opracowało narzędzie sieciowe dla wyliczania wskaźników obiegu zamkniętego, dostępne na 
zasadach komercyjnych i zintegrowane z pakietem MI:Product Intelligence™, umożliwiającym użytkownikom 
analizować i oceniać swoje wyroby i projektowane modele pod kątem szeregu rodzajów ryzyka związanego  
z oddziaływaniem na środowisko, regulacji oraz łańcucha dostaw. 

Przy pomocy MI:Product Intelligence użytkownicy mogą importować, tworzyć i edytować zestawienia 
materiałowe dla wyrobów i projektów modeli poprzez łatwą w użyciu aplikację sieciową MI:BoM Analyzer™ lub 
też mogą pracować w ramach systemu CAD. W każdym przypadku użytkownik może tworzyć raporty, które 
analizują zestawienia materiałów pod kątem oceny ryzyka danego wyrobu i wskazówek dotyczących decyzji 
projektowych. Nowy Raport Obiegu Zamkniętego oparty na metodologii wskaźników obiegu zamkniętego 
dostępny jest w ramach aplikacji sieciowej BoM Analyzer. Ów raport analizuje ryzyka w zakresie oddziaływania 
na środowisko, przepisów oraz łańcucha dostaw równolegle ze Wskaźnikiem Obiegu Zamkniętego Materiałów. 
 
 
MI:BOM ANALYZER – ZARYS 
 
MI:BoM Analyzer firmy GRANTA umożliwia importowanie i edytowanie zestawień materiałowych (BoM) 
wyrobów bądź projektowanych wyrobów lub budować nowe takie zestawienia od zera, a potem tworzyć 
raporty oceniające ryzyka wyrobów i wspierające bardziej uzasadnione decyzje projektowe. 

MI:BoM Analyzer jest częścią systemu zarządzania informacją materiałową GRANTA MI™. Jest to łatwa  
w użytkowaniu aplikacja sieciowa łącząca się z bazą danych GRANTA MI poprzez sieć firmową bądź poprzez 
chmurę, umożliwiając dostęp do bogatych danych dotyczących materiałów, procesów i zagadnień 
środowiskowych. Można wtedy posługiwać się tymi danymi do wyrobów swojej firmy bądź projektowanych 
modeli i szybko tworzyć informację na temat takich czynników, jak masa wyrobu, oddziaływanie na środowisko 
oraz ryzyka płynące z przepisów i łańcucha dostaw. 
 
 
WSKAŹNIKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W MI:BOM ANALYZER 
 
Raportu nt. Obiegu Zamkniętego można użyć do przeanalizowania zakresu, w jakim wykorzystanie materiału w 
danym wyrobie można uznać za zgodne z ideą obiegu zamkniętego mierzoną poprzez Wskaźnik Obiegu 
Zamkniętego Materiałów. Raport ten obejmuje szereg uzupełniających wskaźników ryzyka i oddziaływania, 
których można użyć do oceny innych rodzajów ryzyka i oddziaływania związanego z wykorzystaniem 
materiałów oraz do priorytetyzowania ulepszeń wprowadzanych w wyrobach: 

 uzupełniające wskaźniki ryzyka: zmienność cen materiałów, zobowiązania wynikające z REACH, raportowanie 
ryzyka płynącego z materiałów konfliktowych oraz zgodność z RoH 

 uzupełniające wskaźniki ryzyka: zużycie energii, ślad węglowych i zużycie wody 

Raport pokazuje wartości tych wskaźników na trzech poziomach analizy: 

 ogólne podsumowanie dla wyrobu jako całości 
 wstępne rozbicie na części i podzespoły, które w hierarchii BoM znajdują się bezpośrednio poniżej poziomu 

wyrobu 
 pełne rozbicie składników materiałowych użytych w danym wyrobie na najniższym poziomie hierarchicznym 

BoM. Ten poziom analizy obejmuje dodatkowe wskaźniki ryzyka odzwierciedlające krytyczne ryzyka dostaw 
materiałów (ryzyko rzadkości materiału, ryzyko środowiskowe w danym kraju, ryzyko źródeł i geopolityczne 
oraz monopol podaży), jak również ryzyko konieczności wycofania materiałów zawierających substancje 
zastrzeżone. 

Po zapoznaniu się z Raportem nt. Obiegu Zamkniętego w MI:BoM Analyzer można obejrzeć szereg raportów 
specjalistycznych, dostarczających więcej szczegółów dla wskaźników uzupełniających. Są one wymienione  
w tabeli na następnej stronie.  
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Więcej informacji na temat projektu, łącznie z raportem przeglądowym z projektu oraz 
zbiorem nie-technicznych studiów przypadku, można ściągnąć ze strony internetowej 
http://ellenmacarthurfoundation.org/circularity-indicators/. 

W celu uzyskania więcej informacji na temat niniejszego narzędzia sieciowego należy 
skontaktować się z info@grantadesign.com. 

 

  

(a) MI:BoM Analyzer – konstruuj bądź edytuj zestawienia 
materiałowe i twórz szereg raportów. 

(b) Wyciąg z Raportu nt. Obiegu Zamkniętego na poziomie 
wyrobu. 

 

 

 

 

 
Nazwa raportu Co pokazuje 

Materiały krytyczne w elemencie 
lub części 

Narażone na ryzyko składniki obecne w BoM, z powodami 
przyznania im tego statusu. 

Audyt Eko i Raport Porównawczy Analiza zużycia energii, ślad węglowy oraz sposób obejścia się z 
wyrobem i jego częściami pod koniec okresu żywotności 

Zagrożenia i Raport 
Porównawczy 

Analiza zgodności z RoH oraz dopuszczenia do kontaktu z 
żywnością dla wyrobu i jego części 

Ryzyko konieczności wycofania  
i Raport Porównawczy Występowanie w BoM substancji ze spisu SIN 2.1 

Porównania ryzyka konieczności 
wycofania 

Porównanie dwóch BoM pod względem substancji wykazujących 
ryzyko konieczności wycofania 

Ryzyko wyrobu i Raport 
Porównania 

Przegląd związanego z danym wyrobem ryzyka dla środowiska, ze 
strony przepisów oraz zagrożeń dostaw. 

Deklaracje z art. 33 REACH, 
Szczegóły i Raporty 
Porównawcze 

Wykazuje substancje podlegające procedurze udzielania zezwoleń 
(SVHC), które mogą być obecne w ilościach wyższych niż 
regulowane przepisami. 

Zużycie wody i Raport 
Porównawczy 

Analiza zużycia wody przy wytwarzaniu materiałów dla wyrobu  
i jego części 
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WSKAŹNIKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
Podejście do pomiaru obiegu zamkniętego 

 

METODOLOGIA 
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           O autorach 
 
Fundacja Ellen MacArthur 
 
Fundacja Ellen MacArthur wystartowała w roku 2010, aby spowodować przyspieszenie przejścia do 
gospodarki obiegu zamkniętego. Fundacja stoi na stanowisku, że gospodarka obiegu zamkniętego 
dostarcza spójnych ram dla przeprojektowania wielu systemów i jako taka dostarcza nam 
sposobności do zaprzęgnięcia innowacyjnego i twórczego podejścia na rzecz stworzenia gospodarki 
pozytywnej i regenerującej. 
 
Zespół Fundacji wyraża wyrazy wdzięczności Chrisowi Tuppenowi za jego wsparcie eksperckie oraz 
wkład w całość projektu. 
 

 
Granta Design  
  
Granta Design to firma zajmująca się oprogramowaniem w dziedzinie inżynierii materiałowej, która 
powstała 1994 roku, mając za podstawę prace Mike Ashby’ego i Davida Cebona na Uniwersytecie  
w Cambridge. 
 
Granta współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami inżynieryjnymi na całym świecie. Jej Dział 
Edukacyjny wspiera nauczanie na ponad tysiącu uczelni. Podejście firmy opiera się na współpracy  
z partnerami, szczególnie poprzez konsorcja. Konsorcjum Zarządzania Danymi Materiałowymi 
(MDMC) i Konsorcjum Technologii Informacyjnych Materiałów w Środowisku (EMIT) sterują 
rozwojem i skutecznym stosowaniem technologii Granta. Projekty z udziałem takich członków, jak 
Airbus Helicopters, Boeing, Emerson Electric, NASA i Rolls-Royce. wsparły powstanie systemu 
zarządzania informacjami materiałowymi GRANTA MI TM oraz narzędzi takich jak MI:Product 
Intelligence, dla minimalizowania ryzyka produktów i ocen środowiskowych na etapie projektowania 
wyrobów. Współpraca w ramach unijnego programu LIFE poszerza ów zakres o aspekt obiegu 
zamkniętego wyrobów. 
 
 
LIFE jest instrumentem finansowym UE, wspierającym projekty z zakresu 
środowiska i ochrony przyrody w całej Unii, jak i w wybranych krajach 
kandydujących, wstępujących i sąsiadujących. Od roku 1992 LIFE współ-
sfinansowało 3954 projekty, wnosząc wkład w wysokości 3,1 mld EUR na rzecz  
ochrony środowiska. 
 
Więcej informacji na temat projektu, łącznie z raportem przeglądowym z projektu oraz zbiorem nie-
technicznych studiów przypadku, można ściągnąć ze strony internetowej Circularity Indicator Project 
http://ellenmacarthurfoundation.org/circularity-indicators/. 
 
Dla wygody dodatkowo udostępniono model oparty o arkusz obliczeniowy w Excellu obrazujący 
funkcjonowanie omawianej metodologii na poziomie wyrobu oraz arkusz agregacyjny dla poziomu 
przedsiębiorstwa. W celu uzyskania więcej informacji na temat tego narzędzia sieciowego należy 
skontaktować się z info@grantadesign.com. 
 
 
  Przekład na język polski: Zbigniew Becker 
Współpraca: Tomasz Szczygielski  

Przekład sfinansowała:  
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania 
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Streszczenie kierownicze 

 
Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. circular economy) stanowi globalny model gospodarczy, 
zmierzający w kierunku oddzielenia wzrostu i rozwoju gospodarczego od zużycia wyczerpywalnych 
zasobów. Firmy w narastającym stopniu dostrzegają w tym modelu ogromne możliwości nie tylko dla 
uzyskiwania dodatkowej wartości ze swoich wyrobów i materiałów, lecz również łagodzenia ryzyka 
płynącego z niestabilności cen materiałów i ich podaży. 

Do tej pory nie było żadnego ustalonego sposobu mierzenia skuteczności przechodzenia firm od 
modelu ‘liniowego’ do ‘obiegu zamkniętego’, ani też nie istniały żadne narzędzia wspierające w tym 
zakresie. Projekt dotyczący wskaźników obiegu zamkniętego (ang. The Circularity Indicators Project) 
ma na celu zapełnienie owej luki i wypracował on wskaźniki oceniające poziom osiągany przez dany 
wyrób czy firmę w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego, pozwalając tym samym 
przedsiębiorstwom na oszacowanie swego postępu na drodze od podejścia liniowego do podejścia 
charakteryzującego się obiegiem zamkniętym materiałów. Opracowane wskaźniki obejmują wskaźnik 
główny, wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów, mierzący aspekt regeneracyjny przepływów 
materiałowych dotyczących danego wyrobu czy firmy, oraz wskaźniki uzupełniające, pozwalające na 
wzięcie pod uwagę dodatkowych oddziaływań i ryzyka. 

Wskaźników tych można używać zarówno jako narzędzi decyzyjnych przy projektowaniu, jak i do 
szeregu innych zastosowań, takich jak wewnętrzna sprawozdawczość, decyzje z zakresu zamówień 
oraz ocena i ranking przedsiębiorstw. 

Oprócz samej metodologii, projekt dostarczył internetowego systemu oceny wyrobów, dając 
przedsiębiorstwom narzędzia potrzebne do śledzenia postępów czynionych we wdrażaniu modelu 
biznesowego opartego o gospodarkę obiegu zamkniętego. 

Celem niniejszego opracowania metodycznego jest przedstawienie sposobu myślenia tkwiącego  
u podstaw omawianego podejścia oraz wyprowadzenie równań stosowanych do obliczania wskaźnika 
obiegu zamkniętego materiałów. 
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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Kontekst 

Obecną gospodarkę można w dużym stopniu określić jako liniową: pierwotne materiały pobiera 
się z natury, używa ich do wytwarzania wyrobów, które następnie wykorzystuje się i na koniec 
się ich pozbywa. Ten model powoduje powstawanie chronicznie wysokich poziomów odpadów  
i stwarza zależność pomiędzy rozwojem gospodarczym a wsadem nowych materiałów 
pierwotnych. W świecie skończonych zasobów ten model nie może działać na dłuższą metę  
i występują już oznaki zbliżania się do jego granic. 

W przeciwieństwie do tego, gospodarka obiegu zamkniętego jest takim modelem gospodarczym  
i przemysłowym, który w swym zamierzeniu i kształcie zawraca materiały do obiegu. Przyjmując 
nową perspektywę systemową, zastępuje on ideę odpadu ideą przywracania użyteczności  
i zmierza w kierunku oddzielenia wzrostu gospodarczego od używania zasobów pierwotnych. 

Ów model gospodarki obiegu zamkniętego rozróżnia dwa rodzaje obiegów66: 

 Cykle biologiczne, w których nietoksyczne materiały są przywracane do biosfery, gdzie 
odbudowują one kapitał przyrodniczy po tym, jak były kaskadowo używane w rozmaitych 
zastosowaniach. 

 Cykle techniczne, w których wyroby, elementy składowe i materiały są przywracane na 
rynek w jakości najwyższej z możliwych i na tak długo, jak to możliwe, poprzez naprawę  
i konserwację, ponowne wykorzystanie, odtworzenie, ponowne wytwarzanie i na koniec 
recykling. 

Te różne strategie zobrazowano na wykresie pokazującym systemy gospodarki obiegu 
zamkniętego na rys. 1. 

Skuteczne wdrożenie modeli obiegu zamkniętego zależy od połączonego oddziaływania czterech 
kluczowych bloków zagadnień: 

 Przemyślenia na nowo podejścia do projektowania wyrobów sprzyjającego odzyskowi 
elementów składowych i materiałów. 

 Innowacyjnych modeli biznesowych, umożliwiających zmianę zachęt i zbiórkę (zużytych) 
wyrobów. 

 Potrzeby wprowadzenia w życie nowej, zwrotnej logistyki odzyskiwania wyrobów od 
konsumentów czy użytkowników i wprowadzania ich w łańcuch dostaw oraz potrzeby 
poprawy metod poddawania ich zabiegom. 

 Określona liczba warunków systemowych może pomoc podmiotom gospodarczym na 
dokonanie przejścia, takich jak edukacja, ramy polityk sektorowych, platformy 
współpracy czy metryki wyrobów. 

Przedsiębiorstwa w narastającym stopniu dostrzegają szansę w pójściu za modelem gospodarki 
obiegu zamkniętego. Pomaga to im uzyskiwać dodatkowe wartości ze swoich wyrobów czy 
materiałów, zamiast pozbywania się ich jako odpadów. Te gospodarcze sposobności są ogromne, 
wyrażając się na przykład oszczędnościami w wysokości 630 mld USD w przypadku złożonych 
dóbr o średniej żywotności w UE67 i 706 mld USD w przypadku szybko zużywających się dóbr 

                                                             
66  W. McDonough and M.Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, 2002; The Ellen MacArthur 

Foundations, Towards the Circular Economy, Volume 1, 2012 
67  The Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy, Volume 1, 2012 
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konsumpcyjnych w skali globalnej68. Dodatkowo, modele o większym obiegu zamkniętym 
pozwalają firmom na łagodzenie ryzyka płynącego ze zmienności cen i podaży materiałów. 

 

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO – system przemysłowy z istoty zawracający materiały do obiegu 

 

 

 

Rysunek 1: Wykres gospodarki obiegu zamkniętego 

 

W dużej liczbie zastosowań niezbędne są metody pomiaru, takie jak śledzenie postępu (np. KPI – 
kluczowe wskaźniki osiągów), wspierające wewnętrzne decyzje bądź wpływające na wybory 
inwestycyjne. Te różne zastosowania wymagały będą różnych rodzajów metryk, opartych na 
różnych zestawach danych. 

Niniejsze opracowanie opisuje metodologię służącą ocenie stopnia obiegu zamkniętego wyrobów 
i przedsiębiorstw. Pozwoli to firmom zrozumieć, w jakim stopniu radzą sobie z przechodzeniem  
z podejścia ‘linowego’ do ‘obiegu zamkniętego’. 

 

 

 

                                                             
68  The Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy, Volume 2, 2012 
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1.2. Cele i zakres 

Na poziomie wyrobu metodologia nakierowana jest w szczególności na następujące możliwe 
przypadki zastosowania: 

 Wskaźnikami można posłużyć się przy projektowaniu nowych wyrobów, aby wziąć pod 
uwagę obieg zamknięty jako kryterium i wkład w decyzje projektowe. Owe wskaźniki 
pozwalają na porównywanie różnych wersji (scenariusze ‘a co by było, jeśli’) danego wyrobu 
w odniesieniu do możliwości uzyskania obiegu zamkniętego na etapie projektowania. Można 
ich również użyć dla wyznaczenia projektantom wyrobów minimalnego kryterium osiągnięcia 
obiegu zamkniętego. Może się to stosować zarówno do nowych wyrobów, jak i do rozwoju 
istniejących wyrobów, pod kątem uczynienia ich w większym stopniu podatnymi na obieg 
zamknięty. Aspekty projektowania wyrobu, mogące wpływać na jego wskaźniki osiągania 
obiegu zamkniętego. rozciągają się od wyborów materiałowych aż po nowe modele 
biznesowe dla wyrobów. 

 Wskaźnikami można posługiwać się w celach sprawozdawczości wewnętrznej. 
Przedsiębiorstwa mogą porównywać rozmaite wyroby pod kątem ich obiegu zamkniętego. 
Pomaga to również na lepsze wzajemne poznawanie zagadnień mających wpływ na 
projektowanie wyrobów pod kątem obiegu zamkniętego przez osoby z różnych działów 
przedsiębiorstwa. 

 Firmy mogą również udostępniać wskaźniki swoich wyrobów publicznie bądź wybranym 
organizacjom. Pozwoli to tym organizacjom na posługiwanie się owymi wskaźnikami  
w ramach swoich decyzji o zamówieniach, na przykład określając ich progi minimalne dla 
kupowanych wyrobów. 

Metodologia użyta na poziomie firmy opiera się na wskaźnikach wypracowanych na poziomie wyrobu 
i nakierowana jest w szczególności na następujące możliwe przypadki zastosowania: 

 Wskaźniki mogą mieć zastosowanie wewnętrzne, celem porównywania stopnia obiegu 
zamkniętego osiąganego przez rozmaite rodziny wyrobów i działy. Pozwalają one również na 
śledzenie postępu w tym względzie na poziomie rodzin wyrobów, działów firmy bądź jej 
całości. 

 Wskaźniki mogą być stosowane zewnętrznie przez strony trzecie, celem porównywania 
osiąganego obiegu zamkniętego różnych przedsiębiorstw udostepniających im osiągane 
wyniki. Owe strony trzecie mogą obejmować inwestorów zainteresowanych braniem pod 
uwagę zagadnienia obiegu zamkniętego w swoich decyzjach inwestycyjnych, firmy ratingowe 
używające obiegu zamkniętego jako jednego z kryteriów oraz podmioty zainteresowane 
benchmarkingiem firm w ramach danego sektora gospodarki. 

Więcej szczegółów na temat praktycznego posługiwania się tą metodologią można znaleźć  
w dokumencie „Circularity Indicators – Non-Technical Use Cases”, który jest do ściągnięcia ze strony 
internetowej Projektu Wskaźników Obiegu Zamkniętego.69 

Niniejsza metodologia skupia się wyłącznie na cyklach technicznych i materiałach pochodzących ze 
źródeł nieodnawialnych, gdyż w tym przypadku łatwiej jest zrozumieć strategie obiegu zamkniętego 
oraz towarzyszące temu korzyści biznesowe. Niemniej Załącznik E podaje pewne wskazówki na temat 
tego, jak mogłyby zostać włączone do tej metodologii materiały takie jak drewno i papier – materiały 
ze źródeł odnawialnych, często stosowane w wyrobach natury technicznej i podlegające obiegowi  
w ramach cykli technicznych. 

 

                                                             
69  http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circularity-indicators/  
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Podczas gdy gospodarka obiegu zamkniętego dotyczy myślenia systemowego – połączenie 
projektowania wyrobów z modelami biznesowymi oraz rzeczywistymi przepływami i pętlami 
sprzężenia zwrotnego, jak również stworzenie metodologii i narzędzi analitycznych wymaga bardziej 
szczegółowo określonego zakresu. Zatem wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów (MCI) 
stworzony w niniejszym opracowaniu skupia się na zawracaniu przepływu strumieni materiałów na 
poziomie wyrobu i przedsiębiorstwa oraz opiera się na następujących czterech zasadach: 

i. używanie surowców z odzysku i recyklingu 
ii. ponowne wykorzystywanie składników czy materiałów z recyklingu po zużyciu wyrobu 
iii. dłuższe utrzymywanie wyrobów w użytkowaniu (np. wtórne wykorzystywanie/redystrybucja) 
iv. bardziej intensywne użytkowanie wyrobów (np. poprzez modele obsługi serwisowej czy 

utrzymywania osiągów technicznych) 

Uwzględniając ten zakres, jest oczywiste, iż poprawa wskaźnika MCI danego wyrobu czy firmy 
niekoniecznie przekłada się na poprawę uzyskiwanego obiegu zamkniętego całego systemu. Niemniej 
jednak, szerokie posługiwanie się niniejszą metodologią może stanowić część takiej poprawy 
systemowej. 

Są dowody na to, iż często można uzyskiwać większe korzyści ekonomiczne w ramach strategii 
zakończenia użytkowania, odpowiadających wewnętrznym, krótszym cyklom technicznym.70 W 
rzeczy samej, ponowne użycie składników wyrobów zachowuje bardziej ich integralność, energię 
wbudowaną i złożoność, niż poddawanie tych wyrobów recyklingowi, które obejmuje jedynie odzysk 
ich podstawowych materiałów. Czysto z perspektywy oszczędności materiałów, zasada ta jest 
odzwierciedlona we wskaźniku obiegu zamkniętego materiałów, dzięki uwzględnieniu tu 
współczynnika skuteczności procesu recyklingu, natomiast przyjmuje się, iż ponowne użycie 
przedstawia skuteczność 100%. 

Powstaje kwestia, czy zasady iii) oraz iv) powinny stanowić część zagadnienia obiegu zamkniętego: 
Czy dany wyrób bardziej przedstawia sobą obieg zamknięty z tego względu, iż jest dłużej użytkowany, 
nawet jeśli po wykorzystaniu trafia na składowisko? Gospodarka obiegu zamkniętego dotyczy ogólnie 
inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na wykorzystywanie materiałów i studia przypadków 
wykazały, iż przedłużona użyteczność albo wyższa intensywność użytkowania prowadzą do 
znaczących oszczędności materiałowych (na przykład zobacz analizę butelek wielokrotnego użytku71). 
Dłuższy okres żywotności umożliwia również naprawę, ponowne wykorzystanie i/lub odsprzedaż (np. 
wyroby do ponownego napełniania bądź sprzedaż wyrobów używanych), a zatem dobrze pasuje do 
idei zwiększania obiegu zamkniętego i odpowiada wewnętrznym, krótszym cyklom. 

Przy budowaniu MCI, część dotyczącą zawracania wyrobu poprzez ponowne użycie składników  
i recykling, tj. zasady i) oraz ii), a także poprzez wykorzystywanie materiałów i części z recyklingu  
i ponownego wykorzystania, opisuje się jako część zawracającą strumienia, natomiast część liniowa 
strumienia jest udziałem pochodzącym z materiałów pierwotnych i lądującym na składowisku (bądź 
poddanym odzyskowi energii). Zasady iii) oraz iv) traktuje się jako poprawę użyteczności wyrobu – 
dodatkowy składnik wywodzenia MCI zależny od części liniowej strumienia. Jak podniesiono to 
powyżej, jest to lekkie uproszczenie, lecz pomaga w zrozumieniu struktury wzorów. 

Podczas gdy MCI dostarcza wskazówki, jaka część materiałów danego wyrobu krąży w obiegu 
zamkniętym, nie bierze on pod uwagę tego, jakie to są materiały ani też nie dostarcza informacji  
o innych rodzajach oddziaływania danego wyrobu. Zatem jako dodatkowe wsparcie decyzyjne 
niniejsza metodologia zaleca podejście do prioretyzacji ulepszeń wyrobów, poprzez użycie MCI  
w połączeniu ze wskaźnikami uzupełniającymi, celem rozpoznawania istotnych ryzyk i oddziaływań. 
Są one dwóch rodzajów: 

                                                             
70  The Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy, Volume 1, 2012 
71  The Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy, Volume 2, 2012 
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 Uzupełniające wskaźniki ryzyka, wskazujące na pilność wdrażania obiegów zamkniętych. 
Wiążą się one z czynnikami napędzającymi wychodzenie od obecnego modelu liniowego. 
Obejmują one, na przykład miarę rzadkości występowania materiału (co ma istotny wpływ 
na wartość odzysku materiałów) oraz miarę toksyczności (co oddziałuje na ryzyka i koszty 
zwrotnej logistyki wytwarzania oraz ciężary wynikające z wymogów zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego). 

 Uzupełniające wskaźniki oddziaływania, ujawniające niektóre z korzyści modeli obiegu 
zamkniętego. Obejmują one miarę oddziaływania danej konfiguracji w zakresie energii  
i wody.  

Ponieważ gospodarka obiegu zamkniętego dotyczy również tworzenia i zatrzymywania wartości  
z wyrobów i materiałów, niniejsza metodologia dostarcza również wskazówek do oceny wpływu na 
przychody przechodzenia do modeli biznesowych bardziej nastawionych na obieg zamknięty. 

MCI wykazuje następujące różnice i podobieństwa z metodologiami oceny cyklu życiowego (LCA): 

 LCA skupia się na wywodzeniu oddziaływania na środowisko poprzez cały cykl życia danego 
wyrobu dla różnych scenariuszy, natomiast MCI skupia się na przepływach materiałów 
podczas całego użytkowania wyrobu. Dokładniej, zachęca on do posługiwania się materiałami 
z recyklingu bądź wykorzystywanymi ponownie oraz ponownego używania ich bądź 
poddawania recyklingowi na zakończenie użytkowania, uwzględniając przy tym podwyższoną 
użyteczność danego wyrobu (tj. jego trwałość i intensywność użytkowania). 

 Wiele danych wsadowych wymaganych dla LCA jest takie same jak dla MCI i w rzeczy samej 
uzupełniające wskaźniki oddziaływania można wywodzić z podejścia LCA (np. stosując 
odpowiednie normy72 dla oceny śladu węglowego danego wyrobu). Dodatkowo, w 
przyszłości MCI mógłby być jednym z parametrów uznawanych za wynik podejścia w oparciu 
o LCA albo eko-projektowanie – obok parametrów już zwykle stosowanych. 

Te uzupełniające wskaźniki wybrano na poziomie wyrobu, lecz można wszystkich ich użyć na 
poziomie przedsiębiorstwa, pod warunkiem istnienia odpowiedniego sposobu łączenia ich dla całej 
rodziny wyrobów. Dodatkowo, właściwe może być posługiwanie się odnośnymi wskaźnikami 
uzupełniającymi, które już ustalono na poziomie przedsiębiorstwa. 

Na koniec, niniejszy dokument stanowi pierwszy krok w kierunku rozwinięcia miary obiegu 
zamkniętego oraz wskazuje na sposób podjęcia w przyszłości szeregu rozszerzeń i udoskonaleń 
metody podczas jej dalszego rozwoju – jak wyjaśniono to w Części 1.4. 

  

                                                             
72  Np. PAS 2050:2011, Specyfikacja dla oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życiowym wyrobów i usług 

(www.bsigroup.com/PAS2050), PD CEN ISO/TS 14067:2014, Gazy cieplarniane. Ślad węglowy wyrobów. Wymagania  
i wskazówki dla wyliczania i komunikowania. Normowy protokół dla wykazywania i sprawozdawczości w zakresie gazów 
cieplarnianych w cyklu życiowym wyrobów. 
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1.3. Rozwój metodologii 

Niniejsze opracowanie opisuje metodologię obliczania wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów dla 
wyrobów wytwarzanych i przedsiębiorstw. Została ona opracowana przez Ellen MacArthur 
Foundation oraz Granta Design w ramach dwuletniego projektu w programie LIFE+ współfinansowa-
nego przez Komisję Europejską. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z zasadniczych owoców owego 
projektu. 

Fundacja Ellen MacArthur powstała w roku 2010 i dział w obszarze edukacji, biznesu oraz analiz  
i studiów, celem spowodowania przyspieszenia przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego. 
Fundacja stoi na stanowisku, że gospodarka obiegu zamkniętego dostarcza spójnych ram dla 
przeprojektowania wielu systemów i jako taka dostarcza nam sposobności do zaprzęgnięcia 
innowacyjnego i twórczego podejścia na rzecz stworzenia gospodarki pozytywnej i regenerującej. 

Granta Design jest światowym liderem w dziedzinie technologii informacyjnej dla inżynierii 
materiałowej. Jej narzędzia softwarowe, dane materiałowe i rozwiązania dla baz danych 
materiałowych pomagają firmom inżynierskim zarządzać żywotnymi danymi o materiałach, 
umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji w zakresie materiałów, pozwalają na projektowanie 
spełniające cele i przepisy środowiskowe oraz dostarczają wsparcia w dziedzinie materiałów dla 
projektowania inżynierskiego, analiz i symulacji. 

