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2 CZASOPISMO TECHNICZNE 

RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE 
 

 

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH1), mgr Ewa Dziobek2) 
1) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania 
2)  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Badań Strategicznych  

  

Edukacja jednym ze sposobów na ograniczenie barier w 

sektorze surowcowym. Przykład projektu RMsManager 
 

1. Wstęp 
Realizacja strategii rozwoju Europy 

i poszczególnych krajów członkowskich, w tym Polski, 

wymaga zapewnienia wystarczającej podaży surowców 

mineralnych dla nowoczesnych gałęzi przemysłu.  
Polska jest jednym z krajów europejskich 

stosunkowo bogatych w surowce naturalne, z ważnymi 

złożami surowców takich jak węgiel kamienny 

i brunatny, miedź, cynk i ołów, srebro, siarka oraz 

minerały przemysłowe [1]. Wiele z nich uważa się za 

surowce kluczowe dla polskiej gospodarki [2], stąd też 

duże znaczenie przemysłu górniczego i jego 

zrównoważonego rozwoju, opartego na trzech 

czynnikach: poszanowaniu środowiska, postępie 

społecznym i wzroście gospodarczym [3].  

Rozwój górnictwa w Polsce jest wspierany przez 

naukę i edukację. Aktualnie kilka polskich uczelni, 
w tym Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie (AGH), oferuje studia z zakresu 

górnictwa i przeróbki kopalin. Uzupełnieniem studiów 

są kursy i szkolenia organizowane w ramach 

europejskich i krajowych projektów edukacyjnych. 

 
2. Ogólne informacje i cele projektu 

RMsManager. Raw Materials Manager 
course 

Aby zagwarantować dostateczną podaż surowców 

mineralnych dla nowoczesnych gałęzi przemysłu, 

a jednocześnie zachować zgodność z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, ważne jest zapewnienie 

sektorowi gospodarki surowcami kompetentnych 

przyszłych menedżerów. Kwestie środowiskowe 

i akceptacja społeczna są kluczem do sukcesu 

przemysłu górniczego teraz i w przyszłości. Aby 

zmniejszyć ryzyko firmy muszą działać zgodnie 

z najwyższymi standardami w zakresie środowiska, 

przestrzegać zasad transparentności i w pełni szanować 

społeczności lokalne. Aby to zapewnić wymagane są 

dodatkowe umiejętności personelu przemysłu 

górniczego, w szczególności z zakresu zarządzania 

i nauk społecznych. Zidentyfikowana luka naukowa w 
tych obszarach była podstawą do opracowania założeń 

projektu RMsManager (strona internetowa 

https://rmsmanagercourse.pl/), którego celem jest 

opracowanie nowych kursów i warsztatów dla 

studentów uczelni technicznych, a w konsekwencji 

przygotowanie profesjonalnego personelu w zakresie 

zarządzania w sektorze surowcowym, przy 

wykorzystaniu dobrych praktyk europejskich. Projekt 

został przygotowany i jest realizowany przez AGH jako 

lidera projektu, wspólnie z partnerami z Polski, Włoch, 

Finlandii, Hiszpanii, Grecji i Ukrainy (Rys.1).  

 
Rys. 1. Partnerzy projektu RMsManager 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Projekt RMsManager rozpoczął się w styczniu 

2020 r. i potrwa do końca października 2022. Projekt 

jest współfinansowany przez EIT Raw Materials. 

Opracowane w ramach projektu kursy 

RMsManager opierają się na bieżącym i przyszłym 

zapotrzebowaniu przemysłu wydobywczego, 

przetwórczego i odzysku surowców na menedżerów 
o strategicznych kompetencjach, którzy posiadają 

kwalifikacje w zakresie technologii, działań 

operacyjnych i społecznych. Kursy dostarczają 

dogłębnej wiedzy i zapewniają zrozumienie społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR), zrównoważonego 

rozwoju i zarządzania, odpowiedzialnego wydobycia 

(efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, 

zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów), 

globalnych zasad i procesów dystrybucji surowców, 

a także większego wykorzystania technologii 

przyjaznych środowisku w dobie transformacji do 

modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Oprócz 
kursów realizowane są warsztaty (ostatni odbędzie się 

w październiku 2022 r. w Atenach) oraz szkoły: letnia 

i zimowa. W związku z pandemią COVID-19 

większość działań była realizowana online.  

Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych 

pożądanych przez pracodawców z branży surowców 

oraz posiadanych przez studentów, określone zostały na 

podstawie kompleksowej analizy ich rzeczywistych 

potrzeb. 
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3. Określenie potrzeb edukacyjnych 
Proces definiowania potrzeb edukacyjnych 

będących podstawą tworzenia programu kursu 

RMsManager obejmował następujące etapy: 

 

1. Przegląd literatury (bieżące projekty, raporty itp.); 

2. Identyfikacja luki naukowej wynikającej z analizy 

programów nauczania studiów technicznych; 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet mających 

na celu identyfikację i dopasowanie do 

rzeczywistych potrzeb i oczekiwań menadżerów 

z branży surowcowej oraz studentów 

(174 respondentów). 

 
Rys. 2. Proces określania potrzeb edukacyjnych 

przemysłu i studentów 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wzrost globalnego zapotrzebowania na surowce 

i ryzyko braku trwałości dostaw niektórych z nich 

powodują intensyfikację badań nad substytucją 

surowców krytycznych i recyklingiem, przy 

jednoczesnym wdrażaniu nowych modeli biznesowych 

i technologii stosowanych w rozwoju gospodarczym 

i społecznym, które chronią środowisko w sposób 

odpowiedzialny i zrównoważony. To powoduje 

konieczność rozwoju umiejętności pracowników, które 

w przemyśle surowców mineralnych wielu krajów nie 

są wystarczające. Problem ten został uznany za jedno 

z istotnych wyzwań stojących przed sektorem 
surowcowym [5]. Przemysł wydobywczy boryka się 

z problemami starzejącej się siły roboczej oraz częstego 

wyboru przez młodych absolwentów pracy w innych 

sektorach. Jednocześnie z przeprowadzonych analiz 

wynika, że zmniejsza się liczba programów 

edukacyjnych w obszarze surowców [6].  

Analiza programów nauczania realizowanych na 

studiach technicznych, w szczególności związanych 

z górnictwem i geologią, wykazała, że tylko na 

nielicznych kierunkach technicznych prowadzone są 

zajęcia z obszarów podlegających raportowaniu przez 

duże firmy górnicze, np. z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR) czy zarządzania 

środowiskowego, podczas gdy wszystkie duże firmy 

górnicze są już zobowiązane do raportowania wyników 

w tym zakresie. Na wybranych 5 polskich uczelniach 

technicznych, w tym AGH, część kierunków 

oferowanych przez uczelnie obejmowała obszary 

ochrony środowiska, inżynierii środowiska, górnictwa 

i geologii, jednak żaden z nich nie oferował szerokiego 
zakresu zarządzania czy kwestii społecznych. Podczas 

analizy zidentyfikowano jedynie nieliczne przedmioty 

z zakresu zarządzania (Podstawy Zarządzania, 

Zarządzanie Środowiskowe, Zarządzanie Projektami). 

W niektórych krajach, takich jak Finlandia, zagadnienia 

te zostały już wprowadzone do programu 

uniwersytetów, takich jak Lappeenranta University of 

Technology (LUT), który oferuje kursy w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu 

zamkniętym, zaawansowanego projektowania 

konstrukcji, inżynierii wzornictwa przemysłowego, czy 

też zrównoważonego rozwoju w inżynierii 
mechanicznej. 

Ponadto, programy edukacyjne na poziomie 

licencjackim z zakresu recyklingu, zarządzania 

operacyjnego i projektowego, nie spełniają potrzeb 

pracowników i wymagań na stanowiskach 

kierowniczych w działach rozwoju projektów / rozwoju 

finansowego / zakupów / logistyki / administracji 

w Polsce, Szwecji i międzynarodowych firmach 

przemysłowych, które prowadzą swoją działalność na 

skalę światową [7]. Poza tym istniejące programy 

edukacyjne w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw 

[8] nie koncentrują się na konkretnej branży i nie 
obejmują technologicznych aspektów wydobycia 

i przetwórstwa, ponieważ absolwenci w większości 

przypadków nie mają wykształcenia technicznego.  

Przegląd literatury i analiza programów nauczania 

zostały uzupełnione o identyfikację rzeczywistych 

potrzeb edukacyjnych studentów i menadżerów 

z branży surowcowej. W tym celu została opracowana 

i przeprowadzona ankieta. Wyniki ankiety pozwoliły na 

identyfikację obszarów o największych lukach 

pomiędzy wiedzą, a świadomością znaczenia 

poszczególnych obszarów dla rozwoju sektora 

surowców. Przeprowadzone analizy wskazały na 
potrzebę rozwijania wiedzy w obszarze społecznym, 

który jest identyfikowany jako jedna z najbardziej 

pożądanych umiejętności dla zapewnienia 

zrównoważonego wydobycia surowców i rozwoju 

modeli gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle 

oraz w zakresie, którego świadomość menadżerów co 

do jego znaczenia jest nadal niska. Drugim istotnym 

obszarem umiejętności jest zarządzanie, które zostało 

lepiej ocenione zarówno przez studentów, jak 

i menedżerów (Rys. 3). 

Warto zauważyć, że obecni studenci wyżej 

menadżerowie oceniają swoją wiedzę we wszystkich 
wskazanych obszarach. 

Obszar społecznej akceptacji dla prowadzonej 

działalności został zidentyfikowany przez menedżerów 

i studentów jako obszar o najniższym poziomie wiedzy 

(odpowiednio 1,5 i 2,2 w skali 1-5), co więcej tylko 7% 

menedżerów uznało go za obszar kluczowy. Obszar 

społecznej odpowiedzialności biznesu uzyskał wyższy, 

ale wciąż niski poziom rozpoznawalności znaczenia 

(17%) i wiedzy (odpowiednio 1,8 i 2,8 w skali 1-5). 
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Rys. 3. Ocena poziomu wiedzy i świadomości 

znaczenia wybranych obszarów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji 

projektowej 

 

4. Działalność edukacyjna prowadzona 
w ramach projektu 

Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb 

edukacyjnych, opracowany został program kursów 

dających studentom możliwość zdobycia wiedzy 

i zrozumienia zagadnień społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CSR) i innych aspektów społecznych, 

zrównoważonego rozwoju, zarządzania zespołem 

i projektami, odpowiedzialnego górnictwa (efektywne 

wykorzystanie zasobów naturalnych, zwiększenie 

efektywności wykorzystania zasobów), globalnych 
zasad i procesów dystrybucji surowców, a także 

zastosowania przyjaznych dla środowiska technologii 

i procesów przemysłowych w dobie transformacji 

w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

w Europie. 

 

4.1. Transfer wiedzy 

Transfer wiedzy został przeprowadzony przez 

partnerów projektu, w tym Lappeenranta University of 

Technology (LUT) z Finlandii, organizującym 

szkolenie Train the Trainers (trening kompetencji 

trenera), którego głównym celem był rozwój 
kompetencji pedagogicznych uczestników projektu (ze 

szczególnym uwzględnieniem wykładów). Program 

obejmował prezentacje przedstawiające dobre praktyki 

z dwóch projektów edukacyjnych finansowanych przez 

EIT Raw Materials oraz przedsiębiorczy aspekt 

edukacji w formie kursu online. Dobre praktyki zostały 

również przeniesione z Uniwersytetu Technicznego 

w Koszycach (TUKE) i Narodowego Technicznego 

Uniwersytetu w Atenach (NTUA). 

 

4.2. Kursy RMsManager 

30-godzinne programy edukacyjne (wykłady 
i seminaria praktyczne) RMsManager realizowane były 

przez AGH (edycja I i II), TUKE (edycja I i II) oraz 

NTUA (edycja II), przede wszystkim dla studentów 

studiów magisterskich kierunków górniczych, geologii, 

ochrony środowiska i innych kierunków technicznych, 

ale także studentów studiów licencjackich 

i doktoranckich. Kursy były bezpłatne. Wszystkie 

wykłady prowadzone były on-line w języku angielskim, 

z wyjątkiem II edycji kursu organizowanego przez 

TUKE, prowadzonej głównie w języku słowackim. 
Kurs pilotażowy organizowany przez AGH 

w ramach I edycji, przeprowadzony na przełomie 2020 

i 2021 roku okazał się dużym sukcesem – około 200 

studentów zarejestrowało się, uczestniczyło 

w wykładach i przedstawiło prezentacje (case study) 

w kilkuosobowych grupach. Po zakończeniu kursu 

81 studentów otrzymało certyfikat jego ukończenia. 

Program kursu przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Program kursu RMsManager – Kurs 

pilotażowy AGH (I edycja) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji 

projektowej 

 

Na przełomie 2021 i 2022 r. odbyła się druga 

edycja kursu RMsManager, organizowanego przez 

AGH, udoskonalona w oparciu o informacje zwrotne od 

studentów pierwszej edycji pod względem treści 

i wykorzystywanych narzędzi. Pozytywne oceny kursu 

przez studentów potwierdziły jego przygotowanie 

w oparciu o rzeczywiste potrzeby studentów, którzy 

docenili zaangażowanie i obecność przedsiębiorców 

z branży, dzielących się swoimi doświadczeniami. 
Studenci wskazali na możliwość wprowadzenia 

niewielkich zmian, w tym przede wszystkim: 

- wzbogacenia wykładów np. o zakres działalności 

wydobywczej, surowców i ich związku z celami 

zrównoważonego rozwoju, a także położenie 

większego nacisku na studia przypadku i praktyczne 

przykłady, 

- większe wykorzystanie gier typu Kahoot 

w trakcie i na zakończenie wykładów, 

-  umożliwienie studentom zadawania pytań 

bezpośrednio, a nie na czacie, oraz przekazanie 

prezentacji przed wykładami w celu możliwości ich 
wykorzystania do sporządzania notatek. 

Program II edycji kursu obejmował pięć modułów 

takich samych jak w I edycji, wprowadzono tylko 

niewielkie zmiany, w tym możliwość konsultacji 

w zakresie opracowywanego i prezentowanego 

w końcowym etapie kursu studium przypadku. 

Jednocześnie, aby umożliwić studentom prowadzenie 

bardziej interaktywnych i praktycznych zajęć, liczba 
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uczestników kursu II edycji została ograniczona. 

Z 42 zarejestrowanych studentów, 11 ukończyło kurs 
i otrzymało certyfikat. 

Kurs organizowany przez TUKE został 

przygotowany we współpracy z AGH, część wykładów 

była wspólna. Bazując na dobrych doświadczeniach 

TUKE z platformą Moodle, została ona również 

wykorzystana podczas tworzenia kursu.  

W oparciu o opinie studentów TUKE po 

zakończeniu I edycji kursu RMsManager, podjęta 

została decyzja, że II edycja odbędzie się częściowo w 

języku słowackim. Program kursu był zbliżony do 

I edycji, jednak wprowadzono pewne zmiany w oparciu 

o doświadczenia zebrane przez nauczycieli i studentów. 
Plan zakładał zorganizowanie kursu w formie 

połączonej: prezentacji wykładów w języku angielskim 

(e-learning: Moodle) oraz seminariów praktycznych 

w języku słowackim. Jeden z wykładów przygotowali 

przedstawiciele branży - KGHM Polska Miedź SA. 

Były to wspólne warsztaty internetowe dla AGH, 

TUKE i NTUA. Ze względu na restrykcje związane 

z COVID-19, nie było możliwości przeprowadzenia 

praktycznych seminariów. Wszystkie zaplanowane 

działania realizowane były wyłącznie on-line.  

Również NTUA wykorzystała pilotażowy kurs 

AGH do zorganizowania kursu RMsManager na swojej 
uczelni, dostosowując go do zidentyfikowanych 

potrzeb studentów greckich, przy uwzględnieniu uwag 

studentów uczestniczących w kursie AGH. 

Strategicznym celem kursu NTUA było włączenie do 

programu wykładu prezentującego grecki i polski 

przemysł surowcowy w kontekście zagadnień 

związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, mega 

trendów wpływających na sektor surowcowy oraz 

społecznej odpowiedzialności biznesu. Niektóre 

wykłady były wspólne z AGH i wygłoszone przez 

polskich wykładowców. 

 
4.3. Szkoła zimowa i szkoła letnia 

Oprócz kursów RMsManager, w ramach projektu 

były organizowane szkoły. Szkoła zimowa pn. Creative 

Ideation & Innovation for Circularity and Sustainable 

Management of Raw Materials and Natural Resources 

(Kreatywne pomysły i innowacje na rzecz 

cyrkularności i zrównoważonego zarządzania 

surowcami i zasobami naturalnymi) została 

zorganizowana przez Consorcio Campus Iberus 

z Hiszpanii. Był to 3-dniowy kurs online wspierający 

kreatywność i rozwijający umiejętność generowania 

pomysłów na innowacje w oparciu o stawiane 
wyzwania. Kierując się zasadami gospodarki o obiegu 

zamkniętym i zasadami zrównoważonego rozwoju, 

studenci mogli poszerzyć swoje kompetencje 

zawodowe, zdobywając praktyczne umiejętności, 

pożądane na rynku pracy i potrzebne profesjonalistom 

ds. innowacji w dziedzinie zarządzania surowcami 

i zasobami naturalnymi. 

W programie nauczania przewidziano łącznie 

20 godzin wykładów łączących interaktywne 

prezentacje oparte na studiach przypadku, ćwiczenia 

praktyczne z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi 

wspierających innowacyjne procesy, zadania 

kształtujące umiejętności pracy zespołowej 

ukierunkowanej na realizację celów oraz 
konstruowanie właściwej samooceny.  

Szkoła umożliwiła studentom poznanie nowego 

sposobu myślenia i niestereotypowego i nowatorskiego 

podejścia, skutecznych metod i narzędzi stosowanych 

w całym cyklu innowacji oraz rozwój zdolności do 

opracowywania rozwiązań niezbędnych w procesie 

transformacji.  

Podobny zakres nauczania obejmowała szkoła 

letnia, zorganizowana przez Kijowski Narodowy 

Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Instytut z Odessy. 

 

4.4. Warsztaty 
W ramach projektu RMsManager zaplanowano 

trzy warsztaty – dwa zostały zorganizowane w 2020 

i 2021 r. przez włoską firmę ENEA i KGHM Cuprum, 

trzeci warsztat - w 2022 r., zorganizuje NTUA. 

Warsztat I został zorganizowany przez ENEA 

podczas Targów Ecomondo, będących w Europie 

wzorcem dla wydarzeń w zakresie innowacji 

technologicznych i przemysłowych. Każdego roku 

w ramach Ecomondo proponowany jest szeroki 

program spotkań międzynarodowych, w których biorą 

udział innowacyjne firmy i światowej sławy naukowcy, 

dostarczających aktualnych informacji w zakresie 
innowacji i rozpowszechniających najlepsze praktyki. 

Główne tematy poruszane podczas Ecomondo to: 

• Odpady i zasoby; 

• Biogospodarka o obiegu zamkniętym;  

• Rekultywacja i ryzyko hydrogeologiczne; 

• Woda. 

Warsztaty II, pt. Mining company in the face of risk 

management challenges – operating, market and 

investment activities (Firma górnicza wobec wyzwań 

zarządzania ryzykiem – działalność operacyjna, 

rynkowa i inwestycyjna), zostały zorganizowane przez 

KGHM Cuprum w 2021 roku podczas VII edycji 
konferencji Innowacyjne pomysły młodych 

naukowców: Nauka – Start-up – Przemysł, skierowanej 

studentów i młodych naukowców. Warsztaty były 

samodzielną, ale powiązaną tematycznie częścią 

konferencji. Była to jedna z trzech dodatkowych sesji 

specjalnych przeprowadzonych podczas konferencji, 

której celem było przekazanie studentom wiedzy 

bezpośrednio przez menedżerów branżowych oraz 

podanie przykładów realnych wyzwań, jakie czekają na 

nich w praktyce. Do prowadzenia wykładów 

organizatorzy zaprosili menedżerów światowego lidera 

w branży górniczo-hutniczej - KGHM Polska Miedź 
S.A. Dodatkowe prezentacje wygłosili goście 

z Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM 

CUPRUM oraz Klastra Gospodarki Odpadowej 

i Recyklingu. 