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie linii rozumowania stojącej za tą 
metodologią, łącznie z wyprowadzeniem równań prowadzących do wyliczania wskaźnika obiegu 
zamkniętego materiałów. 

Obok tej metodologii, Granta Design Ltd. Zbudowała narzędzie dla wskaźników obiegu zamkniętego, 
integrując je z pakietem oprogramowania MI: Product Intelligence, umożliwiającym użytkownikom 
analizować i oceniać szereg rodzajów ryzyka związanych z oddziaływaniem na środowisko, przepisami 
i łańcuchami dostaw w odniesieniu do swoich zamierzonych i rzeczywistych wyrobów, poprzez 
aplikację dla przeglądarki internetowej MI:BoM Analyzer.73 Narzędzie to stosuje podejście scalone na 
poziomie wyrobu i obejmuje szereg wskaźników uzupełniających. Narzędzie to będzie dostępne na 
zasadach komercyjnych. W ramach projektu Ellen MacArthur Foundation dostarczyła również łatwy 
w użyciu model oparty o program Excell, dla zobrazowania działania tej metodologii na poziomie 
wyrobu. Można go ściągnąć ze strony internetowej Circularity Indicator Project74 i jest on  
w zamierzeniu przeznaczony dla osób zainteresowanych prześledzeniem tego, jak wzajemnie ze sobą 
współdziałają rozmaite parametry w tej metodologii. 

Częścią projektu było przetestowanie niniejszej metodologii przez grupę firm pilotażowych, 
posługując się rzeczywistymi danymi produktowymi. Owe testy były procesem iteracyjnym 
przebiegającym w pięciu fazach testowych i obejmowały bezpośrednie i wirtualne warsztaty. Firmy 
pilotażowe wymienione są w Załączniku F.2. 

Ponadto w projekcie wzięła udział pewna liczba interesariuszy z grona inwestorów, instytucji 
wydających przepisy, firm konsultingowych i uniwersytetów, w ramach warsztatów przeprowadzonych 
w Londynie celem przedyskutowania przyjętego sposobu podejścia i zebrania wsadu dla zakładanych 
przypadków użycia metodologii. Łącznie wzięli udział przedstawiciele około 30 organizacji, często po 
więcej niż jednym delegacie uczestniczącym w więcej niż jednym warsztacie. Lista uczestników 
biorących udział w tych warsztatach jest wymieniona w Załączniku F.2. 

Niniejsze opracowanie przeszło również przez dwie fazy recenzji środowiska zawodowego 
reprezentowanego przez panel ekspertów recenzentów wymienionych w Załączniku F.3. 

Zespół realizatorów projektu wyraża wdzięczność dla firm pilotażowych, interesariuszy oraz 
recenzentów, których wkład przyczynił się do dokonania istotnych ulepszeń metodologii. 

                                                             
73  http://www.grantadesign.com/products/mi/bom.html  
74  http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circularity-indicators/  
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1.4. Potencjalny dalszy rozwój metodologii 

Przedstawione tutaj podejście metodologiczne można by opisać w formacie artykułu naukowego  
i opublikować w stosownym czasopiśmie. Można by je dodatkowo rozwinąć w oficjalną normę. 
Byłoby to szczególnie wartościowe dla zastosowania wskaźników na poziomie wyrobu w procedurach 
zamówień publicznych oraz dla zastosowań zewnętrznych wskaźników na poziomie przedsiębiorstw. 
Dalsze ulepszenia, łącznie z dostosowaniem do specyfiki poszczególnych gałęzi przemysłu, mogłyby 
być również stosowane do certyfikowania wyrobów albo przedsiębiorstw. 

Jak opisano wcześniej, obecna metodologia skupiła się na cyklach technicznych i materiałach ze 
źródeł nieodnawialnych. Ważnym kolejnym krokiem byłoby poszerzenie jej, celem objęcia jej 
zakresem również cykli biologicznych i materiałów ze źródeł odnawialnych, łącznie z dobrami 
konsumpcyjnymi, takimi jak żywność. Mogłoby to również uwzględniać w należytym stopniu zamianę 
materiałów o zakończonej użyteczności na energię, na przykład poprzez wytwarzanie biopaliw  
z odpadów żywnościowych czy poprzez spalanie drewna. 

Formułę wypracowaną dla wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów można by dalej udoskonalić, 
na przykład poprzez: 

 opracowanie pełniejszego podejścia do recyklingu zstępującego, uwzględniając poziom utraty 
jakości materiału podczas kolejnego procesu recyklingu 

 wprowadzenie bardziej rozbudowanych poziomów odzysku poza recyklingiem i ponownym 
wykorzystaniem, takich jak ponowne wytworzenie czy odnowienie 

Podczas gdy niniejsza metodologia pozostawia przestrzeń do rozpatrywania wpływu modeli 
biznesowych opartych na leasingu czy dzierżawie poprzez poprawę użyteczności wyrobu, to 
metodologię na poziomie wyrobu można by rozciągnąć dalej na objęcie nią szerszego zakresu modeli 
biznesowych, na przykład modeli opartych na zapewnieniu osiągów użytkowych czy odsprzedaży 
poprzez rynki wtórne. Pozwoliłoby to również na rozszerzenie metodologii na poziomie 
przedsiębiorstwa, celem objęcia i umożliwienia porównywania wszelkiego rodzaju firm. 

Dalszy rozwój mógłby również rozbudować technikę celem uwzględniania wskaźników obiegu 
zamkniętego materiałów dla dużych przedsięwzięć, takich jak budowa linii kolejowej, czy też dla 
całych obszarów geograficznych, takich jak miasto czy kraj. 

Na koniec, niniejsza metodologia zakłada dostęp do istotnej liczby wewnętrznych danych firmowych. 
Mogłoby to wpłynąć na wypracowanie metody od ogółu do szczegółu, opartej na danych dostępnych 
publicznie, którą mogliby się posługiwać inwestorzy i inne zainteresowane strony w celu oceny 
stopnia osiągnięcia obiegu zamkniętego przez wyroby i firmy, kiedy te informacje nie są 
udostępniane bezpośrednio. 
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1.5. Zarys opracowania 

Po tym wprowadzeniu opracowanie dzieli się na dwie części; Rozdział 2 rozwija metodologię na 
poziomie wyrobu, podczas gdy Rozdział 3 budując na tym wyprowadza metodologię na poziomie 
przedsiębiorstwa. Aneksy zawierają dalsze informacje, szczególnie studia przypadków zastosowania 
niniejszej metodologii na przykładach. 

Jeśli chodzi o poziom wyrobu, Część 2.1 opisuje metodologię obliczania wskaźnika obiegu 
zamkniętego materiałów. Rozpoczyna się ona od obliczeń dla scalonego wyrobu (Część 2.1.2)  
a następnie opisuje podejście pełne (Część 2.1.3), pozwalające na uwzględnienie podzespołów, 
składników i materiałów. Część 2.2 omawia praktyczne wskazówki do posługiwania się tą 
metodologią na poziomie wyrobu. 

Część 2.3 opisuje szereg zalecanych uzupełniających wskaźników, które podzielono na uzupełniające 
wskaźniki ryzyka oraz wskaźniki oddziaływania. W Części 2.4 podano wskazówki dotyczące sposobu 
oceny dochodowości wprowadzenia wyrobów i modeli biznesowych opartych na obiegu zamkniętym. 

Część 3.1 rozwija wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów przedsiębiorstwa, wychodząc od 
wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów z poziomu wyrobu. Część 3.2 podaje wskazówki 
dotyczące posługiwania się tym wskaźnikiem, natomiast Część 3.3 opisuje zalecane wskaźniki 
uzupełniające na poziomie przedsiębiorstwa. 

Opracowanie kończą aneksy zawierające studia przypadku objaśniające sposób posługiwania się tą 
metodologią (Aneks A), opis proponowanej przez nas metody uwzględniania odpadów produkcyjnych 
(Aneks B), wybrane szczegóły wyprowadzania indeksu przepływu liniowego oraz współczynnika 
użyteczności (Aneks C i D) oraz spis interesariuszy projektu (Aneks F). 
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1.6. Definicje głównych określeń i zmiennych 

 

Określenie  Definicja  

Biosfera 
Biosfera oznacza globalną sumę wszystkich ekosystemów na planecie, 
łącznie z wszystkimi formami życia i ich środowiskiem. Odpowiada to 
cienkiej warstwie ziemi i jej atmosfery – rozciągającej się na około 20 km. 

Całkowity strumień masy Całkowity strumień masy dla danego produktu wywodzi się jako sumę ilości 
materiałów trafiających do niego w sposób liniowy i zwrotny. 

Cykle biologiczne 
W cyklach biologicznych nietoksyczne materiały, po kaskadowym 
wykorzystaniu w rozmaitych zastosowaniach, przywracane są do biosfery, 
odbudowując kapitał przyrodniczy. 

Cykle techniczne 

W cyklach technicznych wyroby, składniki i materiały są przywracane na 
rynek na najwyższym możliwym poziomie jakościowym i na tak długo, jak 
to możliwe, poprzez naprawę i konserwację, wtórne użycie, odnowienie, 
ponowne wytworzenie i ostatecznie poprzez recykling. 

Faza użytkowania 

Faza użytkowania wyrobu zaczyna się, kiedy trafia on do pierwszego 
użytkownika i kończy się, kiedy już nie jest już dłużej użytkowany jako 
całość. Po fazie użytkowania jego składniki mogą zostać użyte powtórnie, 
zaś reszta wyrobu może trafić do recyklingu, odzysku energii bądź na 
wysypisko. 

Gospodarka liniowa 

Gospodarka liniowa składa się z procesów przemysłowych i związanego  
z nimi stylu życia, opartych na zasadzie ‘pobierz, wytwórz i pozbądź się’, 
skutkujących wyczerpywaniem się skończonych zasobów. Używa się 
pierwotnych materiałów do wytwarzania wyrobów, które po zużyciu 
trafiają na wysypiska bądź do spalarni śmieci. 

Gospodarka obiegu 
zamkniętego 

Gospodarka obiegu zamkniętego jest globalnym modelem gospodarczym, 
oddzielającym wzrost gospodarczy i rozwój od konsumpcji skończonych 
zasobów. Jest z istoty nastawiona na zawracanie materiałów do obiegu  
i zmierza do utrzymywania wyrobów, składników i materiałów przez cały 
czas na najwyższym poziomie ich użyteczności i wartości. 

Jednostka funkcjonalna 
Jednostka funkcjonalna jest miarą wykorzystania danego wyrobu. Na 
przykład może to być jeden przejechany kilometr w przypadku samochodu 
czy jeden cykl prania w przypadku pralki. 

Kapitał przyrodniczy 
Kapitał przyrodniczy można zdefiniować jako zapasy zasobów naturalnych 
ziemi, co obejmuje zasoby geologiczne, glebę, powietrze i wszelkie żywe 
organizmy. 

Materiał pierwotny Materiał, który nie był uprzednio używany bądź konsumowany, ani nie 
został poddany innemu przetwarzaniu niż jego pierwotne przygotowanie. 

Model dostarczania usługi 
Model biznesowy, w którym klienci płacą za usługę zamiast za wyrób. Na 
przykład obejmuje to leasing, wynajem krótkookresowy bądź umowę 
użytkowania opartą na zapewnieniu osiągów wyrobu. 

Nieodzyskiwany odpad 

Nieodzyskiwany odpad obejmuje odpad trafiający na wysypisko, odpad 
zamieniany na energię oraz przypadek, kiedy po wykorzystaniu wyrobu ma 
miejsce dowolny inny rodzaj procesu, podczas którego materiały nie są już 
dalej odzyskiwane. 

Ocena cyklu życiowego 
(LCA) 

LCA jest techniką dla oceny aspektów środowiskowych oraz potencjalnego 
oddziaływania związanego z danym wyrobem, procesem bądź usługą. 
Wywodzi się go, poprzez zinwentaryzowanie stosownego wsadu energii  
i materiałów oraz emisji do środowiska, a także oszacowanie potencjalnego 
oddziaływania na środowisko związanego z rozpoznanymi wsadami  
i emisjami. 
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Określenie  Definicja  

Odnowienie  

Odnowienie jest procesem przywracania danego wyrobu do dobrego stanu 
użytkowego, poprzez wymianę bądź naprawę głównych składników, które 
są wadliwe bądź bliskie awarii, oraz dokonanie kosmetycznych zmian celem 
poprawy wyglądu danego wyrobu, takich jak zmiana tkaniny czy 
pomalowanie. 

Okres żywotności  

Okres żywotności jest całkowitym okresem czasu, w jakim dany wyrób 
znajduje się w użytkowaniu, łącznie z potencjalnym ponownym 
wykorzystaniem całego tego wyrobu. Okres żywotności można wydłużać 
poprzez naprawę bądź konserwację. 

Podzespół  Jednostka montowana osobno, lecz zaprojektowana do połączenia z innymi 
jednostkami w większy wytworzony wyrób. 

Powtórne użycie 

Powtórne użycie jakiegoś wyrobu jest wprowadzeniem go ponownie do 
użytku w tym samym celu i pierwotnej formie, po niewielkiej konserwacji  
i kosmetycznym oczyszczeniu. W ramach niniejszej technologii, uwzględnia 
się to poprzez podwyższenie użyteczności wyrobu (okresu żywotności bądź 
liczby osiąganych jednostek funkcjonalnych). Jeśli danego wyrobu nie da się 
użyć powtórnie w całości, można powtórnie użyć w sposób funkcjonalny 
jego pojedyncze składniki. W ramach niniejszej metodologii uwzględnia się 
to poprzez ułamek Fu masy surowców produkcyjnych pochodzących  
z powtórnie użytych źródeł oraz ułamek Cu masy wyrobu trafiający do 
ponownego użycia składników. 

Powtórne wytworzenie 

Powtórne wytworzenie oznacza proces rozbiórki i odzysku na poziomie 
podzespołów czy składników. Funkcjonujące części, nadające się do 
powtórnego użytku, wyjmuje się z wyrobu i buduje się z nich nowy wyrób. 
Ten proces obejmuje zabiegi z zakresu zapewnienia jakości oraz 
potencjalne wprowadzanie ulepszeń bądź zmian w składnikach. 

Przepływ zwrotny 

Zwrotna część strumienia przepływów materiałowych danego wyrobu, 
stanowiąca jego udział pochodzący ze źródeł obejmujących powtórne 
użycie bądź recykling, i zawracana do użytku poprzez powtórne użycie bądź 
recykling. 

Recykling  
Recykling jest procesem odzyskiwania materiałów dla pierwotnego celu 
bądź innych celów. Odzyskane materiały zasilają ponownie proces jako 
surowiec produkcyjny. Recykling wyłącza odzysk energii z materiału. 

Recykling wstępujący  
(ang. upcycling) 

Recykling wstępujący oznacza proces zamiany materiałów na nowe 
materiały o wyższej jakości i zwiększonej funkcjonalności. 

Recykling zstępujący  
(ang. downcycling) 

Recykling zstępujący jest procesem zamieniania materiałów na nowe 
materiały o gorszej jakości i ograniczonej użyteczności. 

Składnik  Ogólnie składnik jest częścią bądź elementem jakiejś większej całości, na 
przykład wyrobu, szczególnie zaś częścią jakiejś maszyny albo pojazdu. 

Strumień liniowy 
Liniowa część strumienia materiałów danego wyrobu jest tą jego częścią, 
która pochodzi z materiałów pierwotnych i trafia na wysypisko (bądź do 
odzysku energii) 

Surowiec produkcyjny 

Surowcem produkcyjnym jest wszystko, czego używa się do wytworzenia 
jakiegoś nowego wyrobu. W szczególności obejmuje to surowce (ze źródeł 
pierwotnych albo z recyklingu), lecz również składniki ze starych wyrobów 
używane w nowych wyrobach. 

Uzupełniające wskaźniki 
oddziaływania 

Uzupełniające wskaźniki oddziaływania opisane w niniejszej metodologii są 
pomyślane do dostarczenia wskazówek co do korzyści występujących  
w modelach obiegu zamkniętego. Na przykład obejmują miarę 
oddziaływania w postaci zużycia energii i wody w ramach danej 
konfiguracji. 
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Określenie  Definicja  

Uzupełniające wskaźniki 
ryzyka 

Uzupełniające wskaźniki ryzyka opisane w niniejszej metodologii dają 
wskazówkę co do pilności wprowadzenia praktyk obiegu zamkniętego. 
Odnoszą się one do czynników napędzających odchodzenie od obecnego 
modelu liniowego i obejmują miary rzadkości materiału lub jego 
toksyczności. 

Użyteczność  

Użyteczność wyrobu mierzy, jak długo i jak intensywnie jest on użytkowany  
w porównaniu z przeciętnym wyrobem tego samego rodzaju. Użyteczność 
wywodzi się z okresu żywotności oraz liczby jednostek funkcjonalnych 
danego wyrobu (w porównaniu ze średnią przemysłową dla wyrobów tego 
samego rodzaju). 

Wskaźnik Obiegu 
Zamkniętego Materiałów 

Główny wskaźnik wypracowany w tej metodologii. Przypisuje on wyrobowi 
(bądź przedsiębiorstwu) wynik pomiędzy 0 a 1, oceniający to, jak bardzo 
zwrotny bądź liniowy jest strumień przepływu materiałów dla danego 
wyrobu (bądź wyrobów danego przedsiębiorstwa) oraz jak długo i jak 
intensywnie dany wyrób (bądź wyroby danego przedsiębiorstwa) są 
użytkowane w porównaniu z podobnymi przeciętnymi wyrobami w danej 
gałęzi przemysłu. 

Wyrób całkowicie liniowy 
Wyrób nazywamy całkowicie liniowym, jeśli jest wykonany czysto  
z pierwotnego materiału i w całości trafia na wysypisko bądź do odzysku 
energii po swoim zużyciu, tj. jego LFI = 1. 

Wyrób referencyjny 

Dla rodziny wyrobów o podobnym składzie materiałowym, zawartości 
składników powtórnie wykorzystywanych bądź pochodzących z recyklingu, 
stopniu recyklingu bądź ponownego wykorzystania po zakończeniu 
użytkowania oraz użyteczności, wybiera się jeden wyrób przedstawiający 
sobą całą rodzinę wyrobów i używa go podczas agregowania na poziomie 
działu bądź całego przedsiębiorstwa. 

Zamknięta pętla 
W zamkniętej pętli zużyte wyroby wracają do pierwotnego wytwórcy, zaś 
składniki czy materiały są wykorzystywane ponownie do wytworzenia 
nowych wyrobów tego samego rodzaju. 

Zasada de minimis 
Zasada de minimis pozwala podczas wyliczania MDI na poziomie działu 
bądź przedsiębiorstwa pomijać te wyroby, których wkład lokuje się poniżej 
określonego progu. 

Zestawienie materiałów 
Zestawienie materiałów (BoM) jest spisem części albo składników 
potrzebnych do budowy danego wyrobu. Dla każdego ze składników 
określa się dokładnie rodzaj i ilość materiału. 
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Symbol Definicja  

M Masa wyrobu 

FR Ułamek masy surowców produkcyjnych wyrobu pochodzących z recyklingu 

FU Ułamek masy surowców produkcyjnych wyrobu pochodzących z powtórnego użycia 

V Masa pierwotnych surowców produkcyjnych użytych w wyrobie 

CR Ułamek masy wyrobu podlegający zbiórce w celu poddania recyklingowi 

CU Ułamek masy wyrobu podlegający powtórnemu użyciu składników 

EC Skuteczność procesu recyklingu użytego do części wyrobu przeznaczonej do recyklingu 

EF Skuteczność procesu recyklingu zastosowanego do wytworzenia wtórnych surowców 
produkcyjnych dla wyrobu 

W Masa nieodzyskiwanego odpadu stowarzyszonego z wyrobem 

WO 
Masa nieodzyskiwanego odpadu wynikająca z trafiania części materiału danego wyrobu na 
wysypisko, do zamiany odpadu na energię bądź do dowolnego innego procesu, w którym 
materiały nie są już dalej odzyskiwane 

WC Masa nieodzyskiwanego odpadu powstająca w procesie recyklingu części wyrobu 

WF Masa nieodzyskiwanego odpadu powstająca przy wytwarzaniu surowców produkcyjnych  
z recyklingu dla danego wyrobu 

LFI Wskaźnik przepływu liniowego 

F(X) Współczynnik użyteczności jako funkcja użyteczności X danego wyrobu 

X Użyteczność wyrobu 

L Rzeczywisty przeciętny okres żywotności wyrobu 

Lav 
Rzeczywisty przeciętny okres żywotności przeciętnego wyrobu tego samego rodzaju  
w danej gałęzi przemysłu 

U Rzeczywista liczba jednostek funkcjonalnych osiąganych podczas fazy użytkowania wyrobu 

Uav 
Rzeczywista liczba jednostek funkcjonalnych osiąganych podczas fazy użytkowania 
przeciętnego wyrobu tego samego rodzaju w danej gałęzi przemysłu 

MCIP Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów dla produktu 

Ni 
Współczynnik normalizujący stosowany dla agregowania wartości MCI z poziomu wyrobu,  
z wykorzystaniem średniej ważonej; indeks i odnosi się do określonej rodziny wyrobów 
bądź działu firmy 

MCIC Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów dla przedsiębiorstwa 
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2. Metodologia na poziomie wyrobu 

 

2.1. Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów 

Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów (MCI) dla danego wyrobu mierzy stopień zminimalizowania 
przepływu liniowego i maksymalizacji przepływu zwrotnego w odniesieniu do materiałów elementów 
składowych wyrobu oraz jak długo i z jaką intensywnością jest on użytkowany – w porównaniu  
z podobnym wyrobem, stanowiącym średnią przemysłową. 

MCI zasadniczo jest skonstruowany z połączenia trzech charakterystyk wyrobu: masy V pierwotnych 
surowych materiałów wykorzystanych podczas produkcji, masy W nieodzyskiwanego odpadu 
przypisanego do danego wyrobu oraz współczynnika użyteczności X, odpowiadającego długości  
i intensywności użytkowania wyrobu. 

Związane z tym przepływy materiałów podsumowuje Rysunek 2. 

 

Rysunek 2: Schematyczne przedstawienie przepływów materiałowych 

 

Każdy wyrób wytwarzany wyłącznie z pierwotnych surowców produkcyjnych i trafiający na wysypisko 
po zakończeniu swojej fazy użytkowania może być uznany za wyrób całkowicie ‘liniowy’. Ze strony 
przeciwnej, każdy wyrób nie zawierający żadnych surowców pierwotnych, który w całości podlega 
zbiórce do recyklingu albo powtórnego użytku składników i gdzie skuteczność recyklingu wynosi 
100%, może być uważany za wyrób całkowicie przedstawiający ‘obieg zamknięty’. W praktyce, 
większość wyrobów wypada gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami i MCI mierzy stopień obiegu 
zamkniętego wartością pomiędzy 0 a 1. 
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Linie przerywane na Rysunku 2 wskazują, iż niniejsza metodologia nie wymaga tu występowania 
zamkniętej pętli. Oznacza to, że na przykład surowce produkcyjne z recyklingu nie muszą pochodzić  
z tego samego wyrobu, lecz mogą mieć swe źródło na otwartym rynku. 

Należy zwrócić uwagę na to, iż przepływy materiałowe pokazane na Rysunku 2, są związane 
wyłącznie z tymi materiałami, które ostatecznie trafiają do końcowego wyrobu. Będą występowały 
dalsze przepływy materiałów, takie jak strumienie odpadów pojawiające się podczas procesu(ów) 
wytwarzania. Są one przedmiotem szczególnej uwagi w Części 2.1.4. 

W większości przypadków oczekuje się, iż MCI zostanie obliczony w oparciu o szczegółową znajomość 
składników i materiałów danego wyrobu. Jednakże w celu objaśnienia całej tej konstrukcji w prostszy 
sposób, Część 2.1.2 najpierw wyprowadza formułę MCI posługując się podejściem scalonym, które 
nie rozróżnia poszczególnych składników i materiałów danego wyrobu. Następnie Część 2.1.3 
adaptuje to podejście i uwzględnia rozbicie na poszczególne składniki i materiały, co określa się tu 
mianem podejścia pełnego. 

Część 1.6 podaje dla wygody definicje wszystkich głównych określeń i zmiennych. Dodatkowo 
Rysunek 3 skrótowo przedstawia rozmaite zmienne wpływające na Wskaźnik Obiegu Zamkniętego 
Materiałów. 

 

 

Rysunek 3: Schematyczne przedstawienie strumieni materiałowych 

 

2.1.1. Dane wsadowe 

Niniejsza metodologia jest ułożona do wykorzystywania danych produktowych odpowiadających 
temu, co rzeczywiście ma miejsce na rynku. Dane wsadowe do modelu powinny idealnie opierać się 
na wiedzy dotyczącej ocenianego wyrobu. Kiedy takie informacje nie są znane, można posługiwać się 
zamiast tego danymi rodzajowymi dla danej gałęzi przemysłu bądź najlepszymi dostępnymi 
przybliżeniami, jak to pełniej opisano w Części 2.2. 
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Podczas gdy taką metodologią można posługiwać się w trybie ‘a co jeśli’ jako wskazówką przy 
projektowaniu wyrobu, to nie powinno się używać założeń projektowych do wyliczeń MCI dla 
rzeczywistego wyrobu. Na przykład wyrób może w 100% nadawać się do recyklingu, lecz  
w obliczeniach należy zastosować rzeczywiste wskaźniki recyklingu. Również w przypadku gdy wyrób 
jest zaprojektowany na dłuższą żywotność niż – z jakichkolwiek powodów – pokazuje to w praktyce 
doświadczenie z danym wyrobem, w obliczeniach należy użyć rzeczywistego, a nie projektowanego 
okresu żywotności tego wyrobu. 

 

2.1.2. Podejście scalone do wyrobu 

Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów buduje się wyliczając najpierw udział pierwotnych 
surowców produkcyjnych i nieodzyskiwanych odpadów, a potem wbudowując współczynnik 
użyteczności. 

 

2.1.2.1. Wyliczenie pierwotnych surowców produkcyjnych 

Rozpatrzmy wyrób, w którym FR stanowi frakcję surowców produkcyjnych pochodzących ze źródeł  
z recyklingu, zaś FU stanowi frakcję surowców z wtórnego użytku. Frakcja pierwotnych surowców 
produkcyjnych wynosi wtedy (1 – FR – FU), zaś masa materiału pierwotnego jest podana wzorem 

V = M (1 – FR – FU).      (2.1) 

gdzie M jest masą wykończonego wyrobu. 

 

2.1.2.2. Wyliczenie nieodzyskiwanych odpadów 

Jeśli CR przedstawia sobą ułamek masy danego wyrobu, który pod koniec jego fazy użytkowania 
podlega zbiórce do recyklingu a CU jest ułamkiem masy wyrobu stanowiącym składniki trafiające do 
ponownego użytku,75 to wtedy ilość odpadu trafiającego na wysypisko bądź do odzysku energii 
wynosi 

WO = M (1 – CR – CU).      (2.2) 

Jeśli EC jest skutecznością procesu recyklingu stosowanego po zakończeniu fazy użytkowania wyrobu, 
to ilość odpadu wytwarzanego w procesie recyklingu podaje 

WC = M (1 – EC)CR.      (2.3) 

Odpady powstaną również podczas wytworzenia dowolnego wsadu z recyklingu używanego jako 
surowiec produkcyjny. To podaje 

WF = M ( ) ,      (2.4) 

gdzie EF jest skutecznością procesu recyklingu użytego do wytworzenia surowców produkcyjnych  
z recyklingu. 

W przeciwieństwie do równania dla WC, równanie dla WF ma skuteczność recyklingu EF  
w mianowniku. Jest tak dlatego, gdyż ilość M · CR w wyliczeniu WC jest masą materiału trafiającego 

                                                             
75  Ponowny użytek składników odnosi się do poszczególnych składników wykorzystywanych wtórnie w jakiś funkcjonalny 

sposób. Ponowny użytek w tej definicji wyklucza bezpośredni ponowny użytek wyrobu jako całości, co do którego 
przyjmuje się, iż jest on częścią fazy użytkowania. Zakłada się również, że podczas przygotowania do ponownego użytku 
składników wyrobów poddanych zbiórce nie występują żadne straty materiałowe. 
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do procesu recyklingu, natomiast ilość M · FR w wyliczeniu WF jest masą materiału wychodzącego  
z procesu recyklingu. Dla wytworzenia ilości równej M · FR materiału z recyklingu potrzeba masy ·  
materiału trafiającego do procesu recyklingu. 

Wartości EC i EF są właściwe dla danego materiału oraz danego procesu recyklingu i będą zależne od 
szeregu licznych czynników, jak opisano to w Części 2.2.3. 

W pętli zamkniętej EC = EF. Jednakże niniejsza metodologia nie wymaga istnienia pętli zamkniętej, 
tak więc surowce produkcyjne z recyklingu mogą pochodzić ze źródeł innych niż pierwotny wyrób. 
Zatem EC niekoniecznie jest równe EF i ważne jest, aby czynić rozróżnienie pomiędzy procesem 
recyklingu używanym do wytwarzania surowców produkcyjnych a procesem recyklingu stosowanym 
wobec wyrobu po jego zbiórce. 