 

5. Wnioski 
Zmiany w sektorze górniczym wynikające 

z przyjętych przez Unię Europejską celów 

klimatycznych i transformacji w kierunku gospodarki 

o obiegu zamkniętym wymuszają zmiany 

w kompetencjach pracowników w sektorze 

surowcowym. Szczególnie menadżerowie powinni 
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posiadać szeroki zakres wiedzy i umiejętności, nie tylko 

technicznych i z zakresu zarządzania, ale także 
w obszarze społecznym i ekologicznym. Wymaga to 

zmiany sposobu kształcenia lub dodatkowych szkoleń, 

umożliwiających aktualnym i przyszłym pracownikom 

zapoznanie się z nowym sposobem myślenia 

i nieszablonowym holistycznym podejściem, oraz 

skutecznymi metodami i narzędziami stosowanymi 

w całym cyklu życia surowców. Jest to niezbędne do 

opracowania i wdrożenia rozwiązań wymaganych 

w procesie transformacji i osiągnięcia celów 

strategicznych. 

Potwierdzeniem konieczności weryfikacji 

dotychczasowych programów nauczania jest duże 
zainteresowanie studentów wykładami i warsztatami 

oferowanymi w ramach projektu RMsManager. 

Modyfikacja programu studiów technicznych lub 

wprowadzenia na stałe kursów i szkoleń 

uzupełniających wiedzę, może przyczynić się nie tylko 

do rozwoju branży surowcowej, ale także uczelni.  
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Streszczenie 
Realizacja strategii rozwoju Europy i Polski wymaga zapewnienia wystarczającej podaży surowców naturalnych 
dla nowoczesnych gałęzi przemysłu. Polska jest jednym z krajów europejskich stosunkowo bogatych w surowce, 

z których wiele uważa się za kluczowe dla polskiej gospodarki. Stąd też duże znaczenie przemysłu górniczego i 

konieczność jego zrównoważonego rozwoju, wspieranego przez naukę i edukację. Oferowane przez polskie 

uczelnie studia z zakresu górnictwa i przeróbki kopalin są uzupełniane przez kursy i szkolenia organizowane w 

ramach europejskich i krajowych projektów edukacyjnych. Przykładem takiego projektu jest RMsManager, 

którego działania edukacyjne są opisane w artykule. 

Słowa kluczowe: edukacja, sektor surowcowy, RMsManager 

 

 

 

Education as one of the ways to reduce barriers in the raw materials sector. Example of RMs 
Manager project   

Abstract 
The implementation of the development strategy of Europe and Poland requires ensuring a sufficient supply of 

natural resources for modern industry. Poland is one of the European countries relatively rich in raw materials, 

many of which are considered crucial for the Polish economy. Hence the great importance of mining and the 

need for its sustainable development, supported by science and education. Studies in the field of mining and 

mineral processing offered by Polish universities are complemented by courses and training organized as part 

of European and national educational projects. An example of such a project is RMsManager, whose educational 

activities are described in the article. 

Keywords: education, raw materials sector, RMsManager 
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Instrumenty finansowe wspierające wdrażanie zasad obiegu 

zamkniętego w gospodarkę  
 

 

1. Wprowadzenie 
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to nowy 

model organizacji procesów w gospodarce, 

alternatywny do modelu tradycyjnej gospodarki 

linearnej (stosowanego od czasu rewolucji 

przemysłowej). W przypadku tego ostatniego, sposób 

postepowania z surowcami i produktami można 

sprowadzić do trzech kroków “weź – zużyj – wyrzuć”. 
W wyniku takiego podejścia wkrótce może zabraknąć 

surowców nieodnawialnych (przede wszystkim 

energetycznych i mineralnych), zwłaszcza że wskutek 

wzrostu liczby ludności na planecie i szybkiego 

rozwoju cywilizacyjnego zapotrzebowanie na surowce 

stale rośnie [1]. Natomiast nowy model gospodarczy 

nastawiony jest na jak najdłuższe korzystanie 

z produktów końcowych i wielokrotne wykorzystanie 

surowców (odzyskanych/wtórnych), tym samym 

promując racjonalne ich wykorzystanie. Co więcej, 

sprzyja on ograniczeniu ilości generowanych odpadów 

i charakteryzuje się dbałością o środowisko (mniej 
składowisk odpadów, czystsze: gleba, woda 

i powietrze).  

Rozwój koncepcji GOZ można zaobserwować już 

od końca lat 1970-tych. Jak podają źródła literaturowe 

pierwsze wzmianki na ten temat pojawiają się 

w pracach prowadzonych przez W. Stahela oraz 

G. Ready, którzy to postulowali domykanie obiegów 

w raporcie „Możliwość zmiany siły roboczej na 

energię” z 1976 r. [2] oraz w późniejszej publikacji z 

1981 roku [3]. Prace w tym zakresie prowadzili również 

M. Braungard oraz W. McDonough [4], którzy z kolei 

wskazywali możliwość użycia odpadów jako 
potencjalnych surowców [5]. Od tamtego czasu 

powstało i funkcjonuje ponad 100 różnych definicji 

pojęcia GOZ. Jednak pomimo różnic, większość 

autorów pozostaje zgodna co do jednego głównego 

celu, który zakłada wsparcie dobrobytu i dynamizację 

wzrostu gospodarczego z zachowaniem jakości 

środowiska i jego regeneracji [6, 7]. Bardziej głęboka 

analiza koncepcji oraz próby jej praktycznego 

wdrażania na szerszą skalę rozpoczęły się dopiero na 

początku XXI wieku [8]. 

Przejście na GOZ ma zapewnić bardziej 

zrównoważony rozwój gospodarki europejskiej, 
przyczynić się do modernizacji unijnej bazy 

przemysłowej, a zarazem umożliwić skuteczniejszą 

ochronę światowych zasobów, tworzenie lokalnych 

miejsc pracy oraz uzyskanie przez państwa UE 

przewagi konkurencyjnej w świecie [9]. 

W dniu 2 grudnia 2015 roku Komisja Europejska 

przyjęła nowy, ambitny plan działań na rzecz GOZ oraz 

pierwszy pakiet legislacyjny, nastawiony na niesienie 

pomocy dala europejskich przedsiębiorstw 

i konsumentów podczas ich transformacji do GOZ. 

Działania te miały na celu wsparcie tworzenia nowego 

modelu organizacji gospodarki na wszystkich etapach 

łańcucha wartości – od projektowania i produkcji przez 

konsumpcję, naprawę i regenerację, po 

zagospodarowanie odpadów i uzyskiwanie surowców 
wtórnych. 

W 2019 roku Rada Europejska przyjęła plan 

Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada, że 

Europa do 2050 roku stanie się kontynentem 

neutralnym dla klimatu. „Zrównoważona zielona 

transformacja jako strategia wzrostu gospodarczego dla 

UE zakłada m.in. ambitne ograniczenie emisji, 

inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz 

ochronę środowiska naturalnego w Europie dzięki 

inwestycjom w technologie ekologiczne, 

zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa” 

[10]. 
W kontekście upowszechnienia modelu GOZ, 

Fundacja Ellen MacArthur określiła jego cztery 

podstawowe części składowe [11]: 

1) projektowanie i produkcja dóbr w obiegu 

zamkniętym; 

2) nowe modele biznesowe; 

3) cykl odzysku; 

4) czynniki sprzyjające i korzystne warunki 

systemowe (edukacja, finansowanie, platformy 

współpracy, nowa struktura gospodarcza). 

Aby przyspieszyć upowszechnianie modelu GOZ, 

w 2020 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat 
„Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej 

konkurencyjnej Europy” [12]. Przedstawiła w nim 

szereg inicjatyw, których wdrożenie powinno 

doprowadzić do ograniczenia nadmiernej konsumpcji, 

eksploatacji zasobów i zużycia surowców, a także 

rosnącej ilości odpadów. Przedstawiony w nowym 

planie działania cel przyspieszenia transformacji 

gospodarki i społeczeństwa określonej w Europejskim 

Zielonym Ładzie [13], wymaga pilnych zmian w całym 

łańcuchu wartości. Ważnym elementem wsparcia tych 

zmian, obok edukacji i promocji, jest ich finansowe 
wsparcie. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych 

instrumentów finansowych w obszarze GOZ, zarówno 

na poziomie UE, jak i krajów członkowskich 

i regionów, które mogą być wykorzystane 

w transformacji polskiej gospodarki. Zbadane zostaną 

także bariery przedsięwzięć związanych z wdrażaniem 
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modelu GOZ w realną gospodarkę. Proces doboru 

i definiowania instrumentów finansowych 
wspierających GOZ bazował na: analizie dokumentów 

i działań realizowanych przez Komisję Europejską; 

udziale w spotkaniach grup roboczych w zakresie GOZ, 

w tym m.in. EER (European Entrepreneurial Regions) 

II Circular Finance Working Group; przeglądzie 

literatury (raporty, projekty realizowane na szczeblu 

krajów i regionów). 

 

2. Taksonomia i bariery we wdrażaniu zasad 
GOZ w Polsce 

W gospodarce polskiej niestety nadal występują 

bariery, które uniemożliwiają finansowanie 
wspomnianej transformacji. Jedną z kluczowych barier 

jest brak dostosowania oceny ryzyka kredytowego do 

tworzenia wartości w obiegu zamkniętym – np. pełne 

koszty społeczne naszego korzystania ze środowiska 

i zasobów nie są w pełni odzwierciedlone w cenach 

produktów. Właściwe uwzględnianie środowiskowych 

efektów zewnętrznych i tworzenia wartości społecznej 

jest ważne, aby stworzyć równe szanse dla produktów 

wytworzonych zgodnie z zasadami gospodarki 

linearnej i modelem GOZ. Istotnym krokiem 

w kierunku przezwyciężenia tej bariery są nowe 

przepisy UE (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 

2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 

zrównoważone inwestycje, dalej Rozporządzenie) [14], 

które wprowadzają jednolite kryteria klasyfikacji 

działań do grupy działań zrównoważonych oraz 

przedstawiają działalności gospodarcze, które 

kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w przejście 

na GOZ. Ustanowienie jasnych kryteriów klasyfikacji 

stanowi klucz do ukierunkowania przepływu kapitałów 

publicznych i prywatnych w kierunku 

zrównoważonych inwestycji, aby zgodnie 

z Europejskim Zielonym Ładem do 2050 r. Europa 
osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku 

węgla. Jest to o tyle istotne, że w już 24 lutego 2022 r. 

Rada UE ds. Konkurencyjności przyjęła tzw. ogólne 

podejście do projektu dyrektywy dotyczącej 

sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie 

zrównoważonego rozwoju. Nowa dyrektywa ma 

zastąpić dotychczasowe regulacje UE w sprawie 

ujawniania informacji niefinansowych i rozszerzyć 

katalog podmiotów obowiązanych do raportowania. 

System klasyfikacji jest kierowany bezpośrednio 

do państw członkowskich Unii Europejskiej, 

uczestników rynku finansowego oferujących produkty 
finansowe (np. akcje, obligacje) oraz spółek 

finansowych i niefinansowych objętych obowiązkiem 

raportowania pozafinansowego. Będą oni musieli 

przestrzegać nowych wymagań i złożyć pierwsze 

raporty czy ujawniać informacje z wykorzystaniem 

taksonomii UE już od początku 2022 r. System 

klasyfikacji będzie mógł być również wykorzystywany 

dobrowolnie przez pozostałych przedsiębiorców, np. 

w celach pozyskania środków finansowych na 

zrównoważone działalności w ramach funduszy 

europejskich [15]. 

 

2.1. Taksonomia  

Nowe przepisy w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje (zwane 

potocznie Taksonomią) mają zwiększyć poziom 

ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z 

inwestycji szkodzących środowisku na bardziej 

ekologiczne alternatywy. Innymi słowy Taksonomia 

nie wprowadza zakazu inwestowania w działalności 

szkodzące środowisku, ale przyznaje dodatkowe 

preferencje dla ekologicznych rozwiązań. Dodatkowo 

dotychczasowy brak przepisów określających, jakie 

inwestycje są zrównoważone środowiskowo, 

doprowadził do powstania problemu określanego jako 

„pseudoekologiczny marketing”, czyli 
nieuzasadnionego twierdzenia przez niektóre podmioty, 

że ich działalność jest przyjazna środowisku, 

w sytuacji, kiedy nie było ku temu podstaw. 

Taksonomia ma rozwiązać ww. problem poprzez 

stworzenie zharmonizowanych ogólnoeuropejskich 

zasad [16]. Aby dana działalność gospodarcza została 

zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo 

(Art. 3 Rozporządzenia) powinna spełniać łącznie 

cztery warunki: 

a) wnosić istotny wkład w realizację co najmniej 

jednego z sześciu celów środowiskowych: 

• łagodzenie zmian klimatu, 
• adaptacja do zmian klimatu, 

• zrównoważone wykorzystywanie i ochrona 

zasobów wodnych i morskich, 

• przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 

• zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, 

• ochrona i odbudowa bioróżnorodności 

i ekosystemów;  

b) nie wyrządzać poważnych szkód dla żadnego 

z wymienionych celów środowiskowych 

określonych;  

c) być prowadzona zgodnie z minimalnymi 

gwarancjami;  
d) spełniać techniczne kryteria kwalifikacji. 

 

Daną działalność uznaje się za wnosząca istotny 

wkład w realizację co najmniej jednego z ww. celów 

środowiskowych, jeżeli bezpośrednio wspomaga inne 

rodzaje działalności we wnoszeniu istotnego wkładu w 

realizację co najmniej jednego z tych celów pod 

warunkiem, że taka działalność gospodarcza: 1) nie 

prowadzi do uzależnienia od aktywów, które podważają 

długoterminowe cele środowiskowe; oraz 2) ma istotne 

pozytywne skutki dla środowiska (art. 16 

Rozporządzenia). Przy czym każdy z celów jest 
w rozporządzeniu szczegółowo zdefiniowany. 

Jeśli chodzi o drugi warunek, to podkreśla on, że 

podejmowana działalność powinna być przyjazna dla 

wszystkich elementów środowiska, bez wyjątków. 

Dopiero taka może być promowana i wspierana. 

Minimalne gwarancje wymienione w trzecim 

kryterium oznaczają procedury stosowane przez 

przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, 

które mają zapewnić przestrzeganie Wytycznych 

OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 

Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 

człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu 
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podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw 

określonych w Międzynarodowej karcie praw 

człowieka (art. 18 Rozporządzenia). Z kolei kryteria 

techniczne zostały ustanowione przez Komisję 

w poszczególnych ustępach art. 10-15 Rozporządzenia. 

Przy czym obowiązki instytucji finansowych 

dotyczące przejrzystości informacji ujawnianych przed 

zawarciem umowy i w sprawozdaniach okresowych, 

określono dla trzech grup produktów finansowych: 

1) inwestycji zrównoważonych środowiskowo 

(art. 5); 

2) promujących aspekt środowiskowy (art. 6); 
3) innych produktów finansowych (art. 7). 

 

Natomiast art. 8 szczegółowo opisuje obowiązki 

przedsiębiorstw dotyczące przejrzystości ich 

oświadczeń na temat informacji niefinansowych – 

obowiązkowi ujawniania podlegają takie informacje 

jak: 

a) udział procentowy ich obrotu pochodzący 

z produktów lub usług związanych z działalnością 

gospodarczą, która kwalifikuje się jako 

zrównoważona środowiskowo;  

b) udział procentowy ich nakładów inwestycyjnych 
oraz wydatków operacyjnych odpowiadający 

aktywom lub procesom związanym z działalnością 

gospodarczą, która kwalifikuje się jako 

zrównoważona środowiskowo. 

 

Instytucje finansowe są zobowiązane do 

szczegółowego opisywania, czy oferowane przez nich 

produkty finansowe są zgodne z Taksonomią. Podobnie 

duzi przedsiębiorcy w ramach obowiązku publikowania 

informacji niefinansowych muszą wskazywać, w jakim 

procencie ich działalność jest zgodna z Taksonomią. 

Pozostali przedsiębiorcy mogą być w praktyce 
zobowiązani do określenia, czy ich działania będą 

zgodne z Taksonomią, np. w przypadku chęci 

uzyskania zewnętrznego finansowania [16]. 

Pełne ukończenie taksonomii UE, z uwagi na 

złożoność zagadnienia i techniczny charakter 

opracowania, wymaga jednak czasu. Docelowo system 

klasyfikacji będzie stanowił listę rodzajów działalności 

gospodarczych, zrównoważonych środowiskowo, 

zawierającą szczegółowe kryteria kwalifikacji, progi 

i wskaźniki, tj. ślad węglowy, które zostaną wdrożone 

poprzez akty delegowane. 

 
2.2. Bariery 

Istnieje szereg barier, które uniemożliwiają lub 

opóźniają wdrażanie zasad GOZ w naszym kraju. 

Bardzo często podmioty gospodarcze nie znają 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony 

środowiska, który niestety bardzo często się zmieniają, 

co też stanowi spory problem. Z jednej strony przepisy 

powinny podążać za potrzebami środowiskowymi, 

które dynamicznie się zmieniają, z drugiej zaś – 

podmioty gospodarcze nie nadążają za zmianami 

legislacyjnymi. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw, 

lecz również gospodarstw domowych. Zatem brak 

aktualnej wiedzy na temat zasad GOZ może 

przysporzyć wiele problemów z ich wdrażaniem 
w realną gospodarkę. 

Kolejną barierą jest również brak świadomości 

znaczenia i ważności wdrażania wspomnianych zasad. 

Zdarza się, że przestrzeganie przepisów nie jest 

możliwe z jakichś powodów (np. lokalizacyjnych, 

technologicznych, finansowych) albo wymaga więcej 

czasu na dostosowanie się. Rozwiązaniem tego 

problemu może być szeroko zakrojona edukacja 

i promocja prośrodowiskowych działań na rzecz GOZ. 

Dotyczy to wszystkich uczestników wdrażania GOZ – 

konsumentów, przedstawicieli biznesu i administracji 

publicznej. Co ważne, należy zastosować systemowe 
podejście do edukacji oraz promocji – od pojedynczych 

akcji i grup przejść do działań na wszystkich poziomach 

nauczania we wszystkich grupach interesariuszy. Poza 

tym, ważne jest wsparcie legislacyjne takich działań 

oraz wsparcie finansowe – np. bon na nowe zakupy za 

oddane butelki plastikowe czy dofinansowanie do 

produkcji bardziej ekologicznego produktu. Problemem 

może też być brak zaufania konsumentów do biznesu – 

ich zdaniem firmy w swoich działaniach kierują się 

wyłącznie chęcią zysku i nie zależy im na zdrowiu 

konsumentów oraz ochronie środowiska. W tym 

przypadku uwidacznia się problem dialogu między 
producentami a konsumentami oraz potrzeba 

wypracowania zrozumiałego języka komunikacji. 

Jedną z ważniejszych barier jest bariera 

ekonomiczna, związana z kosztami wdrażania nowych, 

bardziej ekologicznych rozwiązań (technologii 

produkcji i oczyszczania). Dodatkowe koszty często 

stają obciążeniem dla przedsiębiorstw, które nie mogą 

ich udźwignąć – stąd rezygnacja z ich wdrożenia. 

Biznes wówczas stoi przez wyborem – albo przetrwanie 

na rynku, albo odpowiedzialność społeczna. Dlatego 

tak ważne jest wsparcie państwa w tym względzie. 

Brakuje też mechanizmów promocji produktów 
wysokiej jakości, wyprodukowanych przez społecznie 

odpowiedzialne podmioty, tzn. z poszanowaniem dla 

społeczeństwa i środowiska. 

Kolejną barierą to brak dostosowania narzuconego 

tempa zmian do stopnia dojrzałości rynku. Czuwać nad 

tym powinny władze centralne i lokalne, wysyłając na 

czas odpowiednie komunikaty i dostosowując 

ustawodawstwo krajowe do konkretnego segmentu 

rynku i jego specyfiki. Niestety ustawodawstwo nie 

zawsze uwzględnia różnorodność branżową 

w podejściu i wymogach wobec GOZ, jak również 

różnorodność pod względem struktur organizacyjnych 
podmiotów gospodarczych. Najbardziej cierpią na tym 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają 

takich możliwości jak duże korporacje 

międzynarodowe. Wówczas muszą uciekać do szarej 

strefy.  