Przy wyliczaniu ogólnej ilości nieodzyskiwanego odpadu W, ważne jest uwzględnienie zarówno WC, 
jak i WF. Na przykład jeśli dany wyrób wykorzystuje surowiec produkcyjny z recyklingu, lecz żadna 
część tego wyrobu nie podlega zbiórce w celu recyklingu, to nie powstanie odpad podczas recyklingu 
wyrobu, lecz WF > 0 (zakładając że EF < 1). Podobnie, jeśli wyrób wykorzystuje 100% surowca 
pierwotnego, lecz podlega zbiórce w celu recyklingu, WF = 0 a WC > 0. Jednakże, ujmując ogólnie, 
gdyby po prostu dodać WC do WF, wtedy liczyłoby się podwójnie część bądź całość odpadu 
powstającego podczas dwóch procesów recyklingu. 

Problem ten najłatwiej wyjaśnić rozważając przykład pętli zamkniętej, gdzie zarówno EC, jak i EF 
odnoszą się do tego samego procesu recyklingu. Rozważmy wyrób, który składa się w 50%  
z materiału z recyklingu (FR = 0,5), podlega w całości zbiórce po fazie użytkowania (CR = 1),  
a następnie jest wykorzystany do wytworzenia nowego wyrobu, tak że EC = EF = 0,5. Ponieważ 
proces recyklingu jest w tym przypadku skuteczny w 50%, to pojedynczy wyrób może z końcem 
swego użytkowania dostarczyć jedynie 50% surowca produkcyjnego dla nowego wyrobu. Oto 
dlaczego w tym przykładzie pętli zamkniętej jedynie 50% surowca produkcyjnego pochodzi  
z recyklingu. Posługując się powyższymi definicjami, wynikałoby teraz, że WC (= M · 0,5 · 1 = 0,5M) 
jest równe WF (= M · 0,5 · 0,5/0,5 = 0,5M) i uwzględnienie w całości zarówno WC, jak i WF, w jasny 
sposób liczyłoby podwójnie odpad z procesu recyklingu. 

Dla uniknięcia tego problemu można by uwzględniać jedynie WC, a pomijać WF, lecz takie podejście 
nadmiernie obciąża recykling pod koniec fazy użytkowania w porównaniu z wykorzystywaniem 
surowców produkcyjnych pochodzących z recyklingu. 

Stosuje się zatem podejście 50:50, takie że WC i WF uzyskują równe znaczenie, a ilość odpadu 
wytwarzanego przez recykling związany z danym wyrobem jest podawana jako 

 ,       (2.5) 

Takie podejście w efekcie przypisuje 50% WF wyrobowi (wyrobom), z recyklingu których pochodzi 
surowiec produkcyjny, oraz 50% WC wyrobowi, który wykorzysta materiał podlegający zbiórce  
i recyklingowi. 

Zatem ogólną ilość nieodzyskiwanego odpadu podaje 

W = WO +  .    (2.6) 
 

Wskazówki dotyczące wyprowadzania wartości EC i EF oraz tego, jak obchodzić się z materiałami 
poddawanymi recyklingowi zstępującemu, podane są odpowiednio w Częściach 2.2.3 oraz 2.2.4. 
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2.1.2.3. Wyliczanie wskaźnika przepływu liniowego 

Wskaźnik przepływu liniowego (LFI) mierzy udział materiału przepływającego w sposób liniowy, to 
jest przychodzącego ze źródła materiałów pierwotnych i kończącego jako nieodzyskiwany odpad. Tak 
więc LFI wylicza się, dzieląc ilość materiału przepływającego w sposób liniowy przez sumę ilości 
materiału przepływającego w sposób liniowy i zwrotny (czyli w skrócie całkowity przepływ masy). 
Wskaźnik przyjmuje wartość z przedziału 1 i 0, gdzie 1 stanowi całkowicie liniowy przepływ, zaś 0 
całkowicie zwrotny. 

Wskaźnik wylicza się w sposób następujący: 

퐿퐹퐼 =
          (2.7) 

Wyprowadzenie tego równania najlepiej jest wytłumaczyć rozważając najpierw przypadek, w którym 
EC = EF = 1. To daje WC = WF = 0 oraz 

퐿퐹퐼 =        (2.8) 

W tym przypadku również 0 ≤ V ≤ M oraz 0 ≤ W ≤ M, a całkowity przepływ masy równa się 2M. 

W tym przypadku maksymalna wartość 1 wskaźnika LFI pojawia się wtedy, gdy V i W równają się M, 
to jest wtedy, gdy nie ma żadnego udziału materiału z recyklingu (ani z wtórnego użytku) ani nie ma 
żadnej zbiórki do recyklingu (albo wtórnego użytku). Minimalna wartość LFI (tj. zero) występuje 
wtedy, gdy V = W = 0, to jest kiedy występuje 100% recykling (albo wtórny użytek) i 100% zbiórka 
dla recyklingu (bądź wtórnego użytku). 

Aby zapewnić, iż 0 ≤ LFI ≤ 1 oraz LFI nadal przedstawia sobą właściwą proporcję w przypadkach, 
kiedy EC < 1 i/lub EF < 1, należy w mianowniku równania 2.7 umieścić wyrażenie   . Jest tak 
dlatego, że: 

 Z uwagi na podejście 50:50, połowa WC nie jest ani częścią przepływu liniowego, ani 
zwrotnego, gdyż nie jest przypisywana do wyrobu podlegającemu recyklingowi, lecz innemu 
wyrobowi, który wykorzysta ów materiał z recyklingu jako swój surowiec produkcyjny. Zatem 

 nie jest częścią całkowitego przepływu masy i powinno zostać odjęte od 2M  
w mianowniku równania 2.7. 

 WF nie jest częścią masy M danego wyrobu, lecz jest dodatkowo potrzebne do wytworzenia 
surowca produkcyjnego z recyklingu. Dlatego też jest częścią całkowitego przepływu masy. 
Znów, z uwagi na podejście 50:50, rzeczywista ilość, którą należy dodać do mianownika 
wyrażenia w równaniu 2.7, wynosi . 

Bardziej szczegółowe wyprowadzenie tej formuły można znaleźć w Aneksie C. Teraz następuje 
przykład dający prawidłowe wyniki w przypadku zamkniętej pętli podanym w Części 2.1.2.2. W tym 
przypadku cały odpad powstający w procesie recyklingu zostaje przypisany wyrobowi z uwagi na 
podejście 50:50 (albo jako odpad wytworzony podczas recyklingu wyrobu, albo jako odpad 
powstający podczas wytwarzania wykorzystanego w nim surowca produkcyjnego), a całość 
rozpatrywanego odpadu pochodzi z materiału danego wyrobu. Zatem całkowity przepływ masy 
powinien wynosić 2M, co w rzeczy samej ma miejsce, gdyż WF = WC; gdyby jednak na przykład EF 
wynosiło mniej niż 0,5 (albo FR > 0,5), potrzebna byłaby dodatkowa ilość materiału do wytworzenia 
surowca produkcyjnego z recyklingu i przepływ masy zwiększyłby się, lecz jedynie o marginalną 
różnicę wartości, tj.   .  
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2.1.2.4. Wyliczanie użyteczności 

Użyteczność X ma dwa składniki: jeden odpowiadający długości fazy użytkowania danego wyrobu 
(żywotność) oraz drugi dotyczący intensywności użytkowania (jednostki funkcjonalne).76 

Składnik długości użytkowania L/L푎푣 odpowiada za wszelkie zmniejszenie (lub przyrost) strumienia 
odpadu w danym okresie czasu dla wyrobów mających dłuższą (bądź krótszą żywotność) L niż 
przeciętna w danej gałęzi przemysłu L푎푣. Jest to oparte na złożeniu, iż zdwojenie żywotności wyrobu 
zmniejszy o połowę ilość wytworzonych odpadów i materiałów pierwotnych wykorzystanych w skali 
roku przez liniową część przepływu materiałów tego wyrobu. Podobnie, jeśli żywotność wyrobu 
spadnie o połowę, to wtedy ilość wytworzonych odpadów i materiałów pierwotnych wykorzystanych 
w skali roku przez liniową część przepływu materiałów tego wyrobu podwoi się. 

Składnik intensywności użytkowania U/U푎푣 odzwierciedla zakres, w jakim dany wyrób jest 
wykorzystywany do maksimum swoich możliwości. W tym przypadku U jest przeciętną liczbą 
jednostek funkcjonalnych77 osiągniętych podczas użytkowania danego wyrobu, natomiast U푎푣 jest 
średnią liczbą jednostek funkcjonalnych osiąganych podczas użytkowania przeciętnego wyrobu 
podobnego rodzaju w danej gałęzi przemysłu. Zwiększanie intensywności użytkowania wyrobu 
skutkuje bardziej wydajnym wykorzystaniem wszelkich zasobów przepływających liniowa ścieżką 
przepływu materiałów, a zatem poprawą końcowego Wskaźnika Obiegu Zamkniętego Materiałów. 

Owe dwa składniki łączy się, aby utworzyć użyteczność X jako 

     X = ( )·( )      (2.9) 

Zwiększanie żywotności L, kiedy średnia przemysłowa L푎푣 pozostaje niezmieniona, prowadzi do 
wzrostu X i odpowiednio do wzrostu (a zatem poprawy) wskaźnika MCI danego wyrobu. 
Odwrotnie, jeśli rośnie średnia przemysłowa (np. ponieważ większość wytwórców zaczyna wytwarzać 
bardziej trwałe lub naprawialne wyroby), a żywotność ocenianego wyrobu pozostaje stała, to jego 
MCI się zmniejszy. Ponieważ oznacza to, że MCI znajduje się pod wpływem czynników leżących poza 
kontrolą wytwórcy, cecha ta ma tę zaletę, iż zachęca do stałego ulepszania wyrobu. Ta sama 
argumentacja stosuje się do jednostek funkcjonalnych. 

Oczekuje się, iż w większości przypadków albo żywotność, albo jednostki funkcjonalne – ale nie obie 
te miary – będą używane do wyliczania X. Jeśli używa się wyłącznie żywotności, oznacza to przyjęcie 
założenia, że U/푈  = 1. Jeśli używa się wyłącznie jednostek funkcjonalnych, oznacza to założenie, że 
L/퐿  = 1. Jeśli użytkownik zechce posłużyć się zarówno żywotnością, jak i jednostkami 
funkcjonalnymi, to ważne jest, aby upewnić się, iż wszelki skutek jest uwzględniany tylko jednokrotnie 
– albo jako wpływający na żywotność wyrobu, albo na intensywność użytkowania – lecz nie na obie 
te cechy. Studium przypadku wywodzenia współczynnika użyteczności (patrz Aneks A.2) obrazuje to 
przy pomocy przykładu. 

  

                                                             
76  Zwróćmy uwagę, że powinny to być rzeczywiste wartości a nie teoretyczne maksima czy wartości gwarantowane. 
77  Jednostka funkcjonalna jest miarą użytkowania wyrobu. Może to być, na przykład jeden kilometr przejechany przez 

samochód bądź jeden cykl prania pralki automatycznej. 
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Odciążanie 

Innym sposobem poprawy wydajności liniowego przepływu materiałów w danym wyrobie jest 
zmniejszanie jego ciężaru, przy zachowaniu wszystkich pozostałych cech wyrobu. Jednym  
z możliwych sposobów podejścia do włączenia tej opcji jest dołączenie współczynnika M/푀  do 
L/퐿  i U/푈  przy wyliczaniu wskaźnika użyteczności, gdzie M jest masą wyrobu a 푀  jest masą 
przeciętnego wyrobu podobnego rodzaju będącego średnią w danej gałęzi przemysłu. 

Nie podjęto tego podejścia z kilku powodów: 

 Odciążanie będzie miało miejsce najprawdopodobniej ze standardowych powodów 
ekonomicznych, a zatem większość wyrobów w naturalny sposób będzie podążać za 푀 . 

 Podczas gdy wzrost użytecznej żywotności wyrobu i liczby jego jednostek funkcjonalnych 
może pozwolić na oszczędności materiałowe w dużej skali, strategie odciążania zwykle 
pozwalają na mniejsze oddziaływanie, prowadząc w ten sposób jedynie do ‘zaoszczędzenia 
nieco czasu’. 

 Zdefiniowanie 푀  nie jest sprawą prostą, skoro większość wyrobów pojawia się w szerokim 
zakresie rozmiarów i rodzajów, co automatycznie wpływa na ich masę. 

 

2.1.2.5. Wyliczanie Wskaźnika Obiegu Zamkniętego Materiałów 

Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów danego wyrobu może teraz być zdefiniowany przez 
uwzględnienie jego wskaźnika przepływu liniowego oraz współczynnika F(X) zbudowanego jako 
funkcja użyteczności X, która określa wpływ użyteczności wyrobu na jego MCI. Wzór stosowany do 
wyliczania MCI wyrobu brzmi: 

MCI*P = 1 – LFI · F(X).     (2.10) 

 

Jednakże zważywszy na definicję funkcji F (wzór 2.12 poniżej), ta wartość może być ujemna dla 
wyrobów o głównie liniowym przepływie materiałów (LFI ≈ 1) i użyteczności gorszej od przeciętnego 
wyrobu (X < 1). Celem uniknięcia tego, wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów definiuje się jako 

 

     MCIP = max (O, MCI*P).    (2.11) 

 

Zauważmy, że oznacza to, iż dwa ‘bardzo liniowe’ wyroby nie dadzą się właściwie porównać ze sobą 
przy użyciu tej metodologii (gdyż oba mogą uzyskać MCI równe 0). Jednakże ponieważ nie zakłada 
się, iż ta metodologia będzie normalnie stosowana do tego rodzaju wyrobów, nie powinno być 
żadnych problemów z tym podejściem. 

Poprzez to, że współczynnik użyteczności F(X) wpływa jedynie na liniową część przepływu 
materiałów (pamiętamy, że LFI mierzy udział materiałów przepływających w sposób liniowy), wzór 
2.10 jest tak ułożony, że im wyższy jest udział przepływów zwrotnych w wyrobie, tym niższy jest 
wpływ użyteczności wyrobu. Zatem MCIP przyjmuje wartość 1, kiedy zarówno W, jak i V są równe 0 
(tj. LFI = 0) – niezależnie od użyteczności. W pozostałych przypadkach F jest pomyślane jako 
piętnowanie wyrobów o krótkiej żywotności i kiepskiej użyteczności i na odwrót. 

Funkcję F dobiera się teraz w taki sposób, iż poprawa użyteczności danego wyrobu (np. poprzez 
dłuższe użytkowanie go), ma taki sam wpływ na jego MCI, co powtórne użytkowanie jego składników, 
prowadzące do takiego samego ograniczenia zużycia materiałów pierwotnych i ilości nieodzyskiwanych 
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odpadów w danym okresie czasu.78 Oznacza to, że zmniejszenie przepływu linearnego o stały 
współczynnik c, powinno mieć wpływ taki sam, jak zwiększenie użyteczności o współczynnik c. Biorąc 
wzór 2.10 jako sposób wyliczenia MCI*P, funkcja F powinna zatem mieć postać  dla jakiejś stałej 푎. 
Przyjęcie wartości 푎 = 0.9 zapewnia, że MCI osiąga umownie wartość 0,1 dla wyrobu całkowicie 
liniowego (tj. LFI = 1), którego użyteczność równa się średniej w danej gałęzi przemysłu. (tj. X = 1). 

Tak więc F przybiera postać: 

F(X) = .        (2.12) 

 

Szczegółowe wyprowadzenie F można znaleźć w Aneksie D. 

Jeśli użyteczność wyrobu jest niższa od średniej w danej gałęzi przemysłu (tj. X < 1) obniża to 
wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów. Oznacza to, że dla wyrobu o LFI = 1 i X < 1, MCI będzie 
mniejsze od 0,1 i szybko zbliży się do zera. Pozwala to na to, żeby MCI odróżniał wyroby całkowicie 
liniowe, których wartość żywotności i liczbie jednostek funkcjonalnych są takie same jak  
w podobnego rodzaju przeciętnym wyrobie w danej gałęzi przemysłu (tj. X = 1 skutkując wartością 
MCIP = 0,1), od wyrobów całkowicie liniowych o niższej żywotności i liczbie jednostek funkcjonalnych 
od średniej gałęziowej (skutkując wartością 0 ≤ MCIP ≤ 1), jak to pokazują równania 2.10 i 2.11. To 
wyjaśnia, dlaczego MCI wyrobu całkowicie liniowego o użyteczności równej przeciętnej w danej 
gałęzi przemysłu przyjęto jako 0,1 zamiast 0. 

Następujący wykres pokazuje, w jaki sposób współczynnik obiegu zamkniętego materiałów wyrobu 
całkowicie liniowego zmienia się odpowiednio do jego użyteczności. 

 

 

Rysunek 4: Wykres pokazujący wpływ użyteczności wyrobu na współczynnik obiegu zamkniętego materiałów 

                                                             
78  Na przykład wyrób wytworzony z materiału pierwotnego i wyrzucany na wysypisko po dwóch latach użytkowania 

wywołuje tyle samo materiału pierwotnego i wytwarza taką samą ilość nieodzyskiwanego odpadu w okresie owych 
dwóch lat, co podobny wyrób użytkowany jedynie przez jeden rok, lecz wytworzony z 50% powtórnie użytkowanych 
składników (poza tym z materiału pierwotnego) i którego 50% składników zostaje powtórnie użyte (zaś reszta trafia na 
wysypisko). 
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Zwróćmy uwagę, że MCIP uzyskuje pełną wartość 1 dla wyrobu o całkowicie zwrotnym przepływie 
materiałów – niezależnie od swej użyteczności. Zwróćmy również uwagę na to, że użyteczność 
wyrobu ma o wiele większy wpływ na jego MCI w przypadku wyrobu całkowicie liniowego, niż  
w porównaniu z przepływem 50% zwrotnym (tj. 50% liniowym). 

 

2.1.3. Podejście scalone 

W rzeczywistości większość wyrobów będzie wytwarzana z wykorzystaniem licznych składników: 
podzespołów, części i/lub materiałów. Jeśli znany jest ten poziom szczegółowości, na przykład 
poprzez szczegółowe zestawienia materiałowe, wtedy współczynnik obiegu zamkniętego materiałów 
można zbudować poprzez zsumowanie każdego pojedynczego podzespołu, części i/ lub materiału 풳. 

To prowadzi do znowelizowanego zestawu wzorów. Przy wszystkich oznaczeniach zdefiniowanych 
uprzednio stosuje się indeks dolny (풳) dla oznaczenia ilości dla określonego podzespołu, części bądź 
materiału 풳. na przykład M(풳) odnosi się do masy podzespołu, części lub materiału 풳, a masa 
całkowita M jest wtedy sumą wszystkich M(풳).  

W oparciu o poprzednie wzory definiuje się następujące wielkości: 

Ilość materiału pierwotnego dla każdego podzespołu, części i/lub materiału: 

 

V(풳) = M(풳)(1 – FR(풳) – FU(풳))     (2.13) 

 

Całkowita ilość materiału pierwotnego (uzyskana przez zsumowanie wszystkich podzespołów, części 
i/lub materiałów): 

    V = ∑ 푉(푥)(푥)        (2.14) 

 

Ilość odpadu powstającego podczas zbiórki każdego podzespołu, części i/lub materiału: 

WO(푥) = M(푥)(1 – CR(푥) – CU(푥))     (2.15) 

 

Ilość odpadu wytwarzanego podczas procesu recyklingu: 

WC(푥) = M(푥)(1 – EC(푥))CR(푥)     (2.16) 

 

Ilość odpadu powstającego dla wytworzenia wsadu z recyklingu, użytego jako surowiec produkcyjny: 

WF(푥) = M(푥) ( )  · ( )

( )
     (2.17) 

 

Całkowita ilość powstającego odpadu: 

W = ∑ (푊 ( ) + ( )  ( )     (2.18) 
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zaś wskaźnik przepływu liniowego: 

LFI =   

 ∑ ( )  ( ) .      (2.19) 

 

Wyliczenie MCI pozostaje zgodne z wzorami 2.10 i 2.11. 

Możliwe jest również rozważenie kilku poziomów: wyrób może być konstruowany z podzespołów, 
gdzie każdy podzespół jest zbudowany z określonej liczby składników (które same mogą być 
podzespołami bądź częściami), a każda część jest wykonana z jednego bądź więcej materiałów. 
Wiązałoby się to z wieloma poziomami zagnieżdżonych sumowań. 

Wchodzenie w dodatkowe poziomy szczegółowości daje o wiele większy wgląd w wyrób i to 
podejście powinno stosować się do wszystkich wyrobów – poza bardzo prostymi, które są całkowicie 
zdominowane przez jeden materiał. W szczególności, jeśli wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów 
używa się w połączeniu z uzupełniającymi wskaźnikami opisanymi w Części 2.3, wtedy potrzebne jest 
wnikliwe zrozumienie składu materiałowego i zdobycie tej wiedzy pomoże również w uzyskaniu 
lepszego zrozumienia wyrobów i łańcuchów dostaw danego przedsiębiorstwa. 

 

2.1.4. Straty materiałowe w łańcuchu dostaw 

Jak dotąd niniejsza metodologia opiera się wyłącznie na materiale obecnym w wyrobie końcowym. 
Pełniejszym podejściem byłoby wzięcie pod uwagę również strat materiałowych występujących  
w ciągu całego łańcucha dostaw dla danego wyrobu – począwszy od wydobycia i oczyszczenia 
surowca, poprzez wszystkie etapy wytwarzania, aż po końcowy montaż. Chociaż zachęca się do 
takiego podejścia, to w praktyce często jest ono ograniczone przez skąpość dostępnych danych. 
Zatem ze względów praktycznych nie jest ono zawarte w głównej części niniejszej metodologii. 
Jednakże chętni do uwzględnienia przepływów materiałów w łańcuchu dostaw mogą podążyć za 
rozszerzoną metodologią, uszczegółowioną w Aneksie B. 

W przyszłości, jeśli firmy zbudują więcej wiedzy na temat przepływów materiałowych w swoich 
łańcuchach dostaw, można będzie włączyć do przyszłej wersji niniejszej metodologii całościowe 
podejście łańcuchowe. 

 

2.1.5. Założenia i ograniczenia 

Niniejszy model został zbudowany w oparciu o następujące założenia: 

 Wskaźnik nie faworyzuje wprost zamkniętych pętli przepływów materiałów. Znaczy to, że na 
przykład materiał odzyskany celem poddania recyklingowi nie musi powracać do 
pierwotnego wytwórcy.79 

 Zakłada się, iż materiał odzyskany pod koniec użytkowania może zostać przetworzony do 
jakości podobnej co pierwotny materiał pierwotny. Więcej na ten temat znajduje się w Części 
2.2.3. 

                                                             
79  Jednakże zamknięte pętle zwykle pozwalają na czystsze strumienie materiałów, zwiększając wydajność recyklingu. 

Zamknięte pętle są również potrzebne do powtórnego używania składników. Oznacza to, że wdrożenie zamkniętych 
pętli zwiększy MCI bez potrzeby uwzględniania tego wprost w niniejszej metodologii. 
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 Przyjmuje się, że nie występują żadne straty materiałowe podczas przygotowywania 
wyrobów poddanych zbiórce do powtórnego użycia. 

 Przyjmuje się, że wszystkie materiały podlegają cyklom technicznym; nie bierze się pod 
uwagę cykli biologicznych. 

 Zakłada się, że masa wyrobu nie zmienia się pomiędzy wytworzeniem a zakończeniem 
użytkowania. W szczególności oznacza to, że żadna część wyrobu nie ulega ‘skonsumowaniu” 
(np. zużyciu bądź spaleniu) podczas jego użytkowania. 
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2.2. Wskazówki do posługiwania się tą metodologią 

Prosimy, aby w przypadku posługiwania się tą metodologią podawać niniejszy dokument jako jej 
źródło. 

Tam gdzie to możliwe, dane wsadowe powinny odnosić się bezpośrednio do ocenianego wyrobu. 
Tam, gdzie nie są dostępne dane dotyczące danego wyrobu, można posłużyć się danymi 
rodzajowymi. Prosi się użytkowników tej metodologii o możliwe największą przejrzystość w zakresie 
użytych parametrów wsadowych, szczególnie kiedy posługują się właśnie danymi rodzajowymi. 

Przy posługiwaniu się niniejszą metodologią można również uwzględniać poniższe wskazówki. 

 

2.2.1. Surowce produkcyjne z recyklingu 

Jeśli nie jest znana zawartość surowców produkcyjnych z recyklingu, rozsądnym będzie posłużenie się 
średnią globalną (bądź właściwą średnią regionalną). 

Dane dotyczące globalnych średnich udziałów różnych materiałów można uzyskać z szeregu źródeł, 
takich jak stowarzyszenia handlowe, komercyjne bazy danych o cyklu życiowym wyrobów oraz 
publikowanych tabel – na przykład Inwentarz Węgla i Energii (ICE) publikowany przez Uniwersytet  
w Bath, EPLCD (the European Reference Life-Cycle Database, europejska baza danych o cyklu 
życiowym) bądź amerykańska baza danych US LCI publikowana przez NREL (National Renewable 
Energy Laboratory).80 

 

2.2.2. Poziomy recyklingu 

W braku danych właściwych dla określonego wyrobu, można posłużyć się sektorowymi danymi  
o poziomach zbiórki wyrobów do recyklingu. Może to ułatwiać objęcie niektórych wyrobów  
w niektórych systemach prawnych przepisami regulującymi obowiązek zbiórki wyrobów do 
recyklingu. Na przykład Unia Europejska ustanawia cele w postaci poziomów zbiórki dla odpadów ze 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), pojazdów i opakowań. Warto również brać pod 
uwagę, że na poziomy zbiórki wyrobów do recyklingu mogą wpływać ceny rynkowe materiałów 
pierwotnych. 

 

2.2.3. Skuteczność procesów recyklingu 

Zmienna E oznacza skuteczność procesu recyklingu dla określonego materiału oraz procesu. Wartość 
E będzie zależeć od szeregu czynników, takich jak: 

 Materiał (y) – niektóre materiały, takie jak metale, są we wrodzony sposób łatwiejsze do 
recyklingu i często ich recykling będzie miał wyższą skuteczność. 

 Ilość danego materiału (ów) – kiedy jakiś wyrób poddawany jest recyklingowi, to główne 
składniki masowe często są odzyskiwane z większą skutecznością, niż te występujące ogólnie 
w mniejszej ilości. Skuteczność recyklingu jest również pod wpływem obecności 
zanieczyszczeń w złomie metalowym czy obecności powłok. 

 Proces przygotowania do recyklingu – można spodziewać się wyższej jego skuteczności, kiedy 
przed odzyskiem metalu ma miejsce demontaż wyrobu; bardziej prawdopodobne są niższe 
uzyski, kiedy wyrób składa się z szeregu składników o różnym składzie materiałowym i jest 
rozdrabniany przed procesem rozdziału na różne frakcje materiału. 

                                                             
80 http://www.nrel.gov/lci/.  
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Kiedy z wyrobu o licznych składnikach wydzielono strumienie materiałów, wtedy różne procesy ich 
odzysku będą miały różną skuteczność. 

Dobre zrozumienie typowego procesu odzysku i recyklingu w przypadku analizowanego wyrobu 
będzie podstawą do uzyskania właściwych wartości E. Idealnie powinna być znana osobna wartość 
dla każdego materiału i każdego określonego procesu recyklingu (np. recyklingu telefonów 
komórkowych czy złomowania pojazdów). W przypadkach, kiedy nie są dostępne wartości E 
specyficzne dla danego zastosowania, można użyć wartości rodzajowych, a użytkownik metodologii 
powinien to ujawnić. 

Wartości rodzajowe zmiennej E mają ograniczenia, ponieważ wartości rzeczywiste będą 
najprawdopodobniej zmieniać się z czasem, w zależności od zastosowania wyrobu, technologii 
recyklingu i popytu. Jednakże owe wartości skuteczności recyklingu można wywodzić z wielu źródeł, 
na przykład: 

 Dokumentów referencyjnych dotyczących BAT (najlepszych dostępnych technologii)  
z Europejskiego Biura IPPC81 

 U. Arena, LCA of a Plastic Packaging Recycling System, the International Journal of Life Cycle 
Assessment, March 2003, Volume 8, Issue 2, pp. 92-98. 

 P. Shonfield, LCA of Management Options for Mixed Plastic Wastes, WRAP, 2008. 
 

2.2.4. Recykling zstępujący 

Określenia recykling zstępujący często używa się do opisania procesu recyklingu, który obniża jakość  
i wartość ekonomiczną danego materiału bądź wyrobu. Podobnie, recykling wstępujący określa 
proces recyklingu, który podwyższa jakość i wartość ekonomiczną materiału albo wyrobu. Oba 
określenia są otwarte na szerokie ich rozumienie i nie zostały przyjęte w tym względzie żadne 
standardowe definicje. 

W praktyce istnieje kontinuum rozmaitych stopni recyklingu zstępującego i wstępującego. Niniejsza 
metodologia nie uwzględnia żadnej formy zmiennej skali odnoszącej się do tego (choć może to się 
zmienić w jej przyszłych jej wersjach). W miejsce tego następujące wskazówki i zasady winny zostać 
wzięte pod uwagę kiedy jakiś materiał rozważa się jako poddany zbiórce do recyklingu. 

 

Wymóg ogólny 

Materiał poddawany zbiórce powinien dawać się rozdzielać na składniki w ramach sprawdzonego, 
finansowo realistycznego procesu. Nie powinien pozostawać jako niedająca się rozdzielić mieszanina 
rozmaitych materiałów. 

 

Wskazówki 

 Dopuszcza się mieszanie materiałów o różnych barwach oraz drobne zanieczyszczenia. 
 Jeśli można wykazać, że mieszanina materiałów jest używana w wyrobach, dla których 

istnieje dalszy proces recyklingu pozwalający na odzysk i ponowny recykling, wtedy recykling 
zstępujący w kierunku uzyskiwania owej mieszaniny materiałów można uważać za recykling. 