Giganty przemysłowe od wielu lat funkcjonujące 

na rynku mogą też tworzyć bariery i nacisk na rynek 

w potrzebnym dla siebie kierunku – poprzez celowe 

i rozmyślne blokowanie postępowych polityk 

gospodarczych. Wychodzą one z założenia, iż 

„adaptacja do nowych warunków przyniesie więcej 
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problemów, przy okazji skutecznie ograniczając 

profity” [17]. 
Problemem dla konkretnej branży może być 

znalezienie odbiorców dla generowanych odpadów, 

zwłaszcza jeśli nie jest możliwe ich ograniczenie 

z przyczyn technologicznych. Tylko bowiem w ten 

sposób można zrealizować zasadę symbiozy 

przemysłowej (jak najbardziej pożądanej w GOZ), nie 

ponosząc jednocześnie wysokich kosztów utylizacji 

odpadów. Ważne są też koszty odbioru odpadów – jeśli 

będą cały czas rosły, to taka współpraca nie będzie się 

opłacała W tym przypadku również może zadziałać 

państwo udzielając różnych ulg i subwencji dla 

udziałowców tej symbiozy. 
Z badania przeprowadzonego w lipcu 2021 przez 

Bindę (na próbie 1200 przedsiębiorstw przemysłowych 

z terenu województwa małopolskiego) wynika, że 

„pierwszym i wymagającym przemyślenia jest fakt, iż 

jedynie 15% podmiotów przemysłowych nie dostrzega 

żadnych barier i ograniczeń w zakresie wdrażania 

rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu 

zamkniętym”. Przykuwa też uwagę fakt, że niemal 

połowa respondentów (48%) barierę dostrzega 

w aspektach ekonomicznych przedsięwzięcia, co na 

ogół wiąże się z brakiem własnego, odpowiednio 

dużego kapitału [18]. Kolejne bariery w zakresie 
wdrażania GOZ, wedle odsetka wskazanych przez 

respondentów przedstawiają się następująco: 

− bariery infrastrukturalne (brak dodatkowych mocy 

przerobowych, powierzchni, pomieszczeń) (25%);  

− niepewny zwrot z inwestycji (24%);  

− brak odpowiednio przygotowanych do tego 

pracowników oraz brak dostatecznej wiedzy 

i świadomości (16%);  

− brak rozwiązań technologicznych, które 

umożliwiałyby ich wprowadzenie (13%);  

− bariery prawne (np. pozwolenia, brak rozwiązań 

wspierających takie działania) (11%);  
− brak szczegółowej analizy możliwości 

wprowadzenia elementów GOZ (8%);  

− brak powszechnego obowiązku wprowadzenia ich 

we wszystkich podmiotach takich jak nasz 

(wprowadzenie ich przez nas obniżyłoby naszą 

konkurencyjność) (7%);  

− bariery organizacyjne (brak sieci współpracy, 

dobrych praktyk, brak ekoparków, jasnych 

systemów współdzielenia) (6%) [18]. 

 

Jeśli chodzi o sposoby rozwiązania powyższych 

problemów we wdrażaniu GOZ, jakie wskazali sami 
respondenci, sprowadzają się one głównie do kwestii 

finansowych, jak np.: 

− wprowadzenie ulg podatkowych (np. w opłatach 

środowiskowych) w zależności od stopnia 

ponownego wykorzystania odpadów;  

− obniżenie podatku VAT na towary z recyklingu;  

− ujmowanie w kosztach działalności nakładów 

ponoszonych na odzyskiwanie surowców;  

− dofinansowanie działań dedykowanych tylko dla 

rozwiązań GOZ (dedykowane programy 

i projekty); 

− dofinansowanie usług napraw i recyklingu [18]. 

Jak widać, główne problemy sprowadzają się do 

aspektów ekonomicznych, a najlepszym rozwiązaniem 
(zdaniem ankietowanych) jest wsparcie finansowe. 

Zatem to instrumenty finansowe stosowane przez 

organizacje unijne i krajowe mogą w sposób 

zdecydowany wpłynąć na wdrożenie zasad GOZ 

w polskiej gospodarce. 

 

3. Wybrane instrumenty finansowe 
Jak już zostało zasygnalizowane, wdrażanie 

nowego modelu gospodarczego wymaga nie tylko 

wsparcia legislacyjnego, lecz również finansowego. 

Nasuwa się więc pytanie:  

Jakie instrumenty mogą być wykorzystane przez 
podmioty gospodarcze w krajach UE do finansowania 

przedsięwzięć, realizujących koncepcję GOZ?  

Analiza dokumentów w tym zakresie pozwoliła na 

wytypowanie trzech grup instrumentów 

wprowadzonych przez UE i jej instytucje finansowe 

oraz kraje europejskie: instrumenty z udziałem 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Fundusze 

Europejskie; polityka podatkowa krajów europejskich. 

 

3.1. Instrumenty z udziałem Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego  

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), jako bank 
klimatyczny Europy, jest jednym z głównych 

światowych podmiotów finansujących działania na 

rzecz klimatu [19], które mogą odegrać znaczącą rolę 

w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu 

i wynikającej z niego potrzeby transformacji 

gospodarczej. Wśród oferowanych przez EBI 

instrumentów można wymienić: 

• Kredyty średnio- i długoterminowe udzielane 

bezpośrednio przez EBI lub za pośrednictwem 

lokalnych banków i innych instytucji finansowych 

– w latach 2016-2020 bank przekazał 2,7 mld EUR 

na współfinansowanie projektów GOZ w różnych 
sektorach gospodarczych, a do 2023 r. ma 

przeznaczyć kolejne 10 mld EUR [20]. Kredyty 

bezpośrednie udzielane są na projekty 

o całkowitych kosztach inwestycji powyżej 25 mln 

EUR i mogą pokrywać do 50% kosztów projektu. 

Natomiast inne projekty mogą być finansowane 

w sposób pośredni [21].  

• Fundusze Venture Capital (VC) [22] – przykładem 

może być European Circular Bioeconomy Fund, 

który jest pierwszym funduszem dedykowanym 

biogospodarce oraz biogospodarce o obiegu 

zamkniętym, finansującym inwestycje o wartości 
od 2,5 do 10 mln EUR [23]. Docelowa wielkość 

funduszu wynosi 250 mln EUR, z czego 

100 mln EUR wniesie Europejski Bank 

Inwestycyjny. Fundusz ma być ważnym 

instrumentem finansowym wspierającym realizację 

celów Europejskiego Zielonego Ładu, a przede 

wszystkim osiągnięcie przez kraje UE neutralności 

klimatycznej do 2050 r. [24]; 

• Instrumenty podziału ryzyka korzystające 

z gwarancji UE – przykładem tego typu 

instrumentu może być gwarancja InnovFin SME 

Guarantee zapewniająca małym i średnim 
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przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do finansowania 

w formie kredytów lub innych instrumentów 
dłużnych o wartości od 25 tys. do 7,5 mln EUR 

[25]. Taki instrument jest gwarancją lub 

kontrgwarancją (regwarancją) na finansowanie za 

pomocą obcych kapitałów, udzielaną przez 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) 

pośrednikom finansowym, w celu poprawy dostępu 

do wolnych środków pieniężnych dla 

innowacyjnych MŚP. Dzięki niemu pośrednicy 

finansowi (m.in. banki, inne instytucje 

pożyczkowe, programy gwarancyjne, fundusze 

dłużne) wybrane przez EFI mogą zapewnić 

finansowanie dla innowacyjnych MŚP na 
korzystniejszych warunkach niż obecnie 

obowiązujące na rynku. Gwarancja InnovFin SME 

jest częścią programu „InnovFin – finansowanie 

UE dla Innowatorów” będącego wspólną 

inicjatywą Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

i Komisji Europejskiej w ramach Horyzontu 2020 

[26]. 

 

3.2. Fundusze Europejskie  

Drugą grupę instrumentów stanowią Fundusze 

Europejskie, w ramach których przedsiębiorstwa mogą 

otrzymać środki finansowe na działalność badawczo-
rozwojową, w tym współpracę z jednostką naukową, 

dodatkowy sprzęt, wynajem laboratorium czy 

zatrudnienie personelu badawczego, a także wdrożenie 

opracowanych rozwiązań poprzez sfinansowanie 

inwestycji (np. zakupu linii technologicznej, 

specjalistycznego oprogramowania).  

Kluczowym programem jest Horyzont Europa 

2021-2027) oferujący konkursy w zakresie GOZ 

o wartości od 400 tys. EUR. Co najmniej 35% budżetu 

programu „Horyzont Europa” przeznaczone zostanie na 

finansowanie nowych rozwiązań w dziedzinie klimatu, 

które są istotne z punktu widzenia wdrażania Zielonego 
Ładu.  

Instrumentem z grupy funduszy europejskich jest 

także program Life [27], jedyny instrument finansowy 

UE przeznaczony wyłącznie na współfinansowanie 

projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym 

przyrody oraz wpływu człowieka na klimat 

i dostosowania się do jego zmian. W ramach programu 

działań na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027), 

25% procent środków ma być przeznaczona na 

podprogram Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość 

życia [28]. 

 
3.3. Polityka podatkowa w wybranych krajach 

UE  

Trzecią grupę instrumentów stanowią narzędzia 

polityki podatkowej, w tym wprowadzony od 2021 r. 

podatek od plastiku, czyli opłata w wysokości 0,8 EUR 

za kilogram od niepoddanych recyklingowi odpadów 

opakowaniowych z tworzyw sztucznych [29]. Opłata 

ma służyć mobilizacji działań na rzecz zbiórki 

i recyklingu odpadów i została wprowadzona 

w związku z dążeniem UE do ograniczenia produkcji 

jednorazowego plastiku. 

Bardzo ważną grupę stanowią też lokalne 

instrumenty wprowadzane przez poszczególne kraje 
i regiony. Jako przykład może posłużyć wprowadzona 

w Szwecji 50% ulga podatkowa – czyli zmniejszenie 

z 25% do 12% podatku VAT od napraw [30]. 

Konsumenci mogą czerpać korzyści z naprawy 

wszystkiego, od odzieży przez rowery po pralki. 

W przypadku dużych przedmiotów, takich jak lodówki, 

piekarniki lub zmywarki, konsumenci mogą również 

odliczyć połowę kosztów pracy związanych z naprawą 

od podatku dochodowego. Poza tym w kraju powstało 

laboratorium zrównoważonego finansowania 

(Sustainable Finance Lab SWEDEN), które jest 

transdyscyplinarnym centrum badawczym, 
utworzonym w celu transformacji rynków finansowych 

i wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. 