 

                                                             
81  Patrz: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/; na przykład Dokument referencyjny z najlepszymi dostępnymi 

technologiami dla przemysłu metali nieżelaznych. 
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Jeśli materiał poddawany recyklingowi zstępującemu wykorzystuje się jako surowiec produkcyjny, 
ogólnie uznaje się rozważanie tego materiału jako materiału z recyklingu (pamiętając o tym, że 
danego materiału nie można uważać za poddany zbiórce do recyklingu pod koniec jego użytkowania, 
o ile powyższy wymóg nie jest spełniony). 

Na przykład rozpatrzmy jakiś wyrób zawierający aluminium i plastik – nie dające się rozdzielić  
w sposób ekonomiczny po zużyciu wyrobu. Mieszanina tych dwóch materiałów mogłaby teoretycznie 
zostać użyta w podobnych zastosowaniach jako samodzielny plastik. Jednakże w omawianym 
przykładzie nie ma rynku na ów materiał ani strumienia materiału z recyklingu po zużyciu wyrobu, 
który to strumień zmieszanego materiału byłby wykorzystywany jako surowiec produkcyjny do 
wytworzenia innego wyrobu. Zatem ta część masy pierwotnego wyrobu, którą przedstawiają sobą 
owe dwa materiały, nie może być uważana jako poddawana zbiórce do recyklingu. 

 

2.2.5. Użyteczność (żywotność i jednostki funkcjonalne) 

Od firm oczekuje się dobrego zrozumienia typowej żywotności L własnych wyrobów. Często szacuje 
się ją ze wskaźników zwrotów gwarancyjnych i badań wyrobów, posługując się dobrze znanymi 
modelami niezawodności wyrobu, takimi jak klasyczna krzywa w postaci ‘odwróconej wanny’ która 
pokazuje początkowy poziom ‘śmiertelności noworodków’, kiedy ujawniają się usterki produkcyjne, 
po których następuje okres użytecznego życia, a na koniec faza zużywania się. 

Przecięta żywotność podobnego wyrobu w danej gałęzi przemysłu L푎푣 może być trudniejsza do 
ustalenia. Jeśli jednak znana jest wielkość rynku pod względem sprzedaży rocznej oraz poziomów 
udziału w rynku, można uzyskać szacunkowe dane. 

Jeśli nie można dostarczyć dobrych szacunków wartości L/L푎푣, powinno się przyjąć, że L푎푣 jest równe 
L, a więc L/L푎푣 = 1. 

Oczekuje się również, iż przedsiębiorstwa stosunkowo dobrze rozumieją typowe osiągi swoich 
wyrobów w kategoriach osiąganych przez nie ilości jednostek funkcjonalnych U. Wartości te, 
podobnie jak L, można oszacować ze wskaźników zwrotów gwarancyjnych i z badań niezawodności 
wyrobu. 

Jeśli nie można dostarczyć dobrych szacunków wartości U/U푎푣, powinno się przyjąć przeciętną 
użyteczność U푎푣 jest równe U, a więc U/U푎푣 = 1. 

Jak już wspomniano, oczekuje się, iż w większości przypadków użyje się albo żywotności wyrobu, albo 
jednostek funkcjonalnych. Jeśli używa się obu wielkości, ważne jest, aby upewnić się, że dowolny 
skutek rozpatruje się tylko raz – albo jako wpływający na żywotność, albo na intensywność 
użytkowania – lecz nie na oba te aspekty. 

 

2.2.6. Modele biznesowe wspólnej konsumpcji 

Użytkowanie danego wyrobu może być lepsze, jeśli podczas swej fazy użytkowania korzysta z niego 
znacząca liczba konsumentów. Na przykład wyrób może być udostępniany dużej liczbie osób na 
zasadach krótkoterminowego wynajmu. Jeśli przeciętna liczba jednostek funkcjonalnych podczas 
jednego wynajmu wynosi Uh, to całkowita ich liczba podczas fazy użytkowania tego wyrobu wyniesie 
U = H · Uh, gdzie H jest ilością cykli wynajmu. Jeśli skutkuje to wartością U przewyższającą wartość 
U푎푣, wtedy wyrób wykaże poprawiony stopień obiegu zamkniętego. 
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2.2.7. Materiały zużywalne związane z danym wyrobem 

W większości przypadków materiały zużywalne (np. tonery do drukarki czy pojemniczki do ekspresu 
do kawy) będą miały inne wskaźniki użyteczności niż wyrób, z którym się one wiążą. Oznacza to brak 
możliwości włączenia ich wprost w ocenę danego wyrobu. Zaleca się zatem, aby dla materiałów 
zużywalnych związanych z danym wyrobem wyliczać oddzielne MCI. 

Jeśli wymagany jest skonsolidowany MCI dla wyrobu, uwzględniający jego materiały zużywalne, 
można posłużyć się metodą konsolidacji MCI podobną do metody opisanej w metodologii na 
poziomie przedsiębiorstwa (patrz Dział 3.1.5). 

 

2.2.8. Straty materiałowe w łańcuchu dostaw 

Część 2.1.4. opisuje, jak rozszerzyć standardowe produktowe podejście do MCI, aby uwzględnić 
straty materiałowe w łańcuchu dostaw. Podejmując się takiej oceny, użytkownik metodologii będzie 
musiał zadecydować, jak daleko pójść wzdłuż łańcucha dostaw. Jedną możliwością jest uwzględnienie 
operacji wytwórczych z wyłączeniem robót górniczych, wydobywczych i oczyszczających. Inne 
podejście może uwzględniać wszystkie te etapy bądź część z nich. Użytkownik metodologii będzie 
musiał zdecydować się co do zakresu, w jakim uwzględnił odpady powstające na wcześniejszych 
etapach łańcucha dostaw, i jasno to pokazać. 
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2.3. Zalecane Wskaźniki Uzupełniające 

Wskaźniki uzupełniające są dodatkowymi wskaźnikami, którymi można się posłużyć równolegle  
z MCI, by dostarczyć dalszego wglądu w wyrób dla potrzeb zarządzania gospodarczego. Zaleca się 
użycie tych wskaźników jako pomocy w priorytetyzowaniu działań w kierunku obiegu zamkniętego, 
opierając je o ryzyko biznesowe lub innych następstw, które mogą być istotne dla danego 
przedsiębiorstwa, jego interesariuszy bądź środowiska. Przykłady przypadków ich zastosowania 
obejmują: 

 Na których materiałach, częściach bądź wyrobach należy się skupić na podstawie ryzyka bądź 
oddziaływania? 

 Priorytetami przedsięwzięcia biznesowego są X, Y i Z; gdzie tkwi najwyższe ryzyko albo 
oddziaływanie? 

 Czy można złagodzić to ryzyko, czyniąc wyrób w większym stopniu opartym na obiegu 
zamkniętym? 

Chociaż poniższe kategorie nieco się wzajemnie na siebie nakładają, niemniej owe uzupełniające 
wskaźniki można szeroko podzielić na: 

i. Uzupełniające wskaźniki ryzyka, mogące dostarczyć dalszego wglądu w potencjalne ryzyka  
w odniesieniu do priorytetów gospodarczych 

ii. Uzupełniające wskaźniki oddziaływania, mogące dostarczyć dodatkowej informacji dla 
oceny wpływu zmiany stopnia zamkniętego obiegu materiałów na inne oddziaływania, 
będące przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw i ich interesariuszy 

Tutaj przyjęto podejście scalone (patrz Część 2.1.3), lecz możliwa jest też bardziej szczegółowa analiza 
rozmaitych poziomów podzespołów, składników i/lub materiałów. Wartości MCI można na tych 
poziomach porównywać również z wskaźnikami uzupełniającymi. Można posłużyć się przy tym 
dowolną metodą porównywania danych czy metodą decyzyjną –  w zależności od jednostkowych 
priorytetów i podejścia w danym przedsiębiorstwie. Na przykład można wykorzystać tablice 
porównawcze, przedstawienie graficzne albo wielokryterialne analizy decyzyjne (patrz Rysunek 5). 
Schemat podany na Rysunku 5 (b) obrazuje jeden z możliwych prostych sposobów porównywania 
wartości MCI ze wskaźnikiem uzupełniającym (np. ryzykiem dostaw albo zużyciem energii). 

 

Przykład:  wskaźnik X  wskaźnik Y  itd. 

Ryzyko wyrobu XX YY  

Rozbicie materiałowe: 

Materiał A XX YY  

Materiał B XX YY  

Materiał C XX YY  

itd.     

 

Rysunek 5: Przykład porównywania wskaźników dla wsparcia procesu decyzyjnego: (a) tabela porównawcza; 
(b) przedstawienie graficzne dla porównywania wartości MCI z wartościami jednego wskaźnika 
uzupełniającego. 

 

2.3.1. Uzupełniające Wskaźniki Ryzyka 

Jeśli posłużono się zestawieniem materiałowym danego wyrobu do oceny MCI w podejściu scalonym, 
będzie występowała wiedza na temat ilości wszelkiego rodzaju materiałów użytych przy wytwarzaniu 
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danego wyrobu. Otwiera to możliwość powiązania MCI z szeregiem wskaźników ryzyka 
towarzyszących używaniu materiału. Określone wskaźniki są sprawą wyboru – od firmy zależy, które 
ryzyka są dla niej ważne. Poniżej przedstawiono przykładowe wskaźniki. 

 

2.3.1.1. Ryzyko zmiany cen materiału 

Znajomość historycznych cen materiałów (i/lub przewidywań przyszłych cen) pozwala na rozpoznanie 
materiałów o wysokim ryzyku z perspektywy zmienności i niestabilności cen. Opracowano tu 
podejście określane jako zmienność cen materiałów i opisano je szczegółowo poniżej. Można 
jednakże posłużyć się innym podejściem, na przykład używając historycznych danych cenowych  
z Instytutu Globalnego McKinsey82 bądź innych miar niestabilności cen lub zmienności cen 
maksymalnych dla materiałów ze stosownych źródeł. 

Wskaźnik zmienności cen materiałów opracowano w połączeniu z niniejszą metodologią wyliczania 
MCI. Może on dostarczyć wskazówek codo zmian cen materiałów dla danego wyrobu – w skali roku 
bądź w danym horyzoncie czasowym, powiedzmy w ostatnich pięciu latach. Dostarcza on również 
analiz statystycznych dla wskazania trendu w tym samym okresie. Przedstawia on sobą nowy 
wskaźnik dodany do niniejszej metodologii, w przeciwieństwie do już istniejących innych 
wskaźników.83 

Uwzględniając średnią roczną cenę wyrobu przez ostatnie 5 lat, przeprowadza się rozmaite analizy 
statystyczne, celem ujawnienia, czy dany trend został spowodowany przyrostem, spadkiem bądź 
brakiem zmiany, jak również dla wskazania poziomu niestabilności cenowej tego wyrobu. Analizy 
statystyczne mogą obejmować: 

 średnią arytmetyczną cenę z ostatnich 5 lat 
 delta ceny z ostatnich 5 lat (cena roku 1 odjęta od ceny roku 5, znak +/- wskazuje ogólny 

trend 
 odchylenie standardowe ceny przez ostatnie 5 lat 
 zakres zmienności ceny przez ostatnie 5 lat (cena maksymalna minus cena minimalna) 
 średnia roczna wariancja ceny przez ostatnie 5 lat84 

 

                                                             
82  The McKinsey Global Institute publikuje historyczne dane cenowe oraz statystyki dotyczące zmienności i niestabilności 

cen szeregu dóbr pod adresem: 
 http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/rosource_revolution_tracking_global_commodity_ma

rkets/.  
83  Źródłowa literatura istniejących wskaźników krytycznego ryzyka materiałowego obejmuje: 

 J.R. Goddin, J. O’Hare, A. Clifton and N.Morley, The materials supply risk: digging deeper, Materials World – Institute 
of Materials, Minerals and Mining, June 2013, p. 23. 

 J.R. Goddin, Material Tools for Product Design, COST – Materials in a resource constrained world, Proceedings, 2013, 
slide 125, 
(http://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/9ba73dfdb0684ab2a846dd5b439ef6b21d time stamp 01:08:00). 

 J.R. Goddin, W. Martin, K. Marshall and A. Clifton, Identyfiing Supply Chain Risk for Critical and Strategic Materials, 
Shechtman International Symposium, 2014 

 European Commission, Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, 2014. 
 S.J. Duclos, J.P. Otto and D.G. Konitzer, Design in an Era of Constrained Resources, Mechanical Engineering-CIME, 

September 2010. 
84  Zaleca się oszacowanie zmienności ceny w każdym z lat (przyjętych do wyliczenia zmienności w okresie 5 lat), aby 

uwzględnić zarówno ryzyko długookresowe, jak i krótkookresowe. Roczną zmienność ceny winno się oszacować przy 
użyciu co najmniej jednej z poniższych analiz statystycznych: 
 standardowe odchylenie cen od średniej ceny rocznej 
 zakres zmienności ceny w roku (cena maksymalna minus cena minimalna) 
 Analizy te powinno się wykonać dla cen miesięcznych, tygodniowych bądź dziennych – zgodnie ze szczególnymi 

potrzebami danego przypadku bądź dostępnością danych. 
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2.3.1.2. Ryzyka łańcucha dostaw materiałów 

Ryzyka dotyczące ciągłości dostawy materiałów dla danego wyrobu wiążą się z możliwością nabycia  
materiału przez wytwórcę wyrobu. W praktyce istnieje złożona współzależność pomiędzy 
dostępnością materiału, konkurującymi rynkami zastosowań tego materiału, podażą i popytem  
w ramach każdego z tych rynków, ograniczeniami prawnymi dotyczącymi legalnego wydobycia, 
stabilnością polityczną państw bogatych w dany materiał oraz zdolnością stosownych nabywców 
wyrobów do przyjęcia wzrostu kosztów spowodowanego tymi czynnikami. 

Zatem ryzyko łańcucha dostaw można powiązać z szeregiem czynników. Na przykład można 
doświadczyć wysokiego ryzyka dostaw materiałów z tych krajów, które: 

 mają monopol lub niemal monopol podaży 
 mają słaby system prawny i słaby system rządzenia 
 mają niezadawalające standardy środowiskowe 
 są źródłami minerałów konfliktowych – jak wyszczególnia to amerykańska ustawa Dodd 

Frank Act85 

W tym przypadku można posłużyć się określonymi wskaźnikami odnoszącymi się do powyższych 
zagadnień: 

 Indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI) jest wskaźnikiem monopolu podaży danego elementu. 
Definiuje się go jako sumę kwadratów udziału rynkowego wytwórców danego elementu.86 

 Źródła i Geopolityczny HHI jest zmodyfikowaną i skalowaną odmianą HHI, która 
odzwierciedla ryzyko geopolityczne krajów wytwarzających, jak również skalę monopolu 
dostaw materiału. Wykorzystuje ona wskaźnik WGI – Worldwide Governance Indicator – 
Banku Światowego,87 który przedstawia sobą sześć wymiarów systemu rządzenia dla każdego 
kraju wytwórcy. Te wymiary systemu rządzenia zostały scalone do pojedynczego wskaźnika 
(WGI) wyrażonego dla 213 różnych gospodarek. 

 Krajowy Środowiskowy HHI jest zmodyfikowaną i skalowaną odmianą HHI, która wyraża 
osiągi środowiskowe kraju wytwórcy, jak również skalę monopolu dostaw materiału. 
Wykorzystuje ona wskaźnik EPI – Environmental Performance Index88 opracowany przez 
Uniwersytet Yale jako miara osiągów w zakresie środowiska związana z każdym krajem. 

 Wskaźnik podający ryzyko mówiące o tym, że dany element został uzyskany z ‘minerału 
konfliktowego’. Koncepcja minerału konfliktowego jest zapisana w amerykańskim prawie US 
Conflict Minerals Act i obecnie obejmuje sobą: kolumbit-tantalit (coltan), cassiterit, złoto  
i wolframit bądź wszelkie ich pochodne, jak również dowolny inny minerał czy pochodną 
określoną przez Sekretarza Stanu USA jako finansująca konflikt w Demokratycznej Republice 
Kongo.89 
 

2.3.1.3. Rzadkość materiałów 

Przyszła podaż może być ograniczona w przypadku materiałów szczególnie rzadkich w skorupie 
ziemskiej. Jest szereg sposobów podejścia do oceny tej rzadkości, z których każdy ma własne zalety  
i ograniczenia. Obejmują one: 

 
                                                             
85  Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public Law 111-203, July 2010, Section 1502. 
86  European Commission, Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, 2014 
87  The Workd Bank, Worldwide Governance Indicators (WGI) project, 2010 (patrz: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp).  
88  Yale University, Environmental Performance Index, http://epi.yale.edu.  
89  J.R. Goddin, W. Martin, K. Marshall and A. Clifton, Identyfiing Supply Chain Risk for Critical and Strategic Materials, 

Shechtman International Symposium, 2014 
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 obfitość występowania w skorupie ziemskiej 
 rezerwy i wskaźniki produkcji 
 wyniki pracy grupy roboczej na temat zdefiniowania surowców krytycznych90 

Szczególne wskaźniki związane z powyższymi zagadnieniami obejmują: 

 obfitość występowania w skorupie ziemskiej jako oszacowanie obfitości danego elementu  
w górnej pokrywie lądowej ziemi w(w częściach na milion, masowo), którą można uzyskać  
z szeregu źródeł, łącznie z mapami geologicznymi British Geological Survey91 oraz US 
Geological Survey92 

 dostępność krytycznych surowców, jak opisano w raporcie EU Report of the Ad-hoc Working 
Group on defining critical raw materials93 
 

2.3.1.4. Toksyczność 

Wyroby i materiały zawierające substancje toksyczne mogą podlegać bieżącym regulacjom prawnym 
i są narażone na przyszłe ograniczenia. Może to zaburzać długofalowe wykorzystanie danego 
materiału, ograniczając jego wykorzystanie oraz potencjalną przyszłą wartość ekonomiczną. Dotyczy 
to rozpoznawania materiałów i/lub substancji, które mogą podlegać przepisom czy normom 
ograniczającym ich użycie w wyrobach. 

Wybranymi przykładami przepisów i spisów substancji, które można by uwzględnić przyglądając się 
kwestii toksyczności materiałów, są: 

 Regulacja UE REACH:94 Regulacja ws Rejestracji, Ewaluacji, Autoryzacji i Ograniczeń 
Chemikaliów (REACH) jest regulacją Unii Europejskiej, przyjętą w celu poprawy ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska przed ryzykiem, które mogą stanowić chemikalia, przy poprawie 
konkurencyjności przemysłu chemicznego UE. Promuje ono również alternatywne metody 
oceny zagrożeń ze strony substancji, w celu zmniejszenia liczby badań na zwierzętach. 

 Dyrektywa unijna RoHS:95 dyrektywa ws ograniczeń w używaniu określonych niebezpiecznych 
substancji (RoHS) zabrania umieszczania na rynku UE nowych urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych (EEE) zawierających wyższe od uzgodnionych poziomów ołowiu, kadmu, 
rtęci, chromu sześciowartościowego, dwufenyli wielobrominowanych (PBB) oraz 
ograniczających rozprzestrzenianie płomienia eterów wielobrominowanych dwufenyli 
(PBDE). 

 Lista ‘Zastąp to teraz! (SIN)’ określona przez International Chemical Secretariat (ChemSec):96 
Chemikalia umieszczone na Liście SIN zostały ustalone przez ChemSec jako substancje  
o bardzo wysokim zagrożeniu na podstawie kryteriów ustanowionych przez regulację REACH 
UE. 

 Lista zakazanych chemikaliów w ramach systemu Cradle to Cradle Certified™ (Certyfikacja od 
kołyski do kołyski): 97 Ta lista zawiera te chemikalia i substancje, które są zakazane  

                                                             
90  European Commission, Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, 2014; Annex V to the 

Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, 2010 (dostępny pod adresem 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/reports-b_en.pdf).  

91  British Geological Survey, World Mineral Production, http://bgs.ac.uk/.  
92  US Geological Survey, Minerals Information, http://minerals.usgs.gov/.  
93  European Commission, Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, 2014. 
94  Legislacja REACH (patrz: http://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation). REACH Reagulation, Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, EC No 1907/2006, szczególnie Artykuł 33. 
95  Directive on the restriction of the use of certain hazadrdous substances in electrical and electronic equipment,  

Dir. 2011/65/EU. 
96  ChemSec, SIN (Substitute It Now!) List, 2014, http://sinlist.chemsec.org/.  
97  Cradle to Cradle Products Innovation Institute, Cradle to Cradle Certified™ Banned List of Chemicals, 2013 (patrz: 

http://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-banned-list-of-chemicals/).  
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w wyrobach oznaczonych Cradle to Cradle Certified™ w sposób zamierzony w ilości powyżej 
1000 ppm, z uwagi na ich skłonność do bioakumulacji w biosferze i prowadzenia do 
powstawania negatywnych skutków dla zdrowia ludzi. 
 

2.3.2. Uzupełniające Wskaźniki Oddziaływania 

Zwiększanie (lub zmniejszanie) wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów danego wyrobu może 
mieć w następstwie różne oddziaływanie, które z kolei może mieć znaczenie dla przedsiębiorstw bądź 
interesariuszy. To, które wybrane wskaźniki się użyje, jest kwestią wyboru; to przedsiębiorstwo 
decyduje, które oddziaływania są dla niego ważne. Poniżej podano przykładowe wskaźniki. 

 

2.3.2.1. Zużycie energii i emisje CO2 

W większości przypadków od zwiększenia stopnia obiegu zamkniętego wyrobu oczekuje się 
zmniejszenie energii zużytej do wytworzenia surowca i samego wyrobu – a w następstwie tego emisji 
CO2. To jednakże wymaga osobnej oceny w każdym przypadku. Wyliczenie tego wymaga wiedzy na 
temat intensywności energetycznej i węglowej materiałów,98 jak również energii zużywanej przy 
wytwarzaniu wyrobu oraz pozbywaniu się go. 

Istnieją już dobrze ustalone standardy i metodologie dotyczące energii i emisji CO2, na przykład: 

 Można posłużyć się podejściem oceny cyklu życiowego, dla oszacowania zużycia energii na 
każdym etapie życia wyrobu (np. zobacz normę ISO dotyczącą zarządzania środowiskowego99). 
Jest ważne, aby posłużyć się podejściem chroniącym przed podwójnym liczeniem 
oszczędności energii. Wspomniana norma ISO, jak również niektórzy specjaliści100 dostrzegają 
to zagadnienie i oferują liczne zamienne podejścia do wyboru. Do emisji CO2 można 
podchodzić podobnie, gdyż są one przedłużeniem zużycia energii. Jeśli chodzi o uznane  
w skali międzynarodowej metodologie wyliczania śladu węglowego wyrobów, to zaliczają się 
do nich PAS 2050:2011,101 PD CEN ISO/TS 14067:2014102 oraz Standard Rozliczania  
i Sprawozdawczości dla Cyklu Życiowego Wyrobów w ramach Protokołu GHG. 

 Środowiskowa deklaracja wyrobu (EPD) jest unormowanym sposobem określania liczbowego 
wpływu na środowisko wyrobu bądź systemu. EPD jest zweryfikowanym dokumentem 
podającym dane o wpływie danego wyrobu na środowisko w oparciu o ocenę cyklu 
życiowego (LCA) oraz inne istotne informacje, zgodnie z międzynarodową normą ISO 14025 
(Deklaracje środowiskowe Typu III)103. Deklaracje te zawierają informacje dotyczące wpływu 
na środowisko pozyskiwania surowców, zużycia energii i wydajności, zawartości materiałów  
i substancji chemicznych, emisji do atmosfery, gleby i wody oraz powstawania odpadów. 
 
 
 

                                                             
98  Na przykład zobacz: University of Bath, Inventory of Carbon & Energy (ICE), 2008, and European Commission, European 

reference Life Cycle Database (ELCD), http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ELCD3/.  
99  ISO 14044:2006. Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życiowego – Wymagania i wskazania; Obejmuje studia oceny 

cyklu życiowego (LCA) oraz metodologię inwentaryzowania cyklu życiowego (LCI). 
100  C.I. Jones, Embodied Impact Assessment: The Methodological Challenge of Recycling at the End of Building Lifetime, 

Construction Information Quarterly (CIQ), The Chartered Institute of Building, 11 (2009), no. 3. 
101  PAS 2050:2011, Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services (patrz 

www.bsigroup.com/PAS2050).  
102  PD CEN ISO/TS 14067:2014, Gazy cieplarniane. Ślad węglowy wyrobów. Wymagania i wytyczne dla wyliczania  

i komunikowania.  
103  ISO 14025:2006, Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe typu III – Zasady i procedury (patrz 

również: http://www.environdec.com/.)  
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2.3.2.2. Woda 

W większości przypadków zmiany stopnia obiegu zamkniętego danego wyrobu powinna zmienić ilość 
wody zużytej do wytworzenia materiałów i wytworzenia wyrobu. istnieje norma ISO dla podawania 
śladu wodnego (ISO 14046:2014104). Wyliczanie tego dla wyrobów wymaga wiedzy w zakresie 
intensywności zużycia wody dla poszczególnych materiałów. Powinno się zwrócić uwagę na to iż 
prawdziwy wpływ zużycia wody zależy od lokalizacji, skąd jest wydobywany materiał oraz poziomu 
niedoboru wody w danej lokalizacji. 

  

                                                             
104  ISO 14046:2014, Zarządzanie środowiskowe – Ślad wodny – Zasady, wymogi i wytyczne. 
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2.4. Wskazówki dotyczące wpływu inicjatyw w zakresie obiegu zamkniętego  
        na dochodowość 

Jak wykazały to trzy raporty ‘Ku gospodarce Obiegu zamkniętego’ Fundacji Ellen MacArthur105, 
przedsiębiorstwa mogą osiągać znaczące korzyści ekonomiczne z zasad gospodarki obiegu 
zamkniętego: oszczędności kosztów materiałów i energii, nowe rynki i źródła przychodów oraz 
większa odporność na zewnętrzne wstrząsy. Szereg przedsiębiorstw już wykorzystuje te sposobności 
w wielu sektorach gospodarki.106 Dochodowość danej inicjatywy z zakresu obiegu zamkniętego 
będzie zależała od szeregu czynników i najprawdopodobniej nie będzie jakiejś jednej, prostej 
współzależności pomiędzy wzrostem wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów danego wyrobu  
a towarzyszącymi temu korzyściami biznesowymi. 

Niniejsza część ma na celu dostarczyć wskazówek pomagających oszacować dochodowość inicjatyw 
w zakresie obiegu zamkniętego w cyklu technicznym. Dział 2.4.1 dostarcza przeglądu głównych 
wglądów dotyczących czterech głównych strategii. Podczas posługiwania się połączonymi 
strategiami, na przykład dla różnych składników danego wyrobu, pomocne będzie uwzględnianie 
rozmaitych aspektów niniejszych wskazówek. Dział 2.4.2 podaje dalsze informacje na temat 
czynników napędzających przychody i koszty oraz podejścia do optymalizacji dochodowości. 

 

2.4.1. Przegląd dochodowości czterech kluczowych strategii 

 
2.4.1.1. Odsprzedaż i wydłużenie okresu użytkowania 

Odsprzedaż wyrobu w całości lub wydłużenie okresu jego użytkowania jest strategią zachowującą 
większą część jego integralności i złożoności. Jest to zatem podejście mogące powodować 
powstawanie największych korzyści ekonomicznych w porównaniu do modelu liniowego.  
W większości przypadków wzrost przychodowości będzie pochodził z objęcia nowych rynków, na 
przykład poprzez oferowanie wydajniejszych kosztowo możliwości dostępu do wyrobu o wysokich 
osiągach. W niektórych modelach (np. jeśli jakość wyrobu i punkt równowagi cenowej zmienia się 
jedynie marginalnie), może to być rozumiane zamiast tego jako ograniczenie kosztu. 

Działania takie jak naprawy i konserwacja pomagają zapewniać osiąganie najlepszych osiągów 
wyrobu na tak długo, jak to możliwe, i kiedy oferuje się to jako usługę, może przekładać się na nowe 
strumienie dochodów. Ulepszenia bądź bardziej radykalne zmiany w projekcie wyrobu mogą dalej 
optymalizować korzyści, pomagając wydłużyć żywotność wyrobu. 

 

2.4.1.2. Odnowa i ponowne wytworzenie 

Odnowa odnosi się do przywrócenia dobrego stanu użytkowego wyrobu, poprzez wymianę bądź 
zastąpienie głównych wadliwych składników i może również obejmować wprowadzenie 
‘kosmetycznych’ zmian celem uaktualnienia wyglądu wyrobu. Ponowne wytworzenie odnawia 
wyrób na poziomie składników: nadające się do powtórnego użytku części wyjmowane są ze 
zużytego wyrobu, potencjalnie naprawiane i wbudowywane ponownie w nowy wyrób. Ten proces 
zazwyczaj wiąże się z zapewnieniem jakości i nowe wyroby mogą być sprzedawane ‘jak nowe’. Oba te 
podejścia utrzymują większą część integralności i złożoności wyrobu, tak więc również umożliwiają 
oszczędności w kosztach materiałów i energii. Przemyślenie na nowo projektu wyrobu jest w tych 
strategiach rzeczą szczególnie ważną i czasem jest niezbędne dla stworzenia pozytywnego potencjału 
biznesowego. 

                                                             
105  The Ellen MacArthur Foundation, Towards a Circular Economy, Volumes 1-3, 2012-2014. 
106  Niektóre z tych przykładów można znaleźć na stronie http://www.ellenmacarthurfoundation.org/case_studies/.  