Centrum prowadzi badania oraz interaktywny ośrodek 

promujący transformację i innowacje wśród podmiotów 

ekosystemu rynku finansowego [31]. 

Przykładem działań na szczeblu regionu jest 

fundusz publiczno-prywatny działający w Holandii 

(w prowincji Brabancja Północna). W prowincji tej 

MŚP i startupy mogą ubiegać się o bon innowacyjny 

(voucher) do wysokości 10 000 EUR na rozwiązania 

zgodne z modelem GOZ. Voucher można spieniężyć 

w regionalnym ekosystemie, aby sfinansować wydatki 
niezbędne do przeprowadzenia działań pilotażowych 

w tym zakresie. W ramach pilotażu dostępna była 

kwota 1 mln EUR [32]. 

Z kolei w Belgii (w Regionie Stołecznym Brukseli) 

finansowanie przedsięwzięć związanych z GOZ 

realizowane jest w ramach programu Brussels Regional 

Programme for a Circular Economy (BRCPE) 

działającego od 2016 r. Na program co roku 

przeznaczanych jest ok. 13 mln EUR. Dzięki niemu do 

początku 2019 r.: 

− ponad 220 firm zostało wyedukowanych i dostało 

wsparcie finansowe na wdrożenie modelu GOZ, 
− 8,3 mln EUR zostało przekazano na realizację 139 

projektów biznesowych lub badawczych, 

− ponad 1400 osób zostało przeszkolonych w ramach 

działań edukacyjnych, 

− nawiązano współpracę między agencjami 

publicznymi a przedsiębiorstwami. 

Program BRCPE otrzymał Regionalną Nagrodę 

Innowacyjności 2016 od Zgromadzenia Regionów 

Europy, a w 2017 został uhonorowany Nagrodą 

Innowacyjności Eurocities [33].  

Podobne instrumenty mogą być wykorzystywane 

w procesie transformacji gospodarki w kierunku obiegu 
zamkniętego również w Polsce. 

 

4. Wnioski 
Transformacja gospodarki w kierunku GOZ to 

proces długotrwały, skomplikowany i wymagający 

kompleksowych rozwiązań. Napotyka bowiem na wiele 

barier o różnym charakterze i zasięgu. Ich analiza 

umożliwia podjęcie właściwych decyzji celem ich 

pokonania lub dostosowania się. Wdrożenie nowych 

zasad w konkretną gospodarkę musi jednak mieć 

wsparcie ze strony wszystkich grup społecznych, 

którym przyświeca wspólnych cel – czyste środowisko 
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i dostępność surowcowa dla następnych pokoleń. 

Ważny też jest dialog społeczny wokół zagadnień GOZ 
oraz kształtowanie i promowanie odpowiednich postaw 

zarówno wśród producentów, jak i gospodarstw 

domowych.  

Osiągnięcie celu nie będzie możliwe bez wsparcia 

ze strony władz centralnych i lokalnych. Jednym 

z najważniejszych z nich jest wsparcie finansowe, na co 

wskazują badania naukowców. Może ono przyjmować 

różne postacie i mieć różne źródła, musi jednak być 

spójne z generalną strategią rozwoju idei GOZ w danej 

konkretnej gospodarce, a jednocześnie dostosowane do 

poszczególnych grup interesariuszy (np. MŚP, regiony, 

branże), z uwzględnieniem specyfiki uwarunkowań 
zewnętrznych i roli jaką odgrywają w społeczeństwie. 

Transformacja nie jest możliwa bez wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań (technologicznych 

i organizacyjnych), które wymagają znacznych kwot 

finansowania. Jednak nie wszystkie podmioty 

gospodarcze są w stanie ponieść takie obciążenie 

finansowe. Aby stało się to możliwe, potrzebne jest 

wsparcie ze strony państwa i UE. Może to być polityka 

podatkowa w kraju lub wsparcie ze strony 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Funduszy 

Europejskich. Pewną rolę odegrać mogą też różne 

organizacji krajowe. Jako dobre praktyki w tym 
zakresie można wskazać projekty lub inicjatywy 

w klastrach (Klaster Gospodarki Odpadowej 

i Recyklingu), sieciach (np. IATI) oraz programach 

inicjujących taką współpracę (np. SPIN w Małopolsce). 
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Streszczenie 
Wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wiążę się z wieloma wyzwaniami stojącymi przez 

każdym społeczeństwem. Jego sukces zależy od wszystkich interesariuszy, ich świadomości, wiedzy i 

zaangażowania. Jednak bez wsparcia ze strony państwa i organizacji międzynarodowych ten proces mógłby się 

ciągnąć w nieskończoność, a przecież głównym celem idei GOZ jest zachowanie planety w jak najlepszym stanie 

(pod względem środowiska i dostępności surowców) dla następnych pokoleń. Celem artykułu było zbadanie 

barier, jakie stoją na przeszkodzie szybkiego wdrażania modelu GOZ w polskiej gospodarce oraz wskazanie 

instrumentów finansowych, które mogłyby wspomóc i przyspieszyć ten proces. 

Słowa kluczowe: transformacja gospodarki, model, gospodarka o obiegu zamkniętym, bariery, wsparcie, instrumenty 

finansowe 

 
 

Financial instruments supporting the implementation of circular principles in the economy  
Abstract 

The implementation of the circular economy model (CE) is associated with many challenges faced by each 

society. Its success depends on all stakeholders, their awareness, knowledge and commitment. However, without 

the support of the state and international organizations, this process could go on forever, and the main goal of 
the circular economy idea is to preserve the planet in the best condition (in terms of the environment and 

availability of raw materials) for the next generations. The aim of the article was to examine the barriers to the 

rapid implementation of the CE model in the Polish economy and to identify financial instruments that could 

support and accelerate this process. 

Keywords: transformation of the economy, model, circular economy, barriers, support, financial instruments 
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Wyzwania recyklingowe w obszarze przemysłu morskiego  

na przykładzie projektu GreenOffshoreTech  
  

1. Wstęp – GreenOffShoreTech 
W polityce UE i wielu krajów na świecie dąży się 

aby wszelkiego rodzaju usługi, produkcja czy także 

transport, zarówno na lądzie, jak i na morzu były 

przyjazne dla środowiska, czystsze, zrównoważone  

i inteligentne, a także aby były zgodne z założeniami 

gospodarki o obiegu zamkniętym.  

GreenOffshoreTech to projekt finansowany  

z unijnego programu Horyzont 2020, którego celem jest 
wspieranie innowacji w małych i średnich 

przedsiębiorstwach oraz sprzyjanie rozwojowi 

powstających gałęzi przemysłu Blue Economy poprzez 

umożliwienie powstania nowych międzysektorowych  

i transgranicznych łańcuchów wartości w oparciu  

o wspólne wyzwania i wdrożenie kluczowych 

technologii wspomagających. Poszukuje się zatem 

nowych rozwiązań technologicznych (TRL>4)  

i organizacyjnych możliwych do zastosowania  

pomiędzy 8 sektorami o silnych synergiach: morska 

energetyka wiatrowa, morska akwakultura, ropa i gaz z 

dna morskiego, transport wodny, zaawansowane 
technologicznie materiały, nowoczesna innowacyjna 

produkcja, Przemysł 4.0 i technologie przyjazne dla  

środowiska. GreenOffshoreTech w swoich założeniach 

powinien ułatwić tworzenie nowych produktów, 

procesów lub usług, w obszarze ekologicznej produkcji 

(OZE, akwakultura, wydobycie ropy i gazu) i czystego 

transportu morskiego.[1]   

 Wyzwaniem jest aby wdrażana technologia 

uwzględniała zasady GOZ, zatem istotne znaczenie ma  

czas eksploatacji oraz użycie zasobów, możliwość 

naprawy i regeneracji oraz metody zagospodarowanie 

odpadów, w tym ponowne zagospodarowanie 
odzyskanych surowców. W związku z tym dla każdego 

z analizowanych  sektorów dokonano przeglądu 

najnowszej literatury pod kątem rozwiązań zgodnych 

z założeniami GOZ.  

 

2. Rozwiązania GOZ w sektorze morskiej 
energii wiatrowej 

Dla morskiej energetyki wiatrowej istotne 

znaczenie ma zarówno ekoprojektowanie (nowe 

inwestycje), jak i procesy recyklingu,  które 

rozpoczynają się od demontażu elektrowni wiatrowej. 

Elementy takie jak układ napędowy, przekładnia czy 
sam generator składające się na turbinę prądotwórczą  

[2] nie stanowią większego problemu w trakcie odzysku 

(najczęściej są to elementy metalowe, które mogą być 

wykorzystane w innych procesach  i urządzeniach bądź 

przetworzone na półwyroby do produkcji innych 

produktów.  Występująca w układzie elektronika 

również jest poddawana procesom recyklingu.[3]   

Problem stanowią natomiast elementy 

konstrukcyjne takie jak wieża, łopaty turbiny, gondola 

w której jest umieszczona jednostka prądotwórcza,  

a często również i podstawa ponieważ w większości 

przypadków wykonane są z polimerowych materiałów 

kompozytowych [4]. 

 

 

Rysunek 1. Przekrój poprzeczny łopaty turbiny 

wiatrowej pokazujące wykorzystanie materiałów  

w łopacie  [4]. 

 

Przykładem są łopaty turbin wiatrowych, które  są 

konstrukcją o strukturze przestrzennej wykonanej 

z organicznych materiałów kompozytowych (OMC) 

i składa się z materiałów o różnych właściwościach. 

Chociaż składy materiałowe różnią się w zależności od 

typu  i producenta łopaty, to w praktyce zawierają one 

na ogół  następujące elementy (patrz rysunek 1): 
• Zbrojenie z włókna wzmacniające np. szklane, 

węglowe, aramidowe lub bazaltowe; 

• Osnowa (matryca) polimerowa, np. chemo- lub 

termoutwardzalne, takie jak żywice fenolowe, 

epoksydowe, akrylowe, poliestry, estry winylowe, 

ewentualnie tworzywa termoplastyczne; 

• Rdzeń przekładki, np. drewno balsa lub pianki, np. 

spieniony politereftalan etylenu (PET),  

wypełniający puste przestrzenie poliuretan (PUR); 

• Powłoki np. polietylenowe (PE); 

• Metale np. przewody miedziane, stalowe śruby. 