97 

Podobnie jak w odsprzedaży, sposobność do uzyskiwania przychodów może być obejmowana 
poprzez nowe strumienie przychodów lub wzrost udziału w rynku. Szczególnie interesujące dla firm 
mogą być modele zapewnienia osiągów, przy zachowaniu przez nie własności wyrobu i przez to 
ułatwieniu jego odzysku, oferując przy tym klientom opcje zróżnicowania cen i modele obsługi 
serwisowej. 

 

2.4.1.3. Recykling 

Jeśli nie ma możliwości ponownego użycia, odnowy czy ponownego wytworzenia, nadal można 
poddać recyklingowi materiały z danego wyrobu. Chociaż w tym przypadku traci się integralność  
i złożoność danego wyrobu, to daje się uratować wartość zawartych w nim materiałów. 
Przedsiębiorstwo może decydować się na sprzedaż zakładowi przeróbczemu strony trzeciej 
nadających się do recyklingu części wyrobu bądź powtórnie używać materiały z recyklingu do 
produkcji własnej. W pierwszym przypadku przedsiębiorstwo tworzy nowe źródło przychodu, 
natomiast w przypadku drugim uzyskuje oszczędności na kosztach materiałowych, zabezpieczając 
sobie również bezpieczne źródło materiałów. Ulepszenia projektu wyrobu mogą w wielkim stopniu 
poprawiać dochodowość tego modelu, na przykład umożliwiając łatwiejsze rozmontowanie bądź 
stosując materiały czyste i łatwe do recyklingu. Może to pomóc optymalizować przychody bądź 
zmniejszyć koszt – w zależności od danego przypadku. 

 

2.4.1.4. Modele zapewnienia osiągów i obsługi 

Modele zapewniania osiągów i obsługi pozwalają przedsiębiorstwom zachowywać własność 
własnych wyrobów i ułatwiają odzysk poużytkowy. Obejmują one takie modele jak wynajem (np. 
model wynajmu strojów), płatność za użycie (np. płatność za cykl prania w przypadku pralki) czy 
usługa łącznie z konserwacją, naprawą i podwyższeniem standardu wyrobu. Można je łączyć z innymi 
strategiami wspomnianymi powyżej i może to pomagać ułatwiać zbiórkę wyrobów przy 
jednoczesnym tworzeniu nowych źródeł przychodów (np. poprzez łączenie danego modelu z ofertą 
obsługi) i obejmowaniu większego udziału rynku (np. poprzez udostępnianie wyrobu przy niskim 
nakładzie początkowym). 

 

2.4.2. Czynniki napędzające przychody i koszty 

Dwie poniższe tabele podają syntetyczne ujęcie kluczowych czynników napędzających przychody 
(pierwsza tabela) i koszty (druga tabela) w przekroju różnych strategii. Pierwsza kolumna w obu 
tabelach podaje nowy przychód bądź oszczędność kosztów, natomiast kolumna druga uszczegóławia 
możliwe czynniki napędzające odpowiednio zmniejszenie przychodów bądź nowe koszty. Ostatnia 
kolumna podpowiada podejście, poprzez które przedsiębiorstwo może optymalizować dochodowość 
danego modelu. 

  



98 

2.4.2.1. Wpływ na przychody 

Potencjalne czynniki 
napędzające wzrost 
przychodów 

Potencjalne czynniki 
napędzające spadek 
przychodów 

Podejście do rozważenia dla optymalizacji dochodowości 

Obejmowanie 
nowych strumieni 
przychodów 

 

 Przechodzenie na modele usługowe może pomóc 
firmom obejmować nowe strumienie przychodów, na 
przykład wdrażając rozwiązania leasingowe czy 
oferując usługi towarzyszące 

 Nowe strumienie przychodów można również osiągać 
poprzez sprzedaż zużytych wyrobów czy wyrobów 
ubocznych trzecim stronom (np. zakładom recyklingu). 
W niektórych przypadkach ulepszenia projektu 
wyrobu pozwalają poprawiać związki z trzecimi 
stronami bądź na uzyskiwanie lepszych warunków 
umownych. 

Obejmowanie 
nowych rynków  
lub większego 
udziału w rynku 

 

 Poprzez zasady gospodarki obiegu zamkniętego firmy 
mogą poprawiać atrakcyjność swoich wyrobów, 
oferując wyroby tańsze, wygodniejsze bądź lepsze 
jakościowo. Właściwe kształtowanie cen pozwoli na 
dotarcie do właściwych segmentów odbiorców  
i zmaksymalizowanie całkowitych przychodów. 

 W przypadku gałęzi z występującą szarą strefą 
rynkową, uzyskującą przychody z wyrobów danej 
firmy, występuje sposobność do powiększenia udziału 
w rynku przy zachowaniu lepszej kontroli nad 
wykorzystaniem marki firmy. 

 Zjadanie istniejącej 
sprzedaży 

 Oferując nowe linie wyrobów, firmy muszą łagodzić 
ryzyko zjadania dotychczasowych źródeł (np. utraty 
istniejącej sprzedaży). Może tu być również pomocny 
marketing kierowany do grup docelowych. 
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2.4.2.2. Wpływ na koszty 

 

Potencjalne czynniki 
napędzające spadek 
kosztów 

Potencjalne 
dodatkowe koszty Podejście do rozważenia dla optymalizacji dochodowości 

Zmniejszanie 
kosztów produkcji 
poprzez zachowanie 
wbudowanej energii, 
materiałów  
i robocizny 

 

 Podejście oparte o wewnętrzne kręgi, takie jak 
ponowne wykorzystanie czy odnowa, zachowują 
więcej integralności i złożoności wyrobów, które mogą 
być postrzegane jako wbudowana energia, materiały  
i robocizna wyrobów. To podejście umożliwia zatem 
większe oszczędności kosztowe. 

 Bardziej trwałe wyroby również czynią lepszy użytek  
z wbudowanych materiałów, energii i robocizny. 
Planowana żywotność wyrobu również powinna 
uwzględniać zamierzone użytkowanie. Na przykład 
projekt wyrobu z dziedziny wysokiej technologii 
winien brać pod uwagę ewolucję technologii  
w nadchodzących latach.  

 

Koszty zbiórki  
i logistyki zwrotnej 
(szczególnie praca  
i transport) 

 Większość podejść związanych z obiegiem zamkniętym 
wymaga jakiejś zbiórki wyrobu. innowacyjne modele 
biznesowe, takie jak umowy z zapewnieniem odbioru 
zużytego wyrobu czy zapewnienie osiągów użytkowych 
mogą ułatwiać zbiórkę wyrobów. 

 W niektórych przypadkach można wykorzystywać na 
ładunki powrotne kursy powrotne logistyki dostawczej 
(np. puste samochody wracające po dostarczeniu 
wyrobów). Może to znacząco obniżyć koszty 
logistyczne. 

 Często sprawą kluczowa na tym etapie jest współpraca. 

 

Koszt zabiegów  
(np. proces 
ponownego 
wytwarzania bądź 
recyklingu) 

 Zmiany projektowe i w podejściu do zabiegów 
pomagają zmniejszyć koszty zabiegów zwrotnych (np. 
projektowanie dla łatwości demontażu). Już małe 
ulepszenia wymagające minimalnych nakładów  
i oparte na istniejącej technologii mogą znacząco 
poprawić dany przypadek biznesowy.107 

 

Potencjalne inne 
koszty: inwestycje  
w model początkowy 
bądź badania  
i rozwój, marketing. 

 

 

  

                                                             
107  Patrz na przykład Rysunek 11 B w: The Ellen Mac Arthur Foundation, Towards a Circular Economy, Volume 1, 2012. 
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3. Metodologia na poziomie przedsiębiorstwa 

 

3.1. Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów 

Opracowanie wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów (MCI) dla przedsiębiorstwa opiera się na 
hipotezie zakładającej, iż obieg zamknięty materiałów w przedsiębiorstwie można zbudować z obiegu 
zamkniętego materiałów w wyrobach tego przedsiębiorstwa. Jako taki więc, wskaźnik MCI dla firmy 
uwzględnia to samo podejście co wskaźnik MCI dla wyrobu. zatem wskaźnik MCI na poziomie 
przedsiębiorstwa uzyskuje się jako średnią ważoną wskaźników na poziomie wyrobu. 

 
Podejście alternatywne 

Przedsiębiorstwa wytwórcze wytwarzające swe wyroby bezpośrednio z surowców  
(w przeciwieństwie do montażu składników wyprodukowanych gdzieś indziej) powinny mieć 
dobre rozeznanie co do całości strumieni masy trafiających do przedsiębiorstwa  
i wychodzących z niego, w rozbiciu na rodzaje materiałów. Co do zasady daje to możliwość 
alternatywnego podejścia do wyliczenia MCI na poziomie przedsiębiorstwa. Jednakże nie 
posłużono się tym podejściem z następujących powodów: 

 Nie da się go zastosować we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. 
 Nie uwzględnia ono wytwarzania składników. 
 Nie dostarcza metody konsolidowania wyrobów o różnych czynnikach użyteczności. 

 

3.1.1. Okres czasu objęty oceną 

Ocena może obejmować dowolny okres czasu. W większości przypadków będzie to prawdopodobnie 
jeden rok, lecz może być to okres dłuższy bądź krótszy. Użytkownik metodologii powinien określić 
okres czasu przyjęty do obliczeń. 

 
3.1.2. Wyroby referencyjne 

W przypadku wielu przedsiębiorstw nie byłoby praktyczne podejmować oceny MCI dla każdego 
pojedynczego wyrobu dostarczanego na rynek. Ta metodologia na poziomie przedsiębiorstwa 
przyjmuje więc podejście posługujące się wyrobami referencyjnymi, gdzie każdy z nich przedstawia 
sobą pewien szereg podobnych wyrobów. 

Z jednej strony im większa jest liczba wyrobów referencyjnych, tym prawdopodobnie dokładniejsza 
będzie ocena. Z drugiej jednak strony, im mniejsza liczba wyrobów referencyjnych, tym sprawniejszy 
staje się proces oceny. Nie jest zatem możliwe podanie generalnych zasad co do liczby wyrobów 
referencyjnych, których należy użyć. Użytkownik metodologii powinien samodzielnie znaleźć 
właściwą równowagę pomiędzy dokładnością a praktycznością podejścia. Powinien jednakże opisać 
użyty w tym przypadku proces oraz kryteria doboru wyrobów referencyjnych. 

Aby dany wyrób należał do grupy wyrobów, które przedstawia sobą przyjęty wyrób referencyjny, 
winien on być do niego wystarczająco podobny. W szczególności powinien wykazywać się: 

 podobnym składem materiałowym w znaczeniu rodzaju materiału i jego względnej masy 
 podobnym poziomem składników z recyklingu i składników powtórnie używanych we 

wsadzie surowcowym 
 podobnymi poziomami recyklingu i powtórnego wykorzystania po użytkowaniu 
 podobnymi charakterystykami użytkowości 
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3.1.3. Zasada de minimis 

Każdy wyrób, który nie daje się zaliczyć do którejś z grup wyrobów, którym odpowiadają dobrane 
wyroby referencyjne, może zostać wyłączony z oceny w oparciu o niniejszą zasadę de minimis, pod 
warunkiem że: 

 całkowita masa wszystkich wyrobów zaliczonych do de minimis nie jest większa niż 5% 
całkowitej masy wszystkich dostarczanych wyrobów oraz 

 całkowity przychód uzyskiwany ze wszystkich wyrobów zaliczonych do de minimis nie 
przewyższa 5% wszystkich przychodów uzyskiwanych z dostarczanych wyrobów 

Jeśli nie da się spełnić któregoś z tych warunków, trzeba dobrać kolejny wyrób referencyjny.108 

 

3.1.4. Wyliczenie Wskaźnika Obiegu Zamkniętego Materiałów dla grupy wyrobu referencyjnego 

Dla każdego wyrobu referencyjnego należy wyliczyć MCI przy pomocy podejścia na poziomie wyrobu, 
opisanego w Części 2.1. Uwzględniając wymogi dla zaliczenia danego wyrobu do grupy wyrobów, 
wymienione w Części 3.1.2, wynika z tego, iż MCI wyrobu referencyjnego stanowi przybliżoną 
wartość MCI dla wszystkich wyrobów, które on sobą przedstawia. Zatem można użyć tej wartości MCI 
dla wszystkich wyrobów zaliczonych do grupy danego wyrobu referencyjnego.  

 

3.1.5. Agregowanie Wskaźników Obiegu Zamkniętego Materiałów 

W celu połączenia wskaźników MCI dla szeregu grup wyrobów, używa się współczynnika 
normalizującego, aby ustalić średnią ważoną MCI wyrobów. 

 

3.1.5.1. Współczynniki normalizujące 

Istnieje szereg kandydatów do pełnienia funkcji współczynnika normalizującego. Ze względów 
przydatności i praktyczności w niniejszej metodologii wybrano posłużenie się masą wyrobu  
i przychodem ze sprzedaży, zgodnie z poniższymi definicjami.109 

 
Współczynnik Definicja Uwagi 

Masa wyrobu 

Masa gotowego wytworzonego 
wyrobu. Równa się parametrowi M 
stosowanemu w metodologii na 
poziomie wyrobu. 

 Masa jest opcją najbardziej spójną  
z MCI na poziomie wyrobu. 

 Ciężkie wyroby mogą dominować 
wynik końcowy. 

 Dane wejściowe są łatwo dostępne. 

Przychód ze sprzedaży Przychód (obrót) ze sprzedaży 
danego wyrobu. 

 Dane wejściowe są łatwo dostępne  
z systemów księgowych 
przedsiębiorstwa. 

 

Użytkownik metodologii powinien wskazać wybrany współczynnik normalizacyjny oraz uzasadnić to. 

 

                                                             
108  Zakłada się tutaj, że na tym etapie procesu nie jest wiadome, który z współczynników normalizacyjnych zostanie użyty. 

Gdyby to już rozstrzygnięto, dopuszcza się spełnienie tego kryterium dla ilości przyjętej ze współczynnikiem 
normalizacyjnym. 

109  Inne opcje obejmują na przykład koszt sprzedawanych dóbr bądź koszt surowców. 



103 

3.1.5.2. Wyliczanie Wskaźnika Obiegu Zamkniętego Materiałów dla działu bądź przedsiębiorstwa 

Rozważmy przedsiębiorstwo składające się z d działów oznaczonych D1 do Dd (por. Rysunek 6). Każdy 
dział 훼 ma 푟(훼) unikalnych grup wyrobów, z których każda ma swój wyrób referencyjny. Grupy 
wyrobów dla działu 훼 są oznaczone jako R(훼,1) do 푅( , ( )), zaś odpowiadające im wyroby 
referencyjne P(훼,1) do 푃( , ( )). 

 
Rysunek 6: Przykład struktury przedsiębiorstwa 

 

Aby połączyć współczynniki MCI wszystkich grup wyrobów w dziale 훼 we współczynnik obiegu 
zamkniętego materiałów dla tego działu, trzeba najpierw obliczyć całkowity współczynnik 
normalizacyjny ND(훼) dla tego działu, zgodnie z wzorem 

 

    ND(훼) = ∑ 푁 ( , )       (3.1) 

 

gdzie 푁 ( , )  jest  współczynnikiem normalizacyjnym dla grupy wyrobów 푅( , ) . 

Współczynnik obiegu zamkniętego materiałów MCID(훼) dla działu 훼, wylicza się teraz jako średnią 
ważoną, według 

 

    MCID(훼) = 
( ) 

∑ (푁 ( , ) · 푀퐶퐼 ( , )),  (3.2) 

 

gdzie 푀퐶퐼 ( , )  jest wskaźnikiem obiegu zamkniętego materiałów dla wyrobu referencyjnego 푃( , ) .. 

Wskaźnik MCIc dla przedsiębiorstwa wyprowadza się teraz podobnie jako średnią ważoną, według: 

 

    MCIc = 
 
∑ (푁 ( ) · 푀퐶퐼 ( )),   (3.3) 

Gdzie: Nc = ∑ 푁 ( ). 
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3.2. Wskazówki do posługiwania się tą metodologią 

Użytkownicy posługujący się tą metodologią proszeni są o przywołanie niniejszego dokumentu jako 
źródła metodologii. 

Użytkownicy powinni również z największą możliwą przejrzystością podawać, gdzie posłużyli się 
rzeczywistymi wielkościami parametrów wejściowych, a gdzie użyli wartości szacunkowych, kiedy 
rzeczywiste dane nie były znane. 

Podczas stosowania niniejszej metodologii można również uwzględniać następujące wskazówki. 

 

3.2.1. Współczynniki normalizacyjne 

Współczynnik normalizacyjny winno dobrać się tak, aby w możliwie najlepszy sposób przedstawiał 
obraz całego przedsiębiorstwa. W szczególności użytkownicy powinni unikać posługiwania sią takim 
współczynnikiem normalizacyjnym, który skutkowałby nieuprawnionym wpływem danego zestawu 
wyrobów na wynik końcowy, nieodzwierciedlającym jego miejsca w całym portfelu wyrobów. 

Na przykład, jeśli jeden zestaw wyrobów ma szczególnie dużą masę lecz niską wartość ekonomiczną, 
mógłby on zdominować współczynnik MCI przedsiębiorstwa wyliczony przy użyciu masy wyrobów 
jako współczynnika normalizacyjnego. W takim przypadku posłużenie się przychodem jako 
współczynnikiem normalizacyjnym może być właściwsze. 

 

3.2.2. Agregowanie Wskaźników Obiegu Zamkniętego Materiałów 

Opracowano prosty arkusz kalkulacyjny dla agregowania wskaźników MCI dla zestawu wyrobów 
referencyjnych zgodnie w wzorami nakreślonymi w niniejszym rozdziale. Jest on do ściągnięcia ze 
strony internetowej projektu.110 

 

  

                                                             
110  http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circularity-indicators/  
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3.3. Zalecane Wskaźniki Uzupełniające 

Tak samo jak w przypadku wskaźników na poziomie wyrobu, dla zapewnienia dodatkowego wglądu  
w specyfikę danego przypadku można posługiwać się uzupełniającymi wskaźnikami obok wskaźnika 
MCI. 

Wszystkie wskaźniki uzupełniające opisane w Części 2.3 metodologii na poziomie wyrobu, można 
użyć na poziomie przedsiębiorstwa, pod warunkiem istnienia właściwego sposobu połączenia 
wskaźników uzupełniających każdej grupy wyrobów. 

Dodatkowo może być właściwe posłużenie się odpowiednimi uzupełniającymi wskaźnikami które już 
przyjęto na poziomie przedsiębiorstwa. Na przykład wiele firm prowadzi sprawozdawczość zgodnie 
ze wskazówkami GRI (globalna inicjatywa ws. raportowania).111 Podczas gdy rzeczywiste wskaźniki 
użyte w sprawozdaniu opracowanym zgodnie z GRI będą zależały od materialności rozmaitych 
zagadnień w odniesieniu do danego przedsiębiorstwa i jego interesariuszy, najprawdopodobniej będą 
one ujmowały wiele standardowych informacji ujawnianych zgodnie z GRI, jak pokazano to na 
następnej stronie. 

Niektóre z tych standardowych informacji są bardzo blisko związane z MCI. Na przykład G4-EN1: 
Użyte materiały według wagi lub objętości jest miarą całkowitej wagi materiałów użytych przez 
przedsiębiorstwo do wytworzenia i opakowania swoich podstawowych wyrobów i usług, w rozbiciu 
na materiały nieodnawialne i odnawialne. 

Niektóre ze standardowych informacji zgodnych z GRI są z kolei zgodne z wskaźnikami 
uzupełniającymi opisanymi w niniejszej metodologii na poziomie wyrobu (Część 2.3). Na przykład  
G4-EN15: Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (GHG) (Zakres 1), G4-EN16: Pośrednie emisje 
energetyczne gazów cieplarnianych (GHG) (Zakres 2) oraz G4-EN17: Inne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (GHG) (Zakres 3) – wszystkie odnoszą się do Części 2.3.2.1, Energia i CO2. 

Pełne definicje standardowych informacji ujawnianych w ramach GRI są dostępne w Podręczniku do 
wdrażania GRI dostępnym na stronie GRI.112 

  

                                                             
111  Global Reporting Initiative, G4 Sustainability Reporting Guidelines, https://www.globalreporting.org/reporting/g4/,  
112  https://www.globalreposrting.org/reporting/g4/  
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Tabela 1: Kategorie i aspekty wskazówek 

Kategoria Ekonomiczne Środowiskowa 
Aspekty   Wyniki ekonomiczne 

 Obecność na rynku 
 Pośrednie oddziaływanie ekonomiczne 
 Praktyki zamówień 

 Materiały 
 Energia 
 Woda 
 Bioróżnorodność 
 Emisje 
 Ścieki i odpady 
 Wyroby i usługi 
 Spełnianie wymogów 
 Transport 
 Ogólny 
 Ocena środowiskowa dostawcy 
 Mechanizmy zażaleń na sprawy 

środowiskowe 
Kategoria Społeczne 

Pod-
kategorie 

Praktyki 
zatrudnienia  
i przyzwoite  

warunki pracy 

Prawa człowieka Społeczeństwo Odpowiedzialność 
za wyrób 

Aspekty   Zatrudnienie 
 Relacje 

pracownicy/ 
kierownictwo 

 BHP 
 Szkolenia  

i edukacja 
 Różnorodność  

i równość szans 
 Równe 

wynagradzanie 
kobiet i mężczyzn 

 Ocena dostawców 
pod względem 
praktyk 
zatrudnienia 

 Mechanizmy 
zażaleń na praktyki 
zatrudniania 

 Inwestowanie 
 Niedyskryminowanie 
 Wolność zrzeszania 

się i zbiorowych 
negocjacji 

 Praca dzieci 
 Praca przymusowa 

bądź obowiązkowa 
 Praktyki z zakresu 

bezpieczeństwa 
 Prawa wrodzone 
 Ocena 
 Ocena dostawców 

pod względem praw 
człowieka 

 Mechanizmy zażaleń  
w sprawach praw 
człowieka 

 Społeczności 
lokalne 

 Przeciwdziałanie 
korupcji 

 Polityki publiczne 
 Działania 

naruszające 
konkurencję 

 Spełnianie 
wymogów 

 Ocena dostawców  
pod kątem 
oddziaływania na 
społeczeństwo 

 Mechanizmy 
zażaleń  
w sprawach 
wpływu na 
społeczeństwo 

 Zdrowie  
i bezpieczeństwo 
konsumenta 

 Oznaczanie 
wyrobów i usług 

 Komunikacja 
marketingowa 

 Prywatność 
klienta 

 Spełnianie 
wymogów 
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A. Studia przypadku 
 
A.1. Studium przypadku – Prosty wyrób 

 

Skład Gadżetów jest przedsiębiorstwem wytwarzającym gadżety i stowarzyszone z nimi wyroby. Ma 
ono szereg gadżetów, łącznie ze standardowym wyrobem SWd i wyrobem luksusowym PWb  
i pragnie porównać ich stopień obiegu zamkniętego. 

 

A.1.1. Zestawienie materiałów 

Zestawienie materiałów dla tych dwóch wyrobów wygląda następująco: 

Wyrób SWd: 

Składnik Materiał Masa (kg) 

Składnik 1 Aluminium (Al) 2,0 

Składnik 2 ABS113 8,0 

 

Wyrób PWb: 

Składnik Materiał Masa (kg) 

Składnik 1 Aluminium (Al) 8,0 

Składnik 2 ABS 2,0 

 

 

A.1.2. Pierwotne surowce produkcyjne 

ABS wykorzystywany przez to przedsiębiorstwo pochodzi ze źródeł pierwotnych. Aluminium pochodzi 
od dostawcy, który używa 50% materiału z recyklingu i 50% materiału pierwotnego.  
W kategoriach zapisów stosowanych w niniejszej metodologii, oznacza to FR(ABS) = 0 i FR(Al) = 0,5. 
Ponieważ nie ma miejsce wtórne użytkowanie materiału, mamy FU(ABS) = FU(Al) = 0. 

Wzór 2.1 niniejszej metodologii stosujemy do wyliczenia masy pierwotnych surowców 
produkcyjnych. 

 
Dla wyrobu SWd daje to  

  V(Al) = 2 · (1 – 0,5) = 1   zaś  V(ABS) = 8 · (1 – 0) = 8, 

 

natomiast dla wyrobu PWb otrzymujemy 

  V(Al) = 8 · (1 – 0,5) = 4   zaś  V(ABS) = 2 · (1 – 0) = 2. 

 
                                                             
113  Styren akrylonitrylu butadienu, popularny polimer termoplastyczny. 



112 

A.1.3. Nieodzyskiwany odpad 

Dane dotyczące poziomu zbiórki dla rynków, na których działa nasze przedsiębiorstwo, pokazują, że 
poziom recyklingu dla ABS wynosi 25% (CR(ABS) = 0,25), natomiast 75% aluminium zwykle trafia do 
recyklingu (CR(Al) = 0,75). Wskaźnik skuteczności recyklingu dla aluminium wynosi EC(Al) = EF(Al) = 
0,9, zaś dla ABS wynosi on EC(ABS) = EF(ABS) = 0,9.114 

Dla wyrobu SWd wzór 2.2 niniejszej metodologii daje nam 
 
  W0(Al) = 2 · (1 – 0,75) = 0,5    oraz   WO(ABS) = 8 · (1 – 0,25) = 6, 
 
zatem ilość odpadu wytwarzanego dla SWd podczas zbiórki wynosi 
 
  WO = WO(Al) + WO(ABS) = 6,5 
 
Ilość odpadów powstających w procesie recyklingu określa 
 

WC = WC(Al) + WC(ABS) = 2 · (1 – 0,9) · (0,75) + 8 · (1 – 0,4) · (0,25) = 1,35, 
 

zaś odpad powstający dla wytworzenia użytego materiału z recyklingu wynosi 
 

WF = WF(Al) = 2 · ( , ) · ,
,

 = . 
 

Tak więc całkowitą ilość nieodzyskiwanego odpadu dla wyrobu S podaje 
 

W = WO +    = 6,5 + 
  ,

 ≈ 7,23 
 

zgodnie z wzorem 2.6. 
Podobnie dla wyrobu PWb wyliczamy 

W = 3,5 + 
  ,

 ≈ 4,17. 
 
 
A.1.4. Wskaźnik przepływu liniowego 

Teraz zgodnie z wzorem 2.7 metodologii możemy wyliczyć wskaźnik przepływu liniowego obu 
wyrobów: 

Wyrób SWd: 

   LFI = 
    =   ,

 
,

 ≈0,84. 

Wyrób PWb: 

   LFI =   ,

    ,
 ≈0,51. 

 

 

                                                             
114  Ta niska skuteczność recyklingu wynika z tego, że ABS trafia do rodzajowego strumienia odpadów do recyklingu oraz  

z trudności wykrycia i oddzielenia ABS od innych plastików. 
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A.1.5. Współczynnik Użyteczności 

Badania konsumenckie wykazały, że standardowe gadżety są używane zazwyczaj przez 8 lat, 
natomiast luksusowe gadżety są bardziej trwałe i wytrzymują średnio przez 12 lat. Średnia żywotność 
wyrobu tej gałęzi przemysłu wynosi 10 lat. Nie ma przydatnej miary jednostek funkcjonalnych dla 
gadżetów, zatem jeśli chodzi o użyteczność pod uwagę bierze się jedynie żywotność wyrobu. Z mocy 
wzoru 2.9 otrzymujemy zatem 

 

X =  = 0,8   oraz   F(X) = ,
,

 = 1,125 

 

dla wyrobu SWd oraz 

X =   = 1,2   oraz   F(X) = ,
,

 = 0,75 

 

dla wyrobu PWb. 

 

 

A.1.6. Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów 

Na koniec możemy wyliczyć wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów dla obu wyrobów, zgodnie  
z wzorami 2.10 oraz 2.11. 

 

Wyrób SWd: 

MCIP = max (0,1 – 1,125 · LFI) ≈ 0, 06. 

 

Wyrób PWb: 

MCIP = max (0,1 – 0,75 · LFI) ≈ 0, 61. 

 

 

A.1.7. Komentarz 

Luksusowy gadżet ma zasadniczo wyższy wskaźnik MCI w porównaniu z wyrobem standardowym. 
Jest tak z powodu zastąpienia dużej ilości ABS – który nie pochodzi z recyklingu i ma niski wskaźnik 
recyklingu oraz niską jego skuteczność – przez aluminium, które pochodzi z mieszanych źródeł i ma 
wyższy wskaźnik recyklingu oraz wyższą jego skuteczność. Również dłuższa żywotność bardziej 
luksusowego wyrobu podnosi jego wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów. 
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A.2. Studium przypadku – Współczynnik Użyteczności 

 

Niniejsze studium przypadku wylicza współczynnik użyteczności F(X), tak jak opisane w Części 2.1.2.4 
metodologii, dla wysokiej jakości pralki. Wartość X jest zdefiniowana zgodnie z wzorem 2.9: 

 
     X = ( )·( ) 

gdzie: 

L = średnia żywotność wyrobu 

퐿  = średnia żywotność przeciętnego wyrobu podobnego rodzaju w danej gałęzi przemysłu 

U = średnia liczba jednostek funkcjonalnych osiąganych podczas fazy użytkowania wyrobu 

푈  = średnia liczba jednostek funkcjonalnych osiąganych podczas fazy użytkowania 
przeciętnego wyrobu podobnego rodzaju w danej gałęzi przemysłu 

Większość wielkości liczbowych użytych w tym studium przypadku opiera się na danych 
opublikowanych oraz rzeczywistych, poufnych danych z badań przedsiębiorstw i rynku. 

 

A.2.1. Dane o pralce 

Wytwórca zaprojektował pralkę do wykonania minimum 5.000 cykli prania i przebadał ją w testach 
obciążeniowych do 7.500 cykli. 

Przyjmując ostrożne podejście zmienna U intensywności użytkowania otrzymuje wartość 5.000 
jednostek funkcjonalnych, gdzie jedna jednostka funkcjonalna równa się jednemu cyklowi prania. 

 

A.2.2. Wyliczenie średnich dla gałęzi przemysłu 

Posłużono się następującymi danymi z rynku brytyjskiego, aby oszacować średnie przemysłowe. 

 
Tabela 1: Dane z rynku brytyjskiego dla pralek 

Wielkość Wartość Źródło 
Ilość jednostek sprzedanych na rynku brytyjskim w roku 
(mln) 

2,5 Statystyki z badań rynkowych 

% gospodarstw domowych posiadających pralkę 96% Office of National Statistics 
Ilość gospodarstw domowych w Wlk. Bryt (mln) 26,4 Office of National Statistics 
Ilość prań w gospodarstwie domowym w roku 270 Energy Savings Trust and ‘Which?’ 
Ilość cykli użycia dla pralki średniej jakości 2.000 http://www.ukwhitegoods.co.uk/ 

 

Przy wskaźniku pokrycia rynku wynoszącym 96%, zakłada się, iż nowa sprzedaż zasadniczo zastępuje 
te pralki, które osiągnęły kres swej fazy użytkowania. Pozwala to wyliczyć jedną z możliwych wielkości 
dla żywotności pralki przedstawiającej sobą przeciętny wyrób w tej gałęzi przemysłu, według: 

 
퐿  = ,  · ,

,
 = 10,1 roku 
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Alternatywnym podejściem byłoby przyjęcie, iż liczba cykli prania w przeciętnej pralce średniej 
jakości przedstawia sobą średnią przemysłową, tj. U훼푣 = 2.000. W tym przypadku znajomość 
przeciętnej ilość cykli prania w roku w gospodarstwie domowym dostarcza nam: 

 

퐿  =  = 7,5 roku. 

 

Według danych stowarzyszenia rynkowego White Goods Trade Association, „średnia żywotność 
[pralki] spadła z ponad dziesięciu lat poniżej siedmiu lat i nie jest czymś niespotykanym, że tanie 
wyroby wytrzymują obecnie tylko parę lat”. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe dane, do dalszych obliczeń przyjmuje się wartości: 

 

퐿  = 7,5 lat 

푈  = 2000 cykli 

 

 

A.2.3. Wyliczenie Współczynnika Użyteczności 

Znając przeciętną liczbę jednostek funkcjonalnych osiąganych w fazie użytkowania wyrobu  
(U = 5.000) oraz średnią ilość cykli prania na gospodarstwo domowe na rok, można wyliczyć średnią 
żywotność wyrobu według: 

L =  = 18,5 lat 

 

Dwie wartości składające się na X można teraz wyliczyć następująco: 

 

 = ,
,

  = 2,5 

oraz 

 =   = 2,5 

 

Jak stwierdza metodologia, „ważne jest, aby upewnić się, że dowolny skutek jest uwzględniony tylko 
raz – albo jako wpływający na żywotność, albo na intensywność użytkowania – nie zaś na oba”.  
W tym przypadku owe wskaźniki wskazują w istocie tę samą rzecz (tj. o wiele lepszą trwałość naszej 
pralki w porównaniu ze średnią przemysłową) i posługiwanie się nimi obiema przy wyliczaniu X 
równałoby się uwzględnieniu jej dwukrotnie. Aby tego uniknąć, jeden ze wskaźników trzeba ustalić 
na poziomie 1. Na przykład jeśli użyjemy L/퐿 , to U/푈  przyjmuje się jako 1, co daje: 

 

X = 2,5 · 1 = 2,5 
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Teraz można wyliczyć współczynnik użytkowości według wzoru 2.12 podanego w metodologii: 

 

F(X) = ,  = ,
,

= 0,36 

 

Dla porównania, równoważne obliczenie dla przeciętnej pralki, gdzie ( ) · = 1, dałoby: 

 

F(X) = ,  = , = 0,9 

 

 

A.2.4. Wpływ na Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów 

Dla zobrazowania, jak to wpływa na wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów, przyjmijmy wskaźnik 
przepływu liniowego (LFI) = 0,5. To założenie można uznać za miarodajne dla celów zobrazowania, 
biorąc pod uwagę duże ilości metalu w pralkach, które zazwyczaj mają stosunkowo wysoki udział 
surowca produkcyjnego z recyklingu oraz biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie wskaźniki 
recyklingu w przypadku tzw. ‘białych dóbr’. 

Wzory 2.10 i 2.11 z metodologii definiują MCI zgodnie z zasadą: 

 

MCIP = max (0,1 – LFI · F(X)) 

 

Używając zatem wywiedzionych wcześniej wartości dotyczących użytkowości, uzyskujemy wskaźnik 
MCI = 0,82 dla naszej wysokowartościowej pralki oraz 0,55 dla pralki stanowiącej przeciętną 
przemysłową. 
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A.3. Studium przypadku – Model biznesowy wspólnej konsumpcji 

 

Niniejsze studium przypadku wylicza współczynnik użytkowości F(X), jak opisano to w Części 2.1.2.4 
tej metodologii, dla bezprzewodowych wiertarek elektrycznych nabywanych i posiadanych przez 
konsumenta w modelu ‘Zrób to sam’ oraz porównuje to z równoważną wiertarką, która jest 
wypożyczana na krótkie okresy wielu konsumentom. 

Wartość X definiuje się zgodnie z wzorem 2.9: 

 

X = ( )·( ) 

gdzie: 

L = średnia żywotność wyrobu 

퐿  = średnia żywotność przeciętnego wyrobu podobnego rodzaju w danej gałęzi przemysłu 

U = średnia liczba jednostek funkcjonalnych osiąganych podczas fazy użytkowania wyrobu 

푈  = średnia liczba jednostek funkcjonalnych osiąganych podczas fazy użytkowania 
przeciętnego wyrobu podobnego rodzaju w danej gałęzi przemysłu 

Niniejsze studium przypadku opiera się na szeroko przytaczanym, chociaż nieco wątpliwym 
przypuszczeniu, że wiertarki używa się przeciętnie jedynie przez sześć minut w roku. Wielkości użyte 
w tym przypadku nie mają dalszych podstaw dowodowych i mają one jedynie zobrazować sposób 
dokonywania wyliczeń. 

 

A.3.1. Dane o wiertarce 

Studium przypadku opiera się na bezprzewodowej wiertarce amatorskiej, której przeciętny 
konsument używa zaledwie przez sześć minut w roku. Tabela 2 podaje dane do współczynnika 
użyteczności dla wiertarki posiadanej na własność i wypożyczanej. 

 

Tabela 2: Dane z rynku brytyjskiego dla wiertarek elektrycznych 

Atrybut Symbol Wiertarka 
własna 

Wiertarka 
pożyczona 

Przeciętna żywotność użytkowa wyrobu (lata) L 8 3 
Żywotność przeciętnego wyrobu podobnego rodzaju (lata) Lav 8  
Przeciętna liczba jednostek funkcjonalnych osiąganych podczas fazy 
użytkowania wyrobu (ilość otworów) 

U 80 600 

Liczba jednostek funkcjonalnych osiąganych podczas użytkowania 
przeciętnego wyrobu podobnego rodzaju (liczba otworów) 

Uav 80  

 

 
Przeciętną żywotność użytkową ośmiu lat przyjmuje się na podstawie tego, że akumulatory mają 
skończoną żywotność i są trudne/kosztowne do wymiany, kiedy dany model już nie jest w sprzedaży. 
Wiertarka wypożyczana ma o wiele krótszą żywotność, gdyż wypożyczalnie stosują politykę 
wycofywania z użytku całego sprzętu po trzech latach. 
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Wydaje się rozsądnym przyjąć, iż przez sześć minut wywierci się w przybliżeniu dziesięć otworów. To 
daje przeciętną ilość jednostek funkcjonalnych dla wiertarki posiadanej na własność: 

U = 8 · 10 = 80 otworów 

Przyjmując, że wiertarkę z wypożyczalni wypożycza się dwadzieścia razy w roku i za każdym razem 
wierci się nią dziesięć otworów, przeciętna ilość jednostek funkcjonalnych dla wiertarki wypożyczanej 
(U) wynosi 600 otworów. 

U = 3 · (10 · 20) = 600 otworów 

 

A.3.2. Wyliczenie Współczynników Użyteczności 

Można teraz wyliczyć dwa wskaźniki zawierające X, jak również samo X, dla tych dwóch modeli 
biznesowych. Więcej informacji na temat tych wyliczeń można znaleźć w studium przypadku 
współczynnika użyteczności (Część A.2). 

Model biznesowy 
푳

푳풂풗 
푼

푼풂풗 X 

Własność 1 1 1 
Wypożyczenie 1 7,5 7,5 

 

Zwróćmy uwagę. że pomimo tego, iż wypożyczana wiertarka działa jedynie przez trzy lata, w tym 
przypadku wartość  przyjęto jako 1. Jest tak dlatego, iż zakłada się, że główna wartość wiertarki 

tkwi w liczbie wykonanych nią jednostek funkcjonalnych (liczbie otworów) i że sama dłuższa jej 
żywotność, bez rzeczywistego używania, nie dostarcza jakieś znacząco wyższej wartości. 

Można teraz wyliczyć współczynnik użyteczności przy podejściu własnościowym według wzoru 2.12 
naszej metodologii jako: 

F(X) = ,  = , = 0,9 

zaś dla modelu z wypożyczaniem jako: 

F(X) = ,  = ,
,

= 0,12 

 

A.3.3. Wpływ na Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów 

Dla zobrazowania, jak wpływa to na wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów w tym przykładzie, 
załóżmy LFI równe 0,75 (więcej informacji – patrz Część 2.1.2.3). 

Wzory 2.10 i 2.11 z metodologii definiują MCI zgodnie z zasadą: 

 
MCIP = max (0,1 – LFI · F(X)) 

 
Używając zatem wywiedzionych wcześniej wartości dotyczących użytkowości, uzyskujemy wskaźnik 
MCIP = 0,33 dla wiertarki posiadanej na własność oraz MCIP = 0,91 dla wypożyczanego 
elektronarzędzia. 
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A.4. Studium przypadku – Wskaźniki Uzupełniające 

 

To studium przypadku bierze za przykład rodzaj osobistego tabletu, który jest użytkowany przez 
przeciętnego konsumenta przez dwa lata. Podstawowy model tabletu opisany poniżej poddany 
zostaje ocenie w ramach niniejszej metodologii wskaźników obiegu zamkniętego (MCI i wskaźniki 
uzupełniające), celem ustalenia jego stopnia obiegu zamkniętego i potencjalnego ryzyka, a następnie 
zaproponowane zostają zmiany projektowe dla poprawy poziomu obiegu zamkniętego i zmniejszenia 
stwierdzonego ryzyka bez zwiększania innych jego rodzajów. 

Bardziej szczegółowo, cele, założenia i granice w niniejszym studium przypadku są następujące: 

 

Cele w zakresie projektu wyrobu: 

 Poprawa wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów 
 Zmniejszenie bądź ustabilizowanie innych ryzyk i oddziaływań wyrobu 

 

Główne założenia i granice przyjęte w tym studium przypadku; 

 Analiza skupia się na obudowie i szklanej osłonie ekranu LCD, co do których przyjmuje się, iż 
łatwo je wymienić w krótkim okresie czasu 

 Wszystkie surowce produkcyjne (za wyjątkiem wtórnego użytku) pochodzą ze źródeł 
pierwotnych 

 Co do modelu podstawowego tabletu zakłada się, iż po użytkowaniu jest w całości wyrzucany 
na wysypisko, aby uwypuklić wpływ składników z recyklingu i wtórnie użytkowanych na 
ocenę wskaźników w ramach rozważanych opcji przeprojektowania wyrobu. W Europie taki 
przypadek zwykle nie miałby miejsca, gdyż pozbywanie się urządzeń elektronicznych musi 
spełniać wymogi dyrektywy WEEE. 

 Jeśli chodzi o przeprojektowane tablety uwzględniające wtórne użytkowanie, zakłada się, iż 
100% sprzedanych tabletów wraca do wytwórcy, gdzie niektóre ze składników są powtórnie 
używane, zaś reszta materiałów trafia na wysypisko. 

 W zakresie śladu węglowego związanego z wytwarzaniem składników elektronicznych 
przyjęto uproszczone podejście do jego oceny, gdyż szczególnie trudno jest analizować to 
szczegółowo z uwagi na brak informacji na temat dokładnego składu owych składników.115 
 

Tabela 3: Charakterystyka podstawowego modelu tabletu 

Zestawienie materiałów Zestawienie materiałów dla rodzajowego tabletu116 
Masa 0,68 kg 
Przeciętna żywotność 2 lata 
Przeciętna żywotność przeciętnego wyrobu 
podobnego rodzaju w tej gałęzi przemysłu 2 lata 

Surowce produkcyjne Materiały pierwotne 
Przeznaczenie poużytkowe Wszystkie materiały na wysypisko 

 

                                                             
115  Nieco dodatkowych informacji można znaleźć w repozytorium dokumentów JRC, Development of European Ecolabel 

and Green Public Procurement Criteria for Personal Computers & Notebook Computers, 
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/computers/stakeholders.htm . 

116  P. Teehan and M. Kandlikar, Comparing Embodied Greenhouse Gas Emissions of Modern Computing and Electronics 
Products, Environ. Sci. Technol, 2013, no. 47, p. 3997-4003 
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A.4.1. Wskaźniki Obiegu Zamkniętego dla modelu podstawowego 

Wskaźnikami wyliczanymi w tym studium przypadku są: 

 Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów 
 Zobowiązania z art. 33 REACH 
 Zgodność z RoHS 
 Średnia roczna wariancja ceny w ciągu ostatnich 5 lat 
 Ryzyko z materiałów konfliktowych 
 Ślad węglowy 

 

A.4.1.1. Wskaźnik Obiegu Zamkniętego Materiałów 

Z uwagi na przyjęte założenia (100% materiały pierwotne i 100% na wysypisko po użytkowaniu), 
wskaźnik przepływu liniowego (LFI) podstawowego modelu tabletu ma wartość 1.0 (patrz Część 
2.1.2.3). Użyteczność X przyjmuje wartość 1 z L/퐿  i zakłada 1 dla U/푈 . Wtedy wzory 2.10 i 2.11 
podane w metodologii definiują MCI według: 

 
MCIP = max (0,1 – LFI · F(X)) 

 
Zatem dla podstawowego modelu tabletu wyliczamy MCIP = 0,10. 

 

A.4.1.2. Zobowiązania z art. 33 REACH – Uzupełniający Wskaźnik Ryzyka 

W oparciu o zestawienie materiałów, składu chemicznego każdego materiału oraz zobowiązań 
wynikających z art. 33 rozporządzenia REACH117 możliwe jest rozstrzygnięcie kwestii występowania 
potencjalnego ryzyka płynącego z podlegających ograniczeniom substancji, które dany materiał może 
zawierać118, mając na względzie listę kandydatów do Aneksu XIV REACH, Wykazu Substancji 
Podlegających Procedurze Udzielania Zezwoleń (SVHC). 

Co do wszystkich substancji SVHC, które mogą być obecne w gotowym składniku na poziomie 
powyżej 0,1% (masy) w całym wyrobie, ustalono, iż substancja o najwyższej masie składnika stanowi 
1,3% masy. 

Analizując materiały i ich skład stwierdzono, iż występuje tu środek opóźniający rozprzestrzenianie 
się płomienia, tlenek dekabromodifenylu, który może być obecny w ilości do 10% masy poliwęglanu 
(PC) użytego w obudowie tabletu. On należy do wykazu substancji kandydujących do Aneksu XIV, 
gdyż jest obecny w dużej ilości – również w polichlorku winylu (PCV) stosowanym w kablach 
zasilających. 

 

 

 

 

                                                             
117  Legislacja REACH (patrz: http://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation). REACH Regulation, Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, EC No 1907/2006, szczególnie Artykuł 33. 
118  Substancje, które mogą być związane z danym materiałem, lecz bez gwarancji ich obecności w nim; stosuje się to 

materiałów o elastycznym składzie chemicznym dyktowanym przez ich szczególne zastosowania inżynierskie  
i ograniczenia wynikające z przepisów, na przykład materiały o zastrzeżonym składzie, takie jak polimery, gumy i spoiwa. 
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A.4.1.3. Dyrektywa UE RoHS – Uzupełniający Wskaźnik Ryzyka 

W oparciu o zestawienie materiałów, skład chemiczny każdego z materiałów oraz dyrektywę  
o ograniczeniu użytkowania określonych niebezpiecznych substancji (RoHS)119, zakazującą 
umieszczania na rynku UE nowego sprzętu elektronicznego zawierającego powyżej określonego 
poziomu ołowiu, kadmu, rtęci, chromu sześciowartościowego, bifenyli polibrominowanych (PBB) oraz 
polibrominowanych eterów bifenyli (PBDE) – środków opóźniających rozprzestrzenianie się 
płomienia. 

Jak można oczekiwać, żeby możliwe było sprzedawanie tabletu w krajach, które przyjęły RoHS, 
wszystkie jego części spełniają te wymogi i nie są w nich obecne substancje niebezpieczne 
wymienione w RoHS. 

 

A.4.1.4. Średnia roczna zmienność ceny – Uzupełniający Wskaźnik Ryzyka 

W oparciu o skład materiałowy składników tabletu przeanalizowano historyczną zmienność cen 
tabletu posługując się danymi z ostatnich pięciu lat. Oceniono, że maksymalna zmiana ceny wyniosła 
30% średniej ceny materiału używanego w tablecie. 

Głównymi przyczynami zmienności cen jest obecność materiałów drogocennych (np. złota i srebra) 
oraz materiałów krytycznych (np. kobalt w bateriach lub neodym w głośnikach). 

 

A.4.1.5. Źródła materiałów i ryzyko geopolityczne – Uzupełniający Wskaźnik Ryzyka 

Spośród szczególnych wskaźników ryzyka w łańcuchu dostaw materiałów omówionych w niniejszej 
metodologii (patrz Dział 2.3.1.2), przeanalizowano ryzyko związane ze źródłami materiałów  
i geopolityczne w oparciu o odpowiednie wskaźniki Indeksu Herfindahla-Hirschmana (HHI). Jeśli 
chodzi o materiały użyte w tablecie, około 22 spośród 150 części zawiera składniki klasyfikowane jako 
wiążące się z wysokim ryzykiem źródła materiałów i geopolitycznym. 

Na przykład oszacowano, iż w kondensatorach montowanych na płycie głównej tabletu znajduje się 
około 0,08 grama tantalu. Tantal ma bardzo wysokie ryzyka dostaw i geopolityczne, co wyraża się 
wysokimi wartościami indeksu HHI. W tym przypadku indeks wskazuje na wysokie ryzyko przerwania 
łańcucha dostaw z powodu czynników politycznych, na podstawie oceny krajów w których ten 
pierwiastek jest wydobywany (np. pod względem stabilności politycznej i ograniczania korupcji) oraz 
stopnia koncentracji produkcji w skali globalnej. 

 

A.4.1.6. Ślad węglowy – Uzupełniający Wskaźnik Ryzyka 

Wyliczono całkowite zużycie energii w oparciu o zestawienie materiałów, rodzajowy proces 
wytwarzania tabletu oraz dwuletni okres użytkowania wyrobu. wyliczenia oparto o normę oceny 
cyklu życiowego ISO 14044: 2006.120 

Całkowity ślad węglowy podczas wszystkich faz życia wyrobu (od kołyski po grób) wynosi około 20,0 
kg równoważnika CO2. Około 75% z tego pochodzi z wytwarzania materiałów i składników 
elektronicznych, jak pokazano na Rysunku 7, podczas gdy faza użytkowania odpowiada za 25%. 
Wytwarzanie składników elektronicznych, w szczególności obwodów drukowanych, ma swój wkład  
w wysoki ślad węglowy. 

                                                             
119  Dyrektywa o ograniczeniu używania określonych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

Dir. 2011/65/EU. 
120  ISO 14044:2006, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu  
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Rysunek 7: Ślad węglowy podstawowego modelu tabletu (rozbicie na główne części) 

 

A.4.2. Podsumowanie – Uzupełniających Wskaźników Ryzyka i Oddziaływania 

Na podstawie wykonanych analiz możliwe jest podsumowanie głównych przeanalizowanych ryzyk  
i powiązanie ich z częściami, które są główną ich przyczyną, jak widać w Tabeli 4. 

 
Tabela 4: Podsumowanie ryzyka 

Główne części Ślad węglowy 
Zmienność ceny i ryzyka 

łańcucha dostawy 
materiałów 

Ryzyko z substancji 
podlegających 
ograniczeniom 

Ekran Wysoki Wysoka Niskie 
Składniki elektroniczne Wysoki Wysoka Średnie 
Zasilanie Średni Średnia Wysokie 
Obudowa Niski Niska Wysokie 
Bateria Wysoki Średnia Niskie 

 
 

A.4.3. Przeprojektowanie wyrobu 

W celu zwiększenia stopnia obiegu zamkniętego tabletu i złagodzenia problemów związanych ze 
wspomnianym powyżej zagadnieniem wynikającym z REACH, materiał użyty w obudowie, 
zawierający substancję opóźniającą rozprzestrzenianie się płomienia, należy zastąpić jakimś 
materiałem niepalnym121. Jako zamiennik dla poliwęglanu użytego w modelu podstawowym można 
by zastosować szereg materiałów122. W tym szczególnym przypadku celem zamiany jest zwiększenie 
obiegu zamkniętego wyrobu oraz zmniejszenie potencjalnej obecności substancji ograniczanych 
przez REACH, przy nie zwiększeniu wpływu na środowisko, to jest śladu węglowego, oraz nie 
podwyższeniu ceny oraz ryzyka związanego z materiałami. 

Aby wyrób w większym stopniu realizował obieg zamknięty materiałów, opracowano trzy różne 
scenariusze wyszczególnione w Tabeli 5. Pierwszy zakłada tylko zamianę materiału użytego na 
obudowę, natomiast drugi przewiduje również wtórne użytkowanie obudowy. Trzecia wersja jest 

                                                             
121  Greenpeace, Safer Chemicals with REACH, White Paper, 2001 
122  M.F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Elsevier, USA, 2005, p. 251. 
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taka, że umożliwia również demontaż szklanej osłony ekranu LCD do powtórnego użycia, utrzymując 
nadal te same proporcje materiałów użytych do wytworzenia tabletu. 

 

Tabela 5: Charakterystyka tabletu – Model podstawowy i opcje przeprojektowania 

 Model 
podstawowy Zmiana materiału 

Zmiana materiału  
i ponowne użycie 

obudowy 

Zmiana materiału, ponowne 
użycie obudowy i szklanej 

osłony ekranu 
Zestawienie 
materiałów 

Tablet z obudową 
z poliwęglanu 

Tablet z obudową 
z aluminium 

Tablet z obudową 
z aluminium 

Tablet z obudową  
z aluminium 

Masa 0,68 kg 0,74 kg 0,74 kg 0,74 kg 

Surowce 
produkcyjne 

Materiały 
pierwotne 

Materiały 
pierwotne 

Ponowne użycie 
obudowy, reszta 

materiały 
pierwotne 

Ponowne użycie obudowy  
i szklanej osłony ekranu, 

reszta materiały pierwotne 

Przeznaczenie 
poużytkowe 

Wszystkie 
materiały na 

wysypisko 

Aluminiowa 
obudowa do 

recyklingu, reszta 
na wysypisko 

Aluminiowa 
odbudowa do 
ponownego 

użycia, reszta  
na wysypisko 

Aluminiowa odbudowa  
i szklana osłona ekranu do 

ponownego użycia,  
reszta na wysypisko 

 

 

A.4.4. Porównanie Wskaźników Obiegu Zamkniętego poszczególnych wersji 

Wykorzystując powyższe informacje o poszczególnych wersjach, dla każdej wyliczono te same 
wskaźniki, co widać w Tabeli 6. 

Tabela 6: Wartości wskaźnika obiegu zamkniętego dla wszystkich modeli 

 
Model 

podstawowy Zmiana materiału 
Zmiana materiału i 

ponowne użycie 
obudowy 

Zmiana materiału, 
ponowne użycie 

obudowy i szklanej 
osłony ekranu 

Wskaźnik Obiegu 
Zamkniętego 
Materiałów 

0,10 0,17 0,26 0,46 

Wymogi z art. 33 
REACH 

Substancja  
o najwyższym 
ryzyku stanowi 

1,3% masy 

Substancja  
o najwyższym 
ryzyku stanowi 

0,53% masy 

Substancja  
o najwyższym 
ryzyku stanowi 

0,53% masy 

Substancja  
o najwyższym 
ryzyku stanowi 

0,53% masy 
Średnia roczna 
zmiana ceny  
w ciągu ostatnich 
5 lat 

±30% średniej ceny ±30% średniej ceny ±30% średniej ceny ±30% średniej ceny 

Ryzyko dostaw 
materiałów 

22 części zawiera 
składniki o dużym 

ryzyku 

22 części zawiera 
składniki o dużym 

ryzyku 

22 części zawiera 
składniki o dużym 

ryzyku 

22 części zawiera 
składniki o dużym 

ryzyku 
Ślad węglowy 
(równow. CO2) 20,0 kg 20,2 kg 19,9 kg 19,5 kg 

 

Z powyższego porównania wskaźników możemy zobaczyć, że przeprojektowanie zmniejszyło ilość 
substancji przekraczających progi wyznaczone przez art. 33 REACH, poprawiło wskaźnik obiegu 
zamkniętego materiałów wyrobu i nie wpłynęło ujemnie na pozostaje rozważone rodzaje ryzyka.  
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Z analizy śladu węglowego możemy widzieć, że przejście z nie nadającego się do recyklingu 
poliwęglanu z domieszkami opóźniającymi rozprzestrzenianie się płomienia na aluminium nie 
zwiększyło oddziaływania na środowisko, gdyż aluminium można łatwo poddać recyklingowi, co 
widać w pierwszej nowej wersji. (W ocenie śladu węglowego są już wzięte pod uwagę potencjalne 
korzyści z recyklingu aluminium.) Co więcej, jak pokazała to ostatnia nowa wersja, możliwe ponowne 
użycie obudowy i osłony ekranu przyczynia się do niewielkiego obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
w porównaniu ze scenariuszem podstawowym. Owa obniżka jest niewielka z uwagi na to, że wkład 
obudowy i osłony ekranu w całość śladu węglowego jest niski w porównaniu z tym, który płynie ze 
składników elektronicznych (patrz Rysunek 7). 
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A.5. Studium Przypadku – Proste Przedsiębiorstwo 

 

Skład Gadżetów jest firmą wytwarzającą gadżety i towarzyszące akcesoria. Ma trzy działy 
produkcyjne: 

i) Dział Gadżetów 

Dział gadżetów posiada trzy grupy wyrobów, na które składają się: 

 grupa pięciu gadżetów standardowych 
 grupa dwóch gadżetów luksusowych 
 niedawno wprowadzona grupa dwóch gadżetów sprzedawanych w systemie pętli zwrotnej123 

 
ii) Dział Skrzydełek 

Skład Gadżetów wytwarza również jeden model skrzydełek, które można dołączyć do dowolnego 
gadżetu. 

 
iii) Dział Akcesoriów 

Dział akcesoriów posiada dwie grupy wyrobów, na które składają się: 

 grupa dwóch pokrywek do ochrony gadżetów 
 ściereczka do czyszczenia gadżetów 

 

Standardowe i luksusowe gadżety opisano ze szczegółami w Studium Przypadku Prostego Wyrobu, 
Część 4.1.1. Gadżety zwrotne funkcjonują w systemie pętli zwrotnej, co oznacza, że Skład Gadżetów 
zapewnia zbiórkę wszystkich starych gadżetów po ich zużyciu. Odzyskane części aluminiowe dzielą się 
na te, które nadają się do powtórnego użycia (83%) oraz te odsyłane do recyklingu (17%). Cały ABS 
idzie do recyklingu jako czysty, jednorodny strumień odpadu. 

 
Tabela 7: Standardowe informacje księgowe na temat Składu Gadżetów 

Dział Grupa Model Jednostki 
sprzedane 

Cena 
jednostkowa 

(EUR) 

Masa 
jednostkowa 

(kg) 

Sumaryczna 
sprzedana 
masa (tony 

Przychód 
całkowity 
(tyś EUR) 

1. Gadżety 3395 28775 
 Gadżety Standardowe  1370 7100 

 SWa 25000 50 10 250 1250 
SWb 30000 65 12 360 1950 
SWc 15000 80 14 210 1200 
SWd 45000 50 10 450 2250 
SWe 10000 45 10 100 450 
Gadżety Luksusowe 1300 12000 
PWa 50000 120 12 600 6000 
PWb 70000 110 10 700 6000 
Gadżety Zwrotne 725 9675 
CWa 65000 90 7 455 5850 
CWb 45000 85 6 270 3825 

                                                             
123  Dla prostoty i potrzeb tego studium przypadku zakłada się, że pomimo iż jest to nowy wyrób, gadżety zwrotne osiągnęły 

już taki stan, w którym zbiórka zużytych wyrobów dostarcza wystarczająco dużo składników do powtórnego 
wykorzystania w nowych wyrobach. 
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Dział Grupa Model Jednostki 
sprzedane 

Cena 
jednostkowa 

(EUR) 

Masa 
jednostkowa 

(kg) 

Sumaryczna 
sprzedana 

masa (tony) 

Przychód 
całkowity 
(tyś EUR) 

2. Skrzydełka 177,5 177,5 
 Skrzydełka 177,5 177,5 

 Fa 355000 5 0,5 177,5 177,5 
3. Akcesoria 4,25 190 
 Pokrywki ochronne 2,25 150 

 PCa 10000 10 0,15 1,5 100 
PCb 5000 10 0,15 0,75 50 

Ściereczki do czyszczenia 2 40 
 CCa 20000 2 0,1 2 40 

Firma razem: 3576,75 30740 
 

 

A.5.1. Zastosowanie zasady de minimis 

Dział akcesoriów odpowiada z jedynie 0,12% całej masy dostarczonych wyrobów oraz 0,62% całości 
przychodów. W obu przypadkach wypada to znacznie poniżej pięcioprocentowego progu zasady  
de minimis. Zatem dla uproszczenia podejścia i ograniczeniu ilości wymaganych informacji 
wejściowych nie będzie się już dalej rozpatrywać Działu Akcesoriów. 