Połączenie włókien i polimerów, znane również 
jako kompozyty wzmacniane włóknem szklanym 

(GFRP – Glass Fiber Reinforced Polymers), stanowi 

większość składu materiału ostrzy (60-70% wagowo 

włókien wzmacniających i 30-40% wagowo żywicy). 

Kompozyty GFRP są korzystne z kilku powodów np.: 

• GFRP łączą właściwości wysokiej wytrzymałości 

na rozciąganie z niską gęstością (wysoki stosunek 

wytrzymałości do masy), aby spełnić wymagania 

dotyczące obciążeń mechanicznych  

i optymalnie zachować się pod względem 

aerodynamicznym; 
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• GFRP zapewniają odporność na zmęczenie, 

korozję, przewodnictwo elektryczne i cieplne, co 
jest ważne dla długotwałej żywotności produktu; 

• GFRP umożliwiają efektywną kosztowo 

produkcję dłuższych i lżejszych konstrukcji łopat; 

• GFRP można łatwo wyposażyć w dodatkowe 

komponenty (odgromniki, zabezpieczenia 

krawędzi czołowych i systemy grzewcze) w celu 

poprawy osiągów w zmiennych warunkach 

atmosferycznych.  

Jednak podczas utwardzania termoutwardzalnych 

kompozytów GFRP, polimery ulegają uporządkowaniu 

w strukturę sieciową i przechodzą nieodwracalny 

proces, który utrudnia recykling. [4] 
Jednym z chętniej wybieranych materiałów 

służących jako zbrojenie kompozytu są włókna 

węglowe. Włókno węglowe ma mniejszą mase, wyższą 

wytrzymałość oraz dużą wartość na rynku materiałów 

kompozytowych i może być również stosowane 

w przemyśle energetyki morskiej. Obecnie istnieje 

więcej firm zajmujących się recyklingiem włókien 

węglowych, które działają i rozwijają się komercyjnie. 

Należą do nich ELG Carbon Fiber, Filon, itd. Włókna 

węglowe składają się z co najmniej 92% węgla 

i najczęściej mają średnicę w zakresie 5-10 µm. Są 

produkowane z polimerów i ulegają w termicznym 
procesie procesowi grafityzacji.  Ta grafityczna forma 

włókna węglowego jest czystą formą węgla, w której 

atomy ułożone są w formie pierścieni sześciokątnych. 

Struktura ta zapewnia bardzo wysoki poziom 

sztywności i wytrzymałości.  Z technicznego punktu 

widzenia, włókna węglowe są produkowane i ulepszane 

od wielu dziesięcioleci ze względu na ich doskonałe 

właściwości mechaniczne, termiczne i elektryczne, 

często wykorzystywane jako materiały kompozytowe 

z włókien węglowych do wysoce wartościowych 

zastosowań w szczególności w sektorach takich jak: 

lotnictwo, obronność, energia wiatrowa, motoryzacja, 
medycyna, rekreacja i sport. Natomiast nas konkretne 

interesującyce przykłady dotyczą zastosowań to 

skrzydła szybowców, łopatki turbin wiatrowych. [5] 

Istnieją różne procesy, które są rozważane  

w recyklingu odnawialnych materiałów 
kompozytowych, które są korzystne dla GOZ. 

Obejmują one zakres od procesów mechanicznych do 

termicznych. W literaturze przedstawiają często rozwój 

procesów recyklingu włókien węglowych oparty na 

procesie rozkładu termicznego metodą pirolizy i są one 

obecnie dostępne komercyjnie w kilku miejscach od 

czasu uruchomienia Milled Carbon (obecnie znanego 

jako ELG Carbon Fiber) zlokalizowanego w West 

Midlands, Wielka Brytania. Na uwagę zasługuje, że 

wartość ekonomiczna włókna węglowego jest około 

10 razy większa niż włókna szklanego. Wpływa to na 

komercjalizację tych procesów recyklingu, czyniąc je 
dość kłopotliwymi. Warto stwierdzić, że choć 

komercjalizacja była nieco trudna, to jednak 

"łatwiejsza" niż znalezienie dróg recyklingu dla GRP 

(Glass Reinforced Polymers – Polimery wzmacniane 

szkłem), mimo znacznie mniejszych wolumenów. 

Według raportu rynkowego AVK 2018, w 2018 r. 

polimery wzmacniane włóknem węglowym (CRP – 

Carbon Reinforced Polymers) były szacowane na 128 

000 Mg, podczas gdy całkowity europejski rynek GRP 

miał szacunkową wielkość 1,141 mln Mg  

z przewidywaną stopą wzrostu na poziomie 2,1%. Było 

to wyższe niż w raporcie rynkowym AVK 2012, który 
przedstawiał 76 000 t CRP w porównaniu do około  

1 mln Mg części GRP wyprodukowanych w Europie  

w 2012 roku. Proces recyklingu wspierany przez 

European Composites Industry Association (EuCIA),  

a dostępny w Niemczech, polega na dodawaniu 

odpadów GRP do pieców cementowych. W ten sposób 

uzyskuje się wartość ze wszystkich części kompozytu  

i jest on komercyjnie aktywny w Niemczech poprzez 

trasę znaną jako Compocycle, obsługiwaną przez 

Zajons i zasilającą piece cementowe Holcim. Proces ten 

jest jednak nadal obciążony znacznymi opłatami. 

Istnieje wiele metod recyklingu tego typu materiałów, 
jednakże każda z nich nie jest idealna. W tabeli 

1 porównano kilka realizowanych procesów 

recyklingu: 

 

Tabela 1. Porównania (SWOT) między różnymi technologiami recyklingu materiałów kompozytowych. [5] 

 

Technologie 

recyklingu 

Mocne strony Słabe strony Zagrożenia 

Recykling 

mechaniczny 

Sprawny proces 

gospodarowania odpadami 

(wysoka przepustowość) 

Wysoki spadek właściwości 

(mechanicznych). Materiał 

poddawany procesowi 

recykling w dół 

(kaskadowanie). 

Recyklat z dużą zawartością 

innych materiałów (m.in. 

polimery, zanieczyszczenia, 

farby, powłoki). Małe, 

niestrukturalne, grube i 

niespójne włókna. 

Wysokie koszty operacyjne i 

Wymaga pełnego 

wykorzystania 

środków ochrony 

osobistej. 

Drobny pył 

uwalniany do 

otaczającej 

atmosfery. 

Zdolność włókien do 

przyklejania się do 

ludzkiej skóry lub 

błon śluzowych 
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inwestycje kapitałowe 

(koszty bieżące, instalacje). 

Proces powoduje powstanie  

do 40% odpadów 

materiałowych. 

powodując 

podrażnienie. 

Piroliza Pozyskany gaz i olej z 

procesu może zostać 

wykorzystywany jako źródło 

energii, dzięki czemu może to 

być proces samowystarczalny. 

Pozyskane recyklaty wosku/ 

parafin może być stosowany 

jako paliwo lub półprodukt do 

produkcji chemikaliów. Łatwe 

skalowanie do pojemności 

wielotonowej. Ponadto 

piroliza mikrofalowa polega 

na podgrzaniu materiału w 

rdzeniu promieniowaniem 

mikrofalowym w małych 

ilościach. Stwarza miejsce na 

łatwiejszą kontrolę procesu 

nagrzewania, co prowadzi do 

zmniejszenia indukowanych 

uszkodzeń materiału 

włóknistego. 

Produkt włóknisty może 

zachowywać pozostałości 

utleniania lub zwęglenia. 

Degradacja wymiarowa 

włókien szklanych prowadzi 

do zmian składu (struktury 

chemicznej). 

Po rozkładzie termicznym w 

reaktorach pozyskany 

skłębiony surowiec po 

pocięciu może zostać 

zastosowany jako 

wypełniacz do wytwarzania 

produktów z OMC mniej 

odpowiedzialnych. 

Potencjalny wyciek 

gazów palnych z 

komór oczyszczania 

ścieków. 

Piec 

cementowy 

(współprzetw

arzanie) 

Wysoce wydajny i szybki 

proces w piecach 

cementowych. Można 

przetwarzać duże ilości. 

Do 75% substytucja 

surowców cementowych, co 

znacznie ogranicza emisję 

CO2 emitowanego przez 

przemysł cementowy. 

Brak popiołu, substancje są 

uwięzione w osnowie 

klinkieru. 

Całkowita utrata 

właściwości materiału 

(forma włókien). 

Wysokie temperatury 

przetwarzania. 

Emisje z 

zanieczyszczeń i 

cząstek stałych. 

Istnieje ryzyko 

zmniejszenia jakości 

wytwarzanego 

klinkieru (cementu) 

przez występujące 

zanieczyszczenia. 

Solwoliza Chemiczna reakcja podwójnej 

wymiany zachodząca między 

cząsteczką lub jonem 

rozpuszczalnika i cząsteczką 

lub jonem substancji 

rozpuszczonej w obiegu 

zamkniętym. 

Odzyskiwanie czystych 

włókien na całej ich długości. 

Odzyskiwanie żywicy (takiej 

jak polimery lub oligomery), 

które można ponownie 

wykorzystać. 

Niewystarczająca wydajność 

(przepustowość) technologii. 

Wysokie zużycie energii ze 

względu na wysoką 

temperaturę i wysokie 

ciśnienie. 

Stosowanie dużych ilości 

rozpuszczalników. 

Emisje gazów (w 

zależności od 

katalizatorów 

potencjalnie 

toksycznych, np. z 

katalizatorów 

alkalicznych). 

Wpływ na zdrowie 

człowieka i 

ekotoksyczność. 

Wysokie zużycie 

wody (chociaż można 

zbadać opcje 

ponownego użycia) 

Fragmentacja Potrafi przetwarzać ilości Dostępne są tylko maszyny Niebezpieczeństwo 
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impulsów 

wysokiego 

napięcia 

przemysłowe, co zapewnia 

wystarczającą skalowalność 

procesu do obróbki większych 

wydajności. 

Niskie inwestycje wymagane 

do przejścia na wyższy 

poziom. 

w skali laboratoryjnej i 

pilotażowej. 

Mocno obniżony moduł 

włókien szklanych. 

spowodowane pracą 

w pobliżu wysokiego 

napięcia. 

Zgazowanie 

(złoże 

fluidalne) 

Wysoce elastyczny (pod 

względem różnych 

możliwości procesu) i prosty 

proces. 