 

A.5.2. Wyroby referencyjne 

Dobór wyrobów referencyjnych powinien być zgodny z zasadami podanymi w Części 3.1.2. niniejszej 
metodologii. Stwierdza się tam, że:  

„Aby dany wyrób należał do grupy wyrobów, które przedstawia sobą przyjęty wyrób referencyjny, 
winien on być do niego wystarczająco podobny. W szczególności powinien wykazywać się: 

 podobnym składem materiałowym w znaczeniu rodzaju materiału i jego względnej masy 
 podobnym poziomem składników z recyklingu i składników powtórnie używanych we wsadzie 

surowcowym 
 podobnymi poziomami recyklingu i powtórnego wykorzystania po użytkowaniu 
 podobnymi charakterystykami użytkowości” 

Składy materiałowe, wskaźniki recyklingu i ponownego wykorzystania oraz charakterystyki funkcji 
użytkowości poszczególnych grup wyrobów (jak pokaże to następna część tekstu) są bardzo 
zróżnicowane, tak więc każda grupa wyrobów potrzebuje co najmniej jednego wyrobu 
referencyjnego. Jednakże w każdej z grup wyrobów głównym wyróżnikiem wyrobów jest ich rozmiar, 
zaś wszystkie pozostałe charakterystyki pozostają w zasadzie takie same. Oznacza to, że na grupę 
wyrobów wystarczy jeden wyrób referencyjny. 

W świetle takiej oceny następujące wyroby zostały wybrane jako wyroby referencyjne: SWd, PWb, 
CW푎 oraz F푎. Wybrano właśnie te wyroby, jako przedstawiające sobą najwyższą ilość dostarczonych 
jednostek w swojej grupie wyrobów. 
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A.5.3. Zestawienia materiałowe 

Zestawienia materiałowe dla owych czterech wyrobów referencyjnych są następujące: 

 

Tabela 8: Zestawienie materiałowe dla wyrobu referencyjnego SWd 

Składnik Materiał Masa (kg) 
% surowców 

produkcyjnych 
z recyklingu 

% surowców 
produkcyjnych 

użytych 
powtórnie 

% recyklingu 
po zużyciu 

% 
powtórnie 

użyty  
po zużyciu 

Składnik 1 Aluminium 
(Al) 2,0 50% 0% 75% 0% 

Składnik 2 ABS 8,0 0% 0% 25% 0% 
 

Tabela 9: Zestawienie materiałowe dla wyrobu referencyjnego PWb 

Składnik Materiał Masa (kg) 
% surowców 

produkcyjnych 
z recyklingu 

% surowców 
produkcyjnych 

użytych 
powtórnie 

% recyklingu 
po zużyciu 

% powtórnie 
użyty  

po zużyciu 

Składnik 1 Aluminium 
(Al) 8,0 50% 0% 75% 0% 

Składnik 2 ABS 2,0 0% 0% 25% 0% 
 

Tabela 10: Zestawienie materiałowe dla wyrobu referencyjnego CWܽ 

Składnik Materiał Masa (kg) 
% surowców 

produkcyjnych 
z recyklingu 

% surowców 
produkcyjnych 

użytych 
powtórnie 

% recyklingu 
po zużyciu 

% powtórnie 
użyty  

po zużyciu 

Składnik 1 Aluminium 
(Al) 6,0 17% 83% 17% 83% 

Składnik 2 ABS 1,0 100% 0% 100% 0% 
 

Tabela 11: Zestawienie materiałowe dla wyrobu referencyjnego Fܽ 

Składnik Materiał Masa (kg) 
% surowców 

produkcyjnych 
z recyklingu 

% surowców 
produkcyjnych 

użytych 
powtórnie 

% 
recyklingu 
po zużyciu 

% 
powtórnie 

użyty  
po zużyciu 

Składnik 1 Aluminium 
(Al) 0,5 50% 0% 60% 0% 

 

 

A.5.4. Wskaźniki Obiegu Zamkniętego Materiałów 

W celu wyliczenia wskaźników MCI, potrzebna jest znajomość żywotności wyrobów, co podano 
poniżej. Żywotność przeciętnego wyrobu na rynku (L푎푣) dla gadżetu wynosi 10 lat, zaś dla skrzydełek 
20 lat. 

W przypadku gadżetów zwrotnych, materiały wysyłane do recyklingu są niezanieczyszczone,  
w porównaniu ze zmieszanymi plastikami związanymi z gadżetami standardowymi i luksusowymi.  
W skutek tego skuteczność recyklingu ABS zwiększa się z 0,4 do 0,8. 
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Wskaźniki MCI wyliczono zgodnie z zasadami Części 2.1 metodologii na poziomie wyrobu – tak jak 
pokazano to szczegółowo dla SWd i PWb w Studium Przypadku Prostego Wyrobu (Część A.1.). 

 

Tabela 12: Żywotność i wskaźnik MCI wyrobów referencyjnych 

Wyrób referencyjny Żywotność (lata) MCI 
SWd 8 0,06 
PWb 12 0,61 
CW푎 12 0,98 

F푎 20 0,57 
 

Standardowy gadżet ma najniższe MCI z uwagi na swą ograniczoną żywotność oraz to, że jest 
wykonany w większości z pierwotnego ABS, nie poddawanego recyklingowi po zużyciu. Wyrób 
luksusowy ma wyższy MCI z uwagi na swą dłuższą żywotność oraz bycie wykonanym w większości  
z aluminium, które ma wysoki udział surowca z recyklingu oraz wysoki poziom zbiórki do recyklingu. 
Skrzydełka są wykonane w całości z aluminium, co daje im stosunkowo wysoki MCI. Bardzo wysoki 
MCI gadżetów zwrotnych odzwierciedla ich wysokie poziomy ponownego użytku i recyklingu. 

 

A.5.5. Połączenie wskaźników MCI gadżetów 

W celu wyliczenia MCI na poziomie przedsiębiorstwa, należy najpierw wyprowadzić MCI dla Działu 
Gadżetów. Jest to przedstawione tutaj z wykorzystaniem masy jako współczynnika normalizującego. 

Całkowita masa sprzedanych gadżetów wynosi 3.395 ton, jak pokazano to w Tabeli 8. Tabela ta 
pokazuje również całkowitą masę sprzedanych gadżetów standardowych (1.370 ton), gadżetów 
luksusowych (1.300 ton) oraz gadżetów zwrotnych (725 ton). 

Wylicza się teraz MCI dla Działu Gadżetów, jak opisano to w Części 3.2.2. niniejszej metodologii: 
 
 

MCIW =  (1370 · 0,06 + 1300 · 0,61 + 725 · 0,98) = 0,47 
 

 
Owe wyliczenie można również przeprowadzić przy pomocy narzędzia agregującego dostępnego na 
stronie internetowej Projektu124. Narzędzie to rysuje również wykres przedstawiony poniżej.  

 

                                                             
124  http://ellenmacarthurfoundation.org/circularity-indicators/  
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Rysunek 8: Połączenie grup wyrobów przy użyciu masy jako współczynnika normalizującego 

 

A.5.6. Połączenie wskaźników MCI poszczególnych działów 

W celu wyliczenia MCI przedsiębiorstwa, łączy się MCI Działu Gadżetów (0,47) z MCI Działu 
Skrzydełek (0,57). Zwróćmy uwagę, iż skoro Dział Skrzydełek ma tylko jedną grupę wyrobów, to jego 
MCI jest równe MCI wyrobu referencyjnego dla skrzydełek F푎. Całkowita masa sprzedanych gadżetów 
wynosi 3,395 ton, zaś całkowita masa sprzedanych skrzydełek wynosi 177,5 ton. Zgodnie z Częścią 
3.2.2. niniejszej metodologii, MCI na poziomie przedsiębiorstwa wyprowadza się jako: 

 

MCIC = 
( , )

 (3305 · 0,47 + 177,5 · 0,57) = 0,47 

 

Znów, możliwe jest użycie narzędzia do agregowania do tego wyliczenia, co daje następujący wykres: 
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Rysunek 9: Połączenie działów gadżetów i skrzydełek przy użyciu masy jako współczynnika normalizującego 

 
Gadżety zdominowały wynik końcowy, co odzwierciedla o wiele większą ilość tego wyrobu  
w kategoriach masy. 

 

A.5.7. Zbadanie Alternatywnego Współczynnika Normalizującego 

Posługując się informacjami zawartymi w Tabeli 12, łatwo można powtórzyć wyliczenia używając 
przychodów ze sprzedaży jako czynnika normalizującego. W tym przypadku połączenie wskaźników 
MCI podsumowuje następujący wykres: 

 

 

Rysunek 10: Połączenie grup wyrobów przy użyciu przychodów ze sprzedaży jako współczynnika 
normalizującego 
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… zaś połączenie gadżetów i skrzydełek wygląda następująco: 

 

 

 

Rysunek 11: Połączenie działów gadżetów i skrzydełek przy użyciu przychodów ze sprzedaży jako 
współczynnika normalizującego 

 

W przypadku tego przedsiębiorstwa wynik końcowy uzyskany przy użyciu przychodów ze sprzedaży 
jako współczynnika normalizującego nie różni się wielce od uzyskanego przy użyciu masy. Można 
więc dojść do wniosku, iż w tym przypadku użycie dowolnego z tych dwóch współczynników byłoby 
właściwe. 
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A.6. Studium Przypadku – Współczynniki Normalizujące 

 

W studium przypadku prostego przedsiębiorstwa (Część A.5) nie ma wielkiej różnicy pomiędzy 
posłużeniem się masą i przychodami jako czynnikami normalizującymi, lecz niniejsze studium 
przypadku dostarcza przykładu, kiedy występuje pomiędzy nimi istotna różnica. 

Jest on oparty na fikcyjnym dostawcy rur wodociągowych, oferującym dwie grupy wyrobów – jedną 
obejmującą rury miedziane i drugą rury z polibutenu125. Roczna sprzedaż rur w obu grupach jest 
podobna (pod względem długości). 

Przy innej okazji wyliczono wskaźniki MCI i odzwierciedlają one: 

 wysoki udział surowca produkcyjnego z recyklingu w przypadku miedzi i wysoki poziom 
recyklingu rur miedzianych po ich zużyciu 

 bark udziału surowca produkcyjnego z recyklingu i bardzo niski poziom recyklingu rur 
polibutenowych 
 

Tabela 13: Podsumowanie danych wejściowych dotyczących dostawcy rur wodociągowych 

 Masa sprzedana (tony) Przychody (mEur) MCI 
Rury miedziane 8.500 60 0,61 
Rury polibutenowe 2.112 41 0,14 

 

Używając narzędzia agregującego, MCI przedsiębiorstwa wyniesie 0,52, jeśli użyjemy masy jako 
współczynnika normalizującego, zaś 0,42, jeśli posłużymy się przychodami. Kolejne rysunki pokazują 
wynik uzyskani z narzędzia agregującego dla obu współczynników normalizujących. 

W tym przykładzie jest jasne, że z powodu wyższej gęstości miedzi jej MCI dominuje wynik, kiedy 
użyjemy masy jako współczynnika normalizującego. Z drugiej zaś strony posłużenie się przychodami 
daje bardziej wyważony obraz przedsiębiorstwa i w tym przypadku powinno być preferowane. 

                                                             
125 Nasycony polimer (plastik). 
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Rysunek 12: Połączenie MCI przy użyciu masy jako współczynnika normalizującego 

 

 

 

 

Rysunek 13: Połączenie MCI przy użyciu przychodów jako współczynnika normalizującego 
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B. Proponowana metoda uwzględnienia strat produkcyjnych 
 

Często podczas wytwarzania wyrobu tracimy materiał. Innymi słowy, dla części bądź całości 
materiałów całkowita masa M’ materiału użytego na przestrzeni cyklu wytwórczego jest wyższa 
od masy M materiału zawartego w gotowym wyrobie. Będzie tak niemal na pewno, jeśli 
uwzględnimy materiał stracony podczas wydobycia surowca (np. w górnictwie). Dla 
szczegółowego zrozumienia przepływów materiału można posłużyć się modelem podobnym do 
opisanego w ISO 14051, Rozliczanie kosztu przepływów materiału.126 

 

B.1. Pojedynczy krok produkcyjny 

 

Rozważmy najpierw prosty przypadek całościowego podejścia do wyrobu, jak opisano to w Części 
2.1.2, kiedy cały proces wytwórczy dzieje się w jednym miejscu. W tym przypadku całkowita 
masa nieodzyskanego odpadu wynosi: 

W’ = W + W’O +   , 

gdzie W jest odpadem powstającym pod koniec fazy użytkowania wyrobu, jak zdefiniowano we 
wzorze 2.6. nieodzyskiwany odpad powstający z procesu wytwórczego podaje: 

 
W’O = (M’ – M)(1 – PR’ – PU’), 

 
gdzie PR’ oraz PU’ to poziomy zbiórki do recyklingu i do ponownego użytku podczas produkcji. 

Podobnie do Części 2.1.2.2, odpad powstający z procesu wytwarzania, związany z tą częścią 
surowca produkcyjnego z recyklingu, która nie przechodzi dalej do końcowego wyrobu, określa: 

W’F = (M’ – M)  – , 

zaś odpad powstający podczas procesu recyklingu odpadu wytwórczego wysłanego do 
recyklingu, wynosi: 

W’C = (M’ – M)(1 – E’C)P’R, 

 
gdzie E’C jest skutecznością procesu recyklingu odpadów powstających podczas wytwarzania 
wyrobu. 

Całkowitą masę użytego materiału pierwotnego opiera się teraz na całkowitej masie wsadu 
materiałowego do procesu wytwarzania: 
 

V’ = M’ (1 – FR – FU), 
 

gdzie, tak jak poprzednio, FR i FU są frakcjami surowców produkcyjnych pochodzącymi 
odpowiednio z recyklingu i wtórnego użytku. 

 

                                                             
126  ISO 14051:2011, Zarządzanie środowiskowe – Rozliczanie kosztu przepływu materiałów – Ramy ogólne 
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Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów uwzględniający wytwarzanie MCI’P można zatem 
wyliczyć jako: 

MCI’P = max (0,1 – 
  –   

 –  F(X)). 

 

 

B.2. Wiele kroków produkcyjnych 

 

W rzeczywistości większość wyrobów będzie wiązała się z bardziej złożonym łańcuchem dostaw,  
z wieloma krokami produkcyjnymi obejmującymi licznych dostawców, gdzie każdy krok wiąże się 
z odrębnym wsadem materiałowym. Ponieważ materiały te mogą nie pochodzić z jednorodnych 
źródeł i odpady mogą być traktowane w rozmaity sposób, właściwa ocena mas nieodzyskiwanych 
odpadów i materiałów pierwotnych wymaga rozważenia wszystkich kroków produkcyjnych ψ. 

 

B.2.1. Masa nieodzyskiwanych odpadów 

Każdy krok ψ zaczyna się od masy M’(ψ) i kończy masą M(ψ), powodując w ten sposób powstanie 
ilości straconego materiału M’(ψ) – M(ψ). Zwróćmy uwagę, iż w ostatnim kroku produkcyjnym ψL 
masa M(ψL) równa się masie materiału w wyrobie M. równanie na W’ przybiera w ten sposób 
postać: 

 

푊 = 푊 +  푊 ( ) +
푊 ( ) + 푊 ( )

2
, 

gdzie 

Wc(ψ) = (M’(ψ) – M(ψ))(1 – PR(ψ) – PU(ψ)); 

 

przy czym PU(ψ) oraz PR(ψ) przedstawiają sobą poziomy recyklingu i wtórnego użytku podczas 
kroku produkcyjnego ψ. 

WF(ψ) oraz WC(ψ) są podawane przez: 

 

WF(ψ) = (M’(ψ) – M(ψ)) 
 – ( )

( )
, 

oraz  

Wc(ψ) = (M’(ψ) – M(ψ))(1 – EC(ψ))PR(ψ). 

 

Tutaj EC(ψ) jest skutecznością procesu recyklingu odpadu powstającego z kroku produkcyjnego ψ, 
zaś EF(ψ) skutecznością procesu recyklingu wytwarzającego surowiec produkcyjny z recyklingu, 
użyty w kroku ψ. 
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B.2.2. Masa materiałów pierwotnych 

W kroku produkcyjnym ψ masa M’(ψ) składa się z materiałów z poprzedniego kroku(ów) plus 
dodatkowy wkład nowego surowca o masie I(ψ). Wzór na V’ przyjmuje zatem postać: 

  
푉 =  퐼( ) 1 − 퐹 ( ) − 퐹 ( )  

 
Gdzie FU(ψ) oraz FR(ψ) są frakcjami surowców produkcyjnych pochodzącymi z recyklingu  
i wtórnego użytku w kroku produkcyjnym ψ. 

 

B.2.3. Wyrażenie masy nowego wsadu 

W ciągu wytwórczym, gdzie każdy nowy krok następuje tylko po jednym poprzednim, I(ψ) określa: 

 
I(ψ) = M’(ψ) – M(ψ –1), 

 
 

za wyjątkiem pierwszego kroku ψ = 1, gdzie I(1) = M’(1). 

Mogą jednakże występować również przypadki, kiedy I(ψ) jest określone bardziej złożonym 
wyrażeniem, kiedy to kilka kroków produkcyjnych prowadzi do jednego kolejnego kroku. Masa 
nowego wsadu może więc wtedy przybrać następującą postać: 

 

퐼( ) =  푀( ) −  푀( ) 

 
gdzie suma przebiega po wszystkich krokach 휓, które prowadzą do kroku 휓.  Dla wszystkich 
kroków startowych 휓  otrzymujemy I(ψS) = M’(ψS). 

 

B.2.4. Uaktualniony wzór Wskaźnika Obiegu Zamkniętego Materiałów 

Zatem obieg zamknięty materiałów uwzględniający wytwarzanie MCI’P można wyliczyć jako: 

 

MCI’P = max (0,1 –  

      ( )  ( ) F(X)), 
 
gdzie M’ określa suma 

M’ = M + ∑ 푀′( ) –  푀( ) . 
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B.3. Podejście scalone do odpadów wytwórczych 

 

Odpady wytwórcze można również uwzględnić w podejściu scalonym opisanym w Części 2.1.3, które 
pozwala na uwzględnienie dowolnej liczby podzespołów, składników i/lub materiałów. Jeśli taki 
poziom szczegółowości jest znany, na przykład poprzez szczegółowe zestawienia materiałów dla 
każdego kroku produkcyjnego, można zbudować MCI poprzez sumowanie po wszystkich krokach 
produkcyjnych z takim stopniem szczegółowości, który uwzględnia każdy pojedynczy podzespół, 
składnik i/lub materiał. 
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C. Wyprowadzenie Wskaźnika Przepływu Liniowego 

 
Ten aneks podaje więcej szczegółów na temat wyprowadzenia wskaźnika przepływu liniowego (LFI)  
z Części 2.1.2.3. 

 

C.1. LFI bez uwzględnienia odpadu tworzonego w procesie recyklingu 

 
Wskaźnik LFI opisuje udział materiału przepływającego w sposób liniowy – w przeciwieństwie do 
zwrotnego. Tę frakcję uzyskujemy dzieląc ilość materiału pierwotnego i wytworzonego odpadu 
(liniowej części przepływu materiału) przez dwukrotność masy wyrobu (raz dla masy materiału na 
etapie wytworzenia i raz dla masy materiału po zużyciu, czyli całkowity przepływ masy). Obrazuje to 
Rysunek 14. 

 

 

Całkowity przepływ masy 

 

Rysunek 14: Wyprowadzenie LFI bez uwzględniania odpadu z procesów recyklingu obszar czerwony 
przedstawia liniowa część przepływu, natomiast obszar niebieski przedstawia część zwrotną. 

 

Dochodzimy więc do 

LFI  =  V+   . 
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C.2. Uwzględnienie odpadu tworzonego podczas recyklingu wyrobu 

 
Według wzoru 2.3, masa odpadu tworzonego podczas recyklingu wyrobu wynosi WC. Całość tego 
odpadu pochodzi z materiału, który był częścią wyrobu, jak pokazano to na Rysunku 15. Jednakże  
z uwagi na podejście 50:50 opisane w Części 2.1.2.2, jedynie 50% tego liczy się jako część odpadu 
tworzonego podczas recyklingu wyrobu, zaś pozostałe 50% liczy się jako odpad wytwarzany przez to, 
że wyrób używa materiału z recyklingu. Oznacza to, że ilość równa WC/2 nigdy nie zostanie policzona 
jako odpad tworzony przez wyrób i nie może również być częścią przepływu zwrotnego. Wyłącza się 
ją zatem z całkowitego przepływu masy. 

 

                                                      Całkowity przepływ masy            Wc /2 

 

Rysunek 15: Wyprowadzenie LFI z uwzględnieniem odpadu tworzonego podczas recyklingu wyrobu – 
czerwone i zielone obszary przedstawiają liniową część przepływu, natomiast niebieski obszar jego część 
zwrotną; szarego obszaru nie uważa się za część całkowitego przepływu masy dla danego wyrobu. 

 

Jak można zobaczyć z Rysunku 15, LFI wynosi teraz: 

LFI = 
  

 – 
. 
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C.3. Uwzględnienie odpadu powstałego podczas wytwarzania surowca 
produkcyjnego z recyklingu 

 

Zgodnie z wzorem 2.4 masa odpadu powstałego podczas wytwarzania surowca produkcyjnego  
z recyklingu to WF. Ponieważ WF jest ilością dodatkowego materiału potrzebnego do wytworzenia 
ilości M · FR surowca produkcyjnego z recyklingu, (por. Część 2.1.2.2), nie pochodzi ona z materiału, 
który jest częścią wyrobu. ponieważ jest ona częścią przepływu liniowego, to całkowity przepływ 
masy należy powiększyć o WF. Jednakże w taki sam sposób jak opisano to powyżej w przypadku WC, 
jedynie 50% tej ilości liczone jest jako część odpadu powstałego z danego wyrobu, zatem jedynie 
WF/2 powinno zostać dodane do liniowej części tego przepływu i całkowitego przepływu masy, jak 
pokazano to na Rysunku 16. 

 

 
Rysunek 16: Wyprowadzenie LFI uwzględniające dodatkowo odpad powstający przy wytwarzaniu surowca 
produkcyjnego z recyklingu – czerwony, zielony i pomarańczowy obszar przedstawia liniową część 
przepływu, natomiast niebieski obszar przedstawia część zwrotną; szarych obszarów nie uważa się za część 
całkowitego przepływu masy dla danego wyrobu. 

 

Zatem końcowa formuła LFI przedstawia się 

 

LFI  =  
     

 –   
. 

 
co dokładnie odpowiada wzorowi 2.7. 

  

Całkowity przepływ masy 
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D. Wyprowadzenie Współczynnika Użytkowości 

 
Ten aneks podaje więcej szczegółów na temat wyprowadzenia funkcji F, która definiuje wpływ 
użytkowości X wyrobu na jego wskaźnik MCI. 

Jak wyjaśniono to w Części 2.1.2.5, wpływ użytkowości powinien zostać zdefiniowany w taki sposób, 
aby poprawa użytkowości danego wyrobu (np. poprzez dłuższe użytkowanie go) miała taki sam 
wpływ na jego MCI, co powtórne użycie składników prowadzące do takiego samego ograniczenia 
zużycia materiału pierwotnego i nieodzyskiwanego odpadu w danym okresie czasu. Rozważmy zatem 
wyrób, w którym nie ma żadnego surowca produkcyjnego z recyklingu, który nie podlega zbiórce do 
recyklingu (FR = CR = 0) i jest powtórnie użytkowany k razy zanim zostanie wyrzucony. Podczas 
jednego okresu użytkowania jego żywotność i liczba osiąganych jednostek funkcjonalnych są równe 
średniej przemysłowej dla podobnego rodzaju wyrobu. Na ów wyrób można popatrzeć na dwa 
sposoby: 

 

 W przypadku A załóżmy, iż w wyrobie nie używa się powtórnie żadnych składników  
(FU = CU = 0) a użytkowość równa się X = k, gdzie k > 1. 

 W przypadku B, wyrób ma wartość użytkową równą średniej przemysłowej (X = 1). 
Przyjmuje się również, iż znajduje się on w systemie pętli zamkniętej, składając się z jednego 
składnika, który jest powtórnie użytkowany. Zakłada się, że wszystkie egzemplarze wyrobu 
podlegają zbiórce do ponownego użytku oraz 1/k z nich trzeba odrzucić w każdym cyklu 
wytwórczym, co odzwierciedla, iż wyrób może być powtórnie użyty średnio k razy. Daje to  
FU = CU = 1 – 1/k. 

Staranne rozważenie przepływów masy pokazuje, że powyższe potraktowanie k oznacza, że zużycie 
materiału pierwotnego oraz ilość nieodzyskiwanego odpadu spada w obu przypadkach o tę samą 
ilość. Wynika stąd, iż wartości MCI dla obu przypadków powinny być równe sobie. Podążając za tym 
rozumowaniem możemy wyprowadzić funkcję F w następujący sposób. 

W przypadku A LFI = 1 oraz 

MCI*P = 1 – F(k) 

zgodnie z wzorem 2.10. 

 

W przypadku B, wzór 2.7 daje nam: 

LFI = ( ) ( ) =   =  , 

a zatem 

MCI*P = 1 – ( ). 

Stąd F musi mieć taką formę, że: 

F(X) = ( ). 
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W niniejszej metodologii wybrano ustawienie MCI dla wyrobu całkowicie liniowego o X = 1 na 
poziomie 0,1, tak że musi być spełnione: 

MCIP = 0,1 = 1 – 1 · ( ), 

co skutkuje wartością F(1) = 0,9, jak użyto w Części 2.1.2.5. 
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E. Drewno i papier 

 
Niniejsza metodologia odnosi się jedynie do wyrobów technicznych i materiałów w cyklach 
technicznych. Jednakże materiały takie jak papier i drewno – choć pochodzące ze źródeł 
biologicznych – często używa się w wyrobach technicznych i mogą krążyć w cyklu technicznym. Ten 
aneks opisuje rozważania na ten temat oraz dostarcza pewnych wskazówek co do możliwości 
włączenia takich materiałów do niniejszej metodologii. 

Powinniśmy zauważyć, że ten aneks dostarcza jedynie pewnych wskazówek nie może zastąpić 
właściwej metodologii dotyczącej sposobu uwzględniania materiałów ze źródeł biologicznych jako 
części wskaźnika obiegu zamkniętego. W szczególności zalecenia poczynione tu względem drewna  
i papieru nie koniecznie dają się uogólnić na inne materiały ze źródeł biologicznych. Dodatkowo 
należałoby uwzględnić inne czynniki, łącznie z użytkowaniem terenu i wpływem na ekosystemy, 
łącznie z bioróżnorodnością, na przykład poprzez dalsze uzupełniające wskaźniki. 

 

E.1. Surowce produkcyjne ze źródeł odnawialnych 

Jako podstawowe minimum, materiały ze źródeł biologicznych mogą tylko wtedy być rozważone jako 
część gospodarki obiegu zamkniętego, jeśli materiały te nie są zużywane szybciej, niż mogą być 
naturalnie odtworzone, wyrażając to w inny sposób, dla materiałów opartych o drewno, „tempo 
pozyskiwania wyrobów leśnych nie powinno przekraczać poziomów, które dają się trwale 
utrzymać”.127 

Dodatkowo, leśnictwo może mieć również rozmaite inne oddziaływania nie dające pogodzić się ze 
zrównoważonym wykorzystywaniem zasobów, które jest konieczne dla długoterminowej realności 
gospodarki obiegu zamkniętego. Stąd wymóg używania jedynie certyfikowanego papieru bądź 
drewna, na przykład spełniającego zasady określone przez Radę ds. Odpowiedzialnej Gospodarki 
Leśnej (Forest Stewardship Council) bądź równoważny system certyfikacji. Te surowce produkcyjne 
ze źródeł odnawialnych należy rozpatrywać odrębnie od pierwotnych surowców produkcyjnych  
w niniejszej metodologii. 

 

E.2. Materiały poużytkowe 

W przypadku materiałów takich jak drewno i papier, które są używane w wyrobach technicznych, 
używanie ich w obiegu zamkniętym w cyklach technicznych poprzez recykling bądź powtórne użycie, 
powinno być uważane za metodę preferowaną, gdyż pozwala to na dłuższe użytkowanie materiału,  
a zatem zachowuje największą jego wartość. 

Jednakże po zakończeniu użytkowania, jako alternatywa do poddania ich recyklingowi, materiały 
takie jak papier i drewno można zawrócić do biosfery, jeśli nie są skażone materiałami toksycznymi 
bądź nie-biodegradowalnymi, takimi jak farby czy środki konserwujące. W przypadku wyrobów 
opartych na drewnie, na przykład może to być poprzez kompostowanie. (Zauważmy, że fermentacja 
beztlenowa nie jest właściwą metodą rozkładania wyrobów opartych na drewnie, gdyż one zawierają 
duże ilości ligniny.) Jest to ogólnie preferowane w porównaniu z wyrzuceniem na wysypisko i można 
to rozważać odrębnie w tej metodologii. 

                                                             
127  Forest Stewardship Council, FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship, 2012, Zasada 5.6 (patrz 

https://ic.fsc.org/principles-and-criteria.34.htm).  
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F. Interesariusze projektu 

 
Autorzy pragnęliby podziękować następującym organizacjom za ich wkład czasu, wsparcie oraz 
informacje zwrotne przekazywane podczas trwania projektu. 

 

F.1. Przedsiębiorstwa pilotażowe 

 

Następujące organizacje udostępniły dane produktowe pomagające opracować to narzędzie oraz 
raportowanie wskaźników: 

CHEP 

Cisco Systems 

Desso 

Dorel 

Hewlett-Packard 

Kingfisher 

Nespresso 

Rolls Royce 

 

F.2. Inni interesariusze 

 

Inwestorzy 

Aviva Investors 

PGGM 

Rob Lake Advisors 

SRI Connect 

 

Uniwersystety 

Bradford University 

Cranfield University 

Imperial College London 

Leeds University 

Surrey University 
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TU Delft 

University College London 

 

Samorządy, instytucje publiczne 

British Standards Institution (BSI) 

City of Bradford 

Suffolk County Council 

Zero Waste Scotland 

 

Przedsiębiorstwa 

Anthesis Group 

BY 

Kyocera 

Philips 

Resource Futures 

Ricardo AEA 

Royal Haskoning DHV 

Tata Steel 

 

NGO 

Aldersgate Group 

Circle Economy 

Circular Ecology / Forum for the Future 

Green Alliance 

RSA 

WRAP 

 

F.3. Recenzenci ze środowiska zawodowego 

 

Autorzy pragną podziękować następującym osobom za ich pomocny wkład w recenzję wstępnych 
wersji niniejszej metodologii: 

Prof. Mike Ashby (University of Cambridge) 

Nicky Chambers (Anthesis) 
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Dr Teresa Domenech Aparisi (University Colle ge London) 

Rober Epsom (Ricardo AEA) 

Stijn van Ewijk (University College London) 

Prof. Peter Hopkinson (University of Bradford) 

Dr Matthew Hunt (Royal Haskoning) 

Dr Craig Jones (Circular Ecology) 

Kimberley Pratt (Zero Waste Scotland) 

Brian Such (British Standards Institution) 

Dr James Suckling (University of Surrey) 

Roy Vercoulen (Cradle to Cradle Products Innovation Institute) 
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Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska, IBS CIMA _________________________________ 

 
Stanowisko w sprawie  

wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym  
(Circular Economy) 

 
 

- projekt - 
 
 

 
Podstawy do stanowiska  
 
Każdego roku w Europie wytwarza się około 700 mln minerałów antropogenicznych, w tym około  
150 mln ton ubocznych produktów spalania węgla w energetyce, z których ponad 100 mln ton 
powstaje w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej, z czego ponad 20 mln ton w Polsce. 
 
Uboczne produkty spalania węgla podlegają regulacji REACH, aby jako substancja chemiczna 
podlegająca temu prawu, mogły być wprowadzane do obrotu handlowego. Wykorzystywane są 
głównie jako surowce do produkcji cementu, spoiw i betonu oraz jako kruszywa i wypełniacze  
w budownictwie.   
 
Spełnianie wymogów norm technicznych, europejskich lub krajowych, dotyczących poszczególnych 
zastosowań, jest kluczową techniczną przesłanką do wykorzystywania ubocznych produktów spalania 
węgla w obszarach materiałowych i/lub produktowych. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania 
jest aktywna w tej dziedzinie od ponad 20 lat a na poziomie europejskim głównie poprzez aktywne 
członkostwo w stowarzyszeniu ECOBA. 
 
Ochrona zasobów naturalnych i racjonalnego, wydajnego gospodarowania nimi to bezpośredni cel  
i kontekst Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W tym podejściu UPS spełniać mogą kluczową rolę, także 
jako substancja zdolna uzdatniać inne minerały antropogeniczne do produktów.  
 
Długofalowa aktywność w sferze innowacyjności charakteryzuje podejście oparte na zasadach 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego i należy podjąć już teraz intensywne działania badawczo-rozwojowe 
w zakresie uzdatniania minerałów antropogenicznych w energetyce. 
 
Docelowo, wszystkie minerały antropogeniczne powstające podczas spalania węgla dla wytwarzania 
energii elektrycznej mogą i powinny być zagospodarowywane w ramach stosowych norm 
produktowych i materiałowych. 
 
Główne kierunki produktowego zagospodarowania minerałów antropogenicznych z energetyki, dobrze 
rozpoznane na świecie i w kraju, powinny być upowszechnione. Dalsze badania naukowe i postęp 
techniczny w zakresie nowych kierunków ich stosowania jest sprawą nieodzowną. Powinny wynikać  
z tego znaczące zmiany dla wytwórców energii.  
 
Istotne obniżanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest kolejnym poważnym pozytywnym 
skutkiem stosowania minerałów antropogenicznych. 
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Obecne regulacje zawarte w Dyrektywie o Odpadach powodują, że mające podstawy techniczne, 
gospodarcze i środowiskowe praktyki przemysłowe stosowane wobec dobrze scharakteryzowanych 
minerałów antropogenicznych są w praktyce uważane za odzysk materiału odpadowego. Tymczasem 
energetyka  skupić się powinna na profilaktyce i wytwarzaniu z nich surowców lub produktów 
spełniających normy techniczne w ramach swoich procesów wytwarzania energii elektrycznej.   
 
Propozycje wskaźników wypracowanych przez Ellen MacArthur Foundation w ramach pakietu 
przygotowań do wdrożenia rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego skupiły się na wytwarzaniu 
produktów. Nie uwzględniły specyfiki masowych minerałów antropogenicznych a w szczególności 
tych pochodzących z energetyki węglowej.  
 
Aspekty ekonomiczne i ryzyka są bardzo istotnym wymiarem podejścia wyznaczonego zasadami 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego – i w istocie jego punktem docelowym. 
 
Bez zapewnienia właściwego i szerokiego wsparcia edukacyjnego nie da się wprowadzić  
w życie całego zarysowanego powyżej kompleksu zagadnień i utrzymać go na dłuższą metę w skali 
istotnej dla zamierzeń wyrażanych przy okazji przedstawiania pakietu Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego. 
 
Niniejszy dokument nie może, z oczywistych względów, przedstawiać sobą szczegółowego planu 
działań niezbędnych dla wdrożenia pakietu rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 
 
Takie plany działania powinny stać się podstawą do wprowadzania regulacji i polityk krajowych, które 
będą uwzględniały specyficzne uwarunkowania poszczególnych krajów członkowskich. 
 
 

Zarys kluczowych obszarów: 
 
1. Każdego roku w Europie wytwarza się blisko 150 mln ton ubocznych produktów spalania 

węgla, z których ponad 100 mln ton powstaje w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej,  
z czego ponad 20 mln ton w Polsce. Polska energetyka znajduje się w szczególnym położeniu, 
gdyż wydaje się, że nawet w perspektywie roku 2050 udział węgla w wytwarzaniu energii  
w Polsce nie spadnie poniżej 50%. Oznacza to, że w tym okresie nadal rok do roku powstawać 
będzie kilkanaście milionów ton minerałów antropogenicznych z energetyki polskiej, których 
inteligentne wykorzystanie bardzo czytelnie wpisuje się w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 
Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania od blisko dwudziestu lat skutecznie 
pracuje nad gospodarczym wykorzystywaniem minerałów antropogenicznych z energetyki – 
popiołów, żużli i produktów odsiarczania spalin – zarówno poprzez aktywność w kraju, jak  
i poprzez członkostwo w europejskich i globalnych organizacjach o podobnym charakterze. 
Ponad 60% ich wykorzystanie wskazuje na ich pozytywne walory ale też barierę, której  
w modelu zwyczajnego biznesu nie udaje się przekroczyć.  

 
2. Uboczne produkty spalania węgla podlegają regulacji REACH, gdyż w wielu zastosowaniach 

trafiają na rynek. Są one wytwarzane wraz z elektrycznością i parą w elektrowniach  
i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym lub brunatnym, zaś zagospodarowywane 
głównie w przemyśle materiałów budowlanych, inżynierii lądowej, drogownictwie, pracach 
konstrukcyjnych w górnictwie podziemnym oraz do rekultywacji i przywracania wyrobisk po 
kopalniach odkrywkowych. Spośród substancji powstających w wyniku działalności 
przemysłowej w tak dużej skali, zostały poddane prawdopodobnie w najpełniejszym stopniu 
procedurom wynikającym z rozporządzenia REACH. Powstały w tym celu cztery konsorcja 
europejskie, w ramach których opracowano profile identyfikacyjne poszczególnych rodzajów 
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ubocznych produktów spalania, a następnie dokonano ich wstępnej oraz właściwej rejestracji  
w systemach i ramach czasowych przewidzianych rozporządzeniem. Rozległe badania i prace 
poprzedzające samą rejestrację, sporządzone w zakresie i formacie szczegółowo 
wyspecyfikowanym przez rozporządzenie REACH, pozwoliły na jednoznaczne wykazanie, iż są to 
substancje bezpieczne dla ludzi i środowiska i z tego punktu widzenia doskonale nadają się do 
dalszego stosowania w ramach licznych rozwiązań materiałowych i produktowych. Obszerne, 
publicznie dostępne, dossier rejestracyjne podlegają stale procedurom uaktualniania – w miarę 
pojawiania się nowej wiedzy i nowych odmian zarejestrowanych substancji, co wynika z kolei ze 
wprowadzanych co jakiś czas zmian w technologii wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej 
z paliw węglowych. 

 
3. Spełnianie wymogów norm krajowych bądź europejskich, dotyczących poszczególnych 

zastosowań jest kluczową techniczną przesłanką do wykorzystywania ubocznych produktów 
spalania węgla w obszarach materiałowych i/lub produktowych. Wysiłki w tej dziedzinie mają 
już blisko półwieczną historię i uboczne produkty spalania należą do tych minerałów 
antropogenicznych, które są czytelnie obecne w licznych normach technicznych dotyczących 
bardzo szeroko pojętego budownictwa, z których kluczowe są następujące normy europejskie:  
 
 EN 197-1  Cement, 
 EN 206  Beton, 
 EN 12620  Kruszywa do betonu, 
 EN 450  Popiół lotny do betonu, 
 EN 14227  Mieszanki spajane hydraulicznie, 
 EN 13282  Spoiwa drogowe. 

  
 Zakres dziedzin, w których wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla jest 

uwzględnione przez normy materiałowe i produktowe, pokazuje, jak ważnej i znaczącej części 
gospodarki to dotyczy. W każdym przypadku owe zastosowania opierają się na powtarzalnych 
rozwiązaniach, dostarczających dających się potwierdzić wyników. Zarówno na poziomie 
europejskim, jak i w poszczególnych krajach członkowskich, obok prac toczących się w zakresie 
rutynowej, okresowej nowelizacji norm już przyjętych, w ramach komitetów normalizacyjnych 
prowadzone są ciągłe prace w kierunku opracowywania rozwiązań dotyczących zastosowania 
nowych materiałów pojawiających się wraz ze zmianami w technologiach spalania paliw 
węglowych w energetyce. Na poziomie europejskim Polska Unia Ubocznych Produktów 
Spalania jest aktywna w tej dziedzinie głównie poprzez swoje członkostwo w stowarzyszeniu 
ECOBA oraz poprzez udział w poszczególnych tematycznych grupach roboczych w ramach 
komitetów technicznych opracowujących normy w poszczególnych obszarach zastosowań. 

 
4. Ochrona zasobów naturalnych i racjonalnego, wydajnego gospodarowania nimi to 

bezpośredni cel i kontekst Gospodarki Obiegu Zamkniętego, spójny i zbieżny z działaniami, 
które podejmuje Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. Odnosząc się wprost do 
metodologii rozważanej w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego, kiedy przeanalizuje się 
udział minerałów antropogenicznych w całości kruszyw wytwarzanych w wybranych krajach 
członkowskich UE, należy zauważyć zdecydowanie zbyt niski jego poziom. 
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Kraj 
Wyprodukowane 

kruszywa 
[mln t.] 

Kruszywa z surowców 
odpadowych  

[mln t.] 
MCI 

Austria 100 6 0,06 
Belgia 82 16 0,20 
Bułgaria 29 1 0,03 
Dania 45 3 0,07 
Francja 360 25 0,07 
Holandia 83 17 0,20 
Niemcy 564 98 0,17 
Polska 268 5 0,02 
Szwajcaria 50 5 0,10 
Wlk. Brytania 202 54 0,27 

 
 Taka sytuacja wskazuje, że wskaźniki Obiegu Zamkniętego Materiałów (MCI) w sektorze kruszyw 

budowlanych obecnie nie osiągają nawet poziomu 0,3. Wydaje się, że potrzeba będzie 
szczególnych rozwiązań i regulacji horyzontalnych, które powinny doprowadzić do stosunkowo 
szybkiego dojścia w tym zakresie do poziomów, które w sytuacji poszczególnych krajów oznaczać 
będą rzeczywiste danie pierwszeństwa surowcom wtórnym, czyli nie sięganie po kruszywa 
naturalne, dopóki nie wykorzysta się w całości dostępnych kruszyw mających swe oparcie  
w minerałach antropogenicznych. Podejście takie musi być konsekwentnie przestrzeganie 
począwszy od analiz przed inwestycyjnych, poprzez etap projektowania wyrobów  
i budowli, aż po rygorystyczne egzekwowanie podczas działań inwestycyjnych. 

 
5. Długofalowa aktywność w sferze innowacyjności charakteryzuje podejście oparte na zasadach 

Gospodarki Obiegu Zamkniętego i należy podjąć już teraz intensywne działania badawczo-
rozwojowe w zakresie uzdatniania minerałów antropogenicznych w energetyce. Celem ich 
powinno być uzupełnienie prostego zastępowania kruszyw i minerałów naturalnych 
antropogenicznymi, w tym szczególnie ubocznymi produktami spalania węgla, i wypracowanie 
sposobów wytwarzania bardziej zaawansowanych materiałów i wyrobów równolegle  
z  wytwarzaniem energii elektrycznej, poprzez odpowiednie zabiegi uzdatniające. Studia  
w zakresie Bezodpadowej Energetyki Węglowej wskazują na możliwości dokonywania takiego 
uzdatniania na etapie: 
 
 przygotowania i podawania paliwa, 
 procesu spalania paliwa w kotle energetycznym, 
 odprowadzania ubocznych produktów spalania z komory spalania do urządzeń 

magazynujących, 
 przechowywania i załadunku ubocznych produktów spalania na środki transportu. 
 

 Wdrażanie takiego podejścia to szansa na innowacyjność w energetyce spalającej paliwa 
kopalne oraz obniżenie kosztów i ryzyk prowadzenia działalności.  

 
6. Docelowo, wszystkie minerały antropogeniczne powstające podczas spalania węgla dla 

wytwarzania energii elektrycznej powinny być zagospodarowywane w ramach stosowych 
norm produktowych i materiałowych. Punktem wyjścia w przypadku danego wytwórcy energii 
elektrycznej i minerałów antropogenicznych z węgla będzie zawsze analiza otoczenia rynkowego 
w konkretnej lokalizacji, która musi pokazać, na jakiego rodzaju materiały i wyroby występuje 
trwałe zapotrzebowanie rynkowe, jaka jest jego wielkość, sezonowość, aspekty bezpośrednio 
ekonomiczne itp. Analiza ta dostarczy podstaw do ustalenia głównych obszarów i zakresu 
‘odstawania’ minerałów antropogenicznych powstających u danego wytwórcy energii od 
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wymagań technicznych stawianych przez normy dotyczące przedmiotowych materiałów  
i wyrobów – a zatem kierunków i zakresu niezbędnego uzdatnienia minerałów 
antropogenicznych. Będą przypadki, gdzie owo uzdatnienie nie będzie wymagało znaczącej 
ingerencji w sam proces spalania i ograniczać się będzie do innych zabiegów – np. 
proceduralnych, organizacyjnych, formalnych itp. Będą jednak liczne przypadki, gdzie niezbędna 
okaże się mniej czy bardziej ograniczona modyfikacja jednego bądź większej liczby aspektów 
szeroko rozumianego procesu spalania, aby uzyskiwać w jego wyniku minerały antropogeniczne  
o z góry określonych parametrach. 

 
7. Prawdopodobnie globalnie spotykane – a także dobrze już w Polsce wdrożone – główne 

kierunki produktowego i materiałowego zagospodarowania minerałów antropogenicznych  
z energetyki nie ulegną w krótkim czasie diametralnej przemianie. Jednakże dalsze badania 
naukowe i postęp techniczny w zakresie nowych kierunków są tu sprawą nieodzowną  
i w przypadkach jednostkowych mogą wynikać z tego znaczące zmiany dla wytwórców energii. 
Mający solidne podstawy naukowo techniczne katalog rozwiązań modyfikacyjnych pozwoli 
wytwórcy energii elektrycznej i minerałów antropogenicznych na dobranie własnego pakietu 
rozwiązań odpowiadających na konkretne uwarunkowania rynkowe i techniczne. Znaczenie 
dysponowania takim katalogiem rozwiązań przez energetykę podkreśla także świadomość 
oczywistej i nieuchronnej zmienności otoczenia rynkowego, zaś przygotowane rozwiązania  
o charakterze systemowym pozwolą na elastyczne reagowanie na te zmiany i przyspieszenie 
dochodzenia do nowych, skutecznych rozwiązań rynkowych i technicznych. 

 
8. Istotne obniżanie emisji do atmosfery – szczególnie emisji CO2 jest kolejnym istotnym 

pozytywnym skutkiem stosowania minerałów antropogenicznych, mającym miejsce przy okazji 
wdrażania podejścia promowanego przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania. Ponieważ 
popioły z energetyki są produktem ubocznym, powstającym podczas spalania węgla przy 
wytwarzaniu energii elektrycznej, ich wytworzenie nie wiąże się praktycznie z żadnymi 
dodatkowymi emisjami CO2, które w przeciwnym razie musiałyby powstać, gdyby użyto 
tradycyjnych spoiw, takich jak cement czy wapno – w scenariuszu ‘business as usual’. Wdrożony 
z powodzeniem projekt TEFRA JI (Joint Implementation), wykorzystując mechanizm Joint 
Implementation przewidziany przez Protokół z Kioto, pokazał jeden z wycinków tego aspektu,  
a mianowicie: 
 
 pozwolił z powodzeniem uniknąć w ciągu 5 lat emisji ponad 350 tys. ton CO2 do atmosfery, 

poprzez wytworzenie i dostarczenie na rynek spoiw z ubocznych produktów spalania, 
zdolnych do skutecznego zastąpienia cementu i wapna w wybranych zastosowaniach 
geotechnicznych – głównie w budowie dróg – co zostało potwierdzone oficjalnym 
przyznaniem stosownej ilości uprawnień do emisji (ERU), 

 możliwa jest realistyczna ocena potencjału zastępowalności zasobów pierwotnych przez takie 
materiały i przypisanie wielkości unikniętych emisji CO2 wyrobom, w których popioły zostały 
użyte jako spoiwa w miejsce cementu i wapna, 

 same tylko mechanizmy rynkowe, bez odpowiedniego wsparcia politycznego i finansowego 
dla takich złożonych i długoterminowych wysiłków, pozwolą na jedynie ograniczony zakres 
obniżenia emisji CO2 przez takie przedsięwzięcia. 

 
9. Obecne regulacje zawarte w Dyrektywie o Odpadach powodują, że mające podstawy 

techniczne, gospodarcze i środowiskowe praktyki przemysłowe stosowane wobec dobrze 
scharakteryzowanych minerałów antropogenicznych są w praktyce uważane za odzysk 
materiału odpadowego. Tymczasem energetyka  skupić się powinna na profilaktyce  
i wytwarzaniu z nich surowców lub produktów spełniających normy techniczne. Gospodarka 
Obiegu Zamkniętego powinna pozwolić na zastąpienie dotychczasowego bardzo uproszczonego  
i zawężonego podejścia, dzielącego produkty procesów przemysłowych – w tym przypadku 
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popiołów, żużli i produktów odsiarczania spalin – na dwie wygodne, lecz w istocie nieprawdziwe 
odmienne kategorie prawne wyrobu i odpadu, poprzez podejście oparte na filozofii produktów 
równoległych z procesów przemysłowych. Pozwoli to od początku traktować je jako 
pełnoprawne wyroby i materiały spełniające określone wymogi techniczne i uniknąć nawet 
tymczasowego traktowania ich jako odpadów. Będzie to w istocie wypełnieniem obowiązującej 
hierarchii postępowania w zakresie odpadów, które nakazuje w pierwszym rzędzie zapobiegać 
ich powstawaniu. W tym samym celu – jako minimum – powinno się zdecydowanie uprościć 
możliwości korzystania ze statusu produktu ubocznego przez uboczne produkty spalania węgla. 
Przed wdrożeniem nowych ram dotyczących Gospodarki Obiegu Zamkniętego powinno się lepiej 
skoordynować zapisy i definicje zawarte w prawodawstwie unijnym. 

 
10. Propozycje wskaźników wypracowanych przez Ellen MacArthur Foundation w ramach pakietu 

przygotowań do wdrożenia rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego skupiły się na 
wytwarzaniu produktów. Nie uwzględniły specyfiki masowych minerałów antropogenicznych  
a w szczególności tych pochodzących z energetyki węglowej.  

 Jest jasne, że uzupełnienie ich zdecydowanie wzmocni oddziaływanie tej idei na całą branżę 
energetyczną – a poprzez to jej rzeczywisty wkład. Wskazuje to na potrzebę powstania 
uzupełniających regulacji sektorowych. Podjęte już przez Politechnikę Warszawską w ramach 
idei Bezodpadowej Energetyki Węglowej działania studialne w tym kierunku pozwoliły na 
zarysowanie propozycji takich uzupełniających pulpitów analitycznych dla tych sektorów 
gospodarki – takich jak energetyka, górnictwo, przemysł wydobycia surowców naturalnych, 
przemysł chemiczny, papierniczy itp. – w których w ramach procesów produkcyjnych pojawiają 
się znaczące ilości minerałów antropogenicznych obecnie traktowanych jako odpady. 

 
 Wskaźnik odpadowości – Wo 

 Określa ilość odpadów stałych wytwarzanych na jednostkę produktu podstawowego. Dla 
energetyki będzie to energia elektryczna i cieplna. Mówi o czystości produkcji i potencjale 
redukcji wytwarzanych odpadów w danym zakładzie wytwórczym.  

 
Wo=O/P 

O – odpady  
P – produkty  
Jednostki, np: tona/MWe, tona/MWt, itp. 
Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest, aby Wo był równy zero.  

 
 Wskaźnik produktywności – Wp 

 

 Określa proporcję pomiędzy wytwarzanymi odpadami a przetwarzanymi na surowce i produkty.  
 

Wp =S+P/O 
 
 S+P – surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte 
 O – odpady  
 Jednostka: wskaźnik bezwymiarowy – tona/tona 
 Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest, aby Wp równy był jeden. 
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 Wskaźnik emisyjności surowców i produktów – We 

 Określa wielkość emisji związaną z wytworzeniem jednostki surowca i produktu 
antropogenicznego. Odpowiednik śladu węglowego produktów. 

 
We= Esp/S+P 

 
 Esp –   emisja gazów cieplarnianych wynikająca z kryterium przychodów z produkcji  
              podstawowej i antropogenicznej  
 S+P – surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte 
 Jednostka: kg CO2/tona  
 
 Wskaźnik kosztów własnych i produktowych – Wk 

 Określa 2 rodzaje kosztów: 
 a) koszty 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 

 
 b) koszty wytworzenia surowców i produktów antropogenicznych – Wkp 
 

Wkp= (Kb + Kpz + Kps)/S+P 
 

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) 
S+P – 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. 

 
11. Wyniki i aspekty ekonomiczne są bardzo istotnym wymiarem podejścia wyznaczonego 

zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego – i w istocie jego punktem docelowym. Wymagane 
są tu szerokie i wszechstronne analizy, uwzględniające modelowanie zagadnienia na poziomie 
kosztów ponoszonych przez wytwórców energii elektrycznej, rolę aktywnej polityki w zakresie 
zamówień publicznych – szczególnie w ramach wielkich projektów infrastrukturalnych 
finansowanych ze źródeł publicznych, które na poziomie kraju bądź regionu powinny być 
sposobnością do wdrażania Zielonych Zamówień Publicznych. Potrzeba ponadto przeanalizować 
wpływ zmiany statusu znaczących strumieni materiałów antropogenicznych na ekonomikę 
zarządzania odpadami i finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, internalizację 
kosztów środowiskowych i wdrożenie idei kapitału przyrodniczego, niezbędne i możliwe zmiany 
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w zakresie podatku VAT itp. W odniesieniu do pierwszego z wymienionych powyżej aspektów, 
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania dokonywała już oceny udziału kosztów 
gospodarowania minerałami antropogenicznymi powstającymi przy okazji wytwarzania energii 
dla jej wytwórcy, określając go na poziomie 1-2%, wliczając tu zarówno koszty składowania 
odpadów, opłaty za składowanie odpadów oraz sumę innych kosztów gospodarki odpadami. 
Wdrożenie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego pozwoli wytwórcom energii na uniknięcie 
ryzyka znaczącego wzrostu tych kosztów – np. wskutek wejścia w życie nietrafnych  
i wycinkowych regulacji horyzontalnych, nieuwzględniających złożoności powyższych zagadnień. 
Z drugiej strony jest to potencjalne źródło oszczędności zarówno dla samych wytwórców energii, 
jak i dla wytwórców wielu wyrobów ponoszących koszty materiałowe kruszyw, spoiw itp. 

 
12. Bez zapewnienia właściwego i szerokiego wsparcia edukacyjnego nie da się wprowadzić  

w życie całego zarysowanego powyżej kompleksu zagadnień i utrzymać go na dłuższą metę  
w skali istotnej dla zamierzeń wyrażanych przy okazji przedstawiania pakietu Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego. Obok wspomnianego powyżej aspektu innowacji i rozwoju naukowo-
technicznego, obejmuje ono konieczność wymiany i współpracy międzynarodowej pozwalającej na 
przygotowywanie, opracowanie i przeprowadzanie programów edukacyjnych w zakresie 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego jako całości, jak również poszczególnych jej aspektów – czy to  
w formacie podstawowym akademickim, czy podyplomowym i specjalistycznym. Ważne jest 
również aktywne kształtowanie szeroko pojmowanej opinii publicznej i postaw konsumenckich, 
gdyż wpływają one bezpośrednio na dokonywane wybory na wielu poziomach. 

 
13. Niniejszy dokument nie może, z oczywistych względów, przedstawiać sobą szczegółowego 

planu działań niezbędnych dla wdrożenia pakietu rozwiązań Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 
Poszczególne gałęzie gospodarki będą musiały wypracować własne strategie w tym zakresie, 
łącznie z rodzajowymi wskaźnikami i pulpitami analitycznymi, których przykłady podano 
powyżej. Można jednak założyć, że będą one rozwijane w oparciu o cztery ogólne kroki: 
 
 diagnozę sytuacji w danej gałęzi gospodarki w aspekcie spełniania i stosowania przez nią 

zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego, 
 analizę przyczyn stwierdzonego stanu rzeczy, z których na czoło będzie prawdopodobnie 

wybijało się dotychczasowe przekonanie, że możemy jeszcze długo przedkładać surowce 
naturalne nad te z recyklingu itp., jako zdrowsze, tańsze i nie wiążące się z problemami, zaś 
przemysł należy obciążyć finansowo za odpady produkcyjne, a następnie umieścić je na 
odpowiednich wysypiskach i o nich zapomnieć, 

 przyjęcie do wiadomości filozofii zawartej w podejściu opartym o Gospodarkę Obiegu 
Zamkniętego, jako stanu rzeczy możliwego do osiągnięcia w danej gałęzi gospodarki, oraz 
opisanie go poprzez zestaw uzgodnionych wskaźników tworzących pulpit analityczny, 

 wypracowanie szczegółowego planu działań i inicjatyw rozłożonych w czasie, które 
doprowadzą od stanu obecnego do postulowanego. 

 
14. Takie plany działania powinny stać się podstawą do wprowadzania regulacji i polityk 

krajowych, które będą uwzględniały specyficzne uwarunkowania poszczególnych krajów 
członkowskich. Bardzo ważnej pomocy w tym zakresie może dostarczyć współpraca 
międzynarodowa w zakresie wdrażania Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pozwalająca na 
stworzenie pod egidą Komisji Europejskiej platformy wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk 
prezentowanych przez liderów w poszczególnych aspektach tego podejścia. Ostatecznie  
o powodzeniu tej idei zadecyduje w większym stopniu kompetentne inżynierskie podejście – 
pozwalające na wykorzystanie dostępnych zasobów minerałów i wyrobów antropogenicznych  
w sposób racjonalny, osadzony w realiach rynkowych i korzystny dla środowiska – niż poziom 
rozważań ogólnych czy deklaracji o charakterze filozoficzno-ideologicznym. 
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