Wysoka sprawność wymiany 

ciepła. 

Niska jakość włókien dla 

włókien szklanych (znacznie 

zmniejszona wytrzymałość 

włókien na rozciąganie). 

Będzie ekonomicznie 

opłacalny tylko wtedy, gdy 

osiągnie zdolności powyżej 

10 000 Mg rocznie (Yang i 

in.). 

Defluidyzacja jest 

problematyczna: złoże 

fluidalne może  zapaść się 

miejscowo. 

Emisje (np. CO2) 

związane z procesem. 

Dość stabilna i 

wydajna produkcja  

w przypadku 

problemów z 

działaniem reaktora i 

bezpieczeństwem. 

 

 

3. Rozwiązania GOZ  w sektorze akwakultury 
Akwakultura jest formą gospodarki, skupiającej się 

na hodowli zasilającej np. przemysł spożywczy 

wybranych rodzajów organizmów wodnych, 

w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych – 

słodko- lub słonowodnych. Jednym z głównych 

problemów środowiskowych z jakim boryka się ten 

sektor jest degradacja środowiska wynikająca  

z działalności akwakultury. Aby przeciwdziałać temu 

zjawisku stosowane są różne metody takie jak np. 
filtracja chemiczna czy mechaniczna. W ostatnich 

latach sporym zainteresowaniem cieszą się badania nad 

użytecznością mikro alg w procesie recyklingu 

zanieczyszczonej związkami pochodzenia rybnego 

wody.  

E. Villar-Navarro i wsp. testowali taką metodę  

w celu oczyszczania wody ze związków fosforowych 

oraz azotowych w recyrkulacyjnym systemie 

akwakultury (z ang. RAS - recirculating aquaculture 

system). Zasymulowano strumień RAS o takiej samej 

charakterystyce uzyskanej w gospodarstwie rybnym 

zlokalizowanym w Andaluzyjskim Centrum 
Technologii Akwakultury (CTAQUA) w El Puerto de 

Santa Maria (Kadyks, Hiszpania), w którym hodowano 

młode osobniki labraksa. Obiekt, z którego pobrano 

próbki, obejmował 18 zbiorników o pojemności 300 l 

z zagęszczeniem ryb 8,4 kg wyposażony w biofiltr 

nitryfikacyjny, filtr bębnowy, odpieniacz i urządzenie 

do dezynfekcji UV. Podczas doświadczeń do 

symulowanego podłoża hodowlanego dodawano 

mikroelementy (witaminy, metale śladowe lub 

krzemiany) o określonych stężeniach.  Badania 

przeprowadzono na trzech kolumnach bąbelkowych o 

pojemności 18 l (średnica 20 cm) umieszczonych 

w komorze hodowlanej w stałej temperaturze (22 ± 1 
◦C). Przed eksperymentami przeprowadzono wstępną 

adaptację kultur w reaktorach 8 l, w których stosowano 

symulowany strumień RAS. Powietrze otoczenia, 

uprzednio przefiltrowane (0,45 μm), było 

napowietrzane od dołu z prędkością przepływu 2 l/min. 

Analiza wyników wskazała, że w  przypadku 

połączenia ścieków z akwakultury z biotechnologią 

mikroalg zapotrzebowanie na mikroelementy zależy nie 
tylko od gatunku, ale również od sposobu działania 

reaktora (okresowy lub półciągły). Dodatek metali 

śladowych jest niezbędny we wszystkich przypadkach 

i może podwoić produktywność biomasy. 

Zaproponowana metodologia wykorzystująca 

parametry kinetyki wzrostu Verhulsta w trybie 

wsadowym jest dokładną i prostą procedurą do 

przewidywania produktywności mikroalg 

w fotobioreaktorach pracujących w trybie półciągłym. 

Usuwanie fosforu było takie samo dla wszystkich 

mikroalg w różnych warunkach pracy, osiągając prawie 

100% skuteczność. Usuwanie azotu różniło się 
w zależności od gatunku i warunków pracy, od 54 do 

94% w trybie wsadowym i 36 do 94% w półciągłym. 

Przewidywania dotyczące usuwania azotu i fosforu 

zostały spełnione, a także przeanalizowano znaczenie 

abiotycznego usuwania azotu przez stripping, 

a dokładniej średnio 72% N-NH4+ wchodzącego do 

systemu. Podczas gdy zaobserwowano znaczne różnice 

w składzie białka i lipidów pomiędzy gatunkami 

i warunkami eksploatacji, jakość białka (profil 

aminokwasowy) i lipidów (profil kwasów 
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tłuszczowych) była jednorodna we wszystkich 

przypadkach. [6]  
 

4. Rozwiązania GOZ w sektorze morskiego 
wydobycia ropy i gazu 

Zmieszanie oleju z wodą występuje często i może 

się zdarzyć w różnych sytuacjach. W ubiegłym roku na 

wodach Azji odnotowano tony wycieków ropy. 

Większość z tych wycieków jest niewielka, na 

przykład, gdy statek zatankował olej napędowy lub 

wystąpiło czyszczenie zęzy na statku i bezprawne 

zrzucenie nieczystości do wody. Te teoretycznie 

niewielkie wycieki ropy mogą przynieść katastrofalne 

skutki, głównie wtedy, gdy zdarzają się na delikatnych 
obszarach, takich jak mokradła, wybrzeża morskie, czy 

dno wodne w pobliżu lasów namorzynowych. 

Kolosalne wycieki ropy to potencjalnie śmiertelne 

katastrofy (jak w Zatoce meksykańskiej). Zwykle 

dochodzi do nich, gdy zawiodą platformy wiertnicze, 

szczelność rurociągów, zatoną tankowce, lub gdy źle 

przebiegają prace związane ze szczelinowaniem. Po 

wycieku ropy negatywne skutki dla siedlisk 

i gospodarek trwają zwykle przez dziesięciolecia. 

Głównymi rodzajami oczyszczania w różnych 

sektorach komunalnych i przemysłowych są fizyczne, 

chemiczne i biologiczne techniki separacji oleju i wody. 
Procesy chemiczne mają zazwyczaj wyższe koszty 

bieżące, wymagają przeszkolonych operatorów oraz 

niezawodnego monitorowania i kontroli procesu.  

W tej kategorii procesowi recyklingu poddawane są 

często platformy wydobywcze, gdzie metody 

recyklingu są praktycznie takie same jak w sektorze 

energetyki wiatrowej (głównie konstrukcje  metaliczne 

możliwe do rozbiórki i dalszego zagospodarowania, 

przetopu. 

Podczas wydobycia ropy naftowej i gazu pojawia 

się natomiast problem zanieczyszczenia wody 

mieszaniną węglowodorów płynnych, która staje się 
materiałem odpadowym. Zanieczyszczenie to może być 

spowodowane różnymi czynnikami, między innymi 

przy rozpoczynaniu prac wiertniczych, bądź  

w przypadku uszkodzenia infrastruktury rurociągowej. 

[7] 

Głównymi rodzajami oczyszczania w różnych 

sektorach komunalnych i przemysłowych są fizyczne, 

chemiczne i biologiczne techniki separacji oleju i wody. 

Procesy chemiczne mają zazwyczaj wyższe koszty 

bieżące, wymagają przeszkolonych operatorów oraz 

niezawodnego monitorowania i kontroli procesu.  

Obecnie potencjał w separacji oleistych cieczy od 
wody wykazują substancje chemiczne rozdzielające 

poszczególne fazy bardzo często stosowane 

w rafinerjach.  Funkcjonalność i wydajność procesu 

może być zwiększona poprzez mieszanie dla uzyskania 

efektywnej separacji olej-woda. Pozwalają one na 

uzyskanie znacznej powierzchni czynnej, lepszej 

funkcjonalności i nanodyspersji. Nanofunkcjonalne 

materiały superzwilżające, takie jak materiały Janus, 

membrany, nanowłókna, gąbki i pianki są ostatnio 

badane w celu oddzielenia ścieków olejowo-wodnych, 

ponieważ zapewniają wysoki stopień skuteczności 

separacji, odnawialność, wytrzymałość mechaniczną 

i doskonałą wydajność środowiskową.  
Są różne metody zmiany zwilżalności powierzchni 

za pomocą elementów z obsadzonymi nanocząstkami, 

takie jak: 

- Fizyczne metody osadzania – które bazują na 

kontroli procesu osadzania głównie przez różne 

techniki odparowania. Zachodzi on w próżni lub 

w atmosferze obojętnej. Technika odparowywania 

próżniowego jest najłatwiejsza do wytwarzania 

cienkich filmów amorficznych. 

- Chemiczne metody osadzania – tańsze od metod 

fizycznych, w których osadzanie zależy w dużej mierze 

od składu, pH, lepkości i roztworów. Najbardziej znane 
osadzanie chemiczne zostało osiągnięte metod zol-żel, 

osadzanie w kąpieli chemicznej (CBD - Chemical Bath 

Deposition), osadzanie elektryczne, chemiczne 

osadzanie z fazy gazowej (CVD - Chemical Vapour 

Deposition)  i metodę pirolizy natryskowej.[8] 

Superhydrofobowe powierzchnie nanostrukturalne 

i superhydrofilowe znalazły praktyczne zastosowanie w 

separacji olej-woda, np. w usuwaniu wycieków ropy 

naftowej i gospodarce odpadami oleistymi. Posiadają 

one jednak niewielką zdolność do segregacji lotnych 

składników, przez co istnieje ryzyko zanieczyszczenia 

układów. Dodatkowo, nieznana jest trwałość membran 
w trudnych warunkach pracy, takich jak silne kwasy, 

zasady, utleniacze i roztwory soli. Hydrofobowość 

może się zmniejszać w podwyższonej temperaturze. 

Nie należy przeceniać wpływu czynników 

operacyjnych, takich jak temperatura, pH, prędkość 

przepływu poprzecznego i ciśnienie transmembranowe, 

a także wielkość cząsteczkowa rozpuszczalnika, 

zwłaszcza gdy dodawane są cząstki stałe powodujące 

szybki fouling. Dodatkowo, wpływ pH na materiał 

membrany i większy rozmiar molekularny odrzutu 

roztworu pozostają zagadkowe, a w otwartych źródłach 

podawano sprzeczne wyniki. W analizowanej 
literaturze nie stwierdzono istnienia systematycznego 

badania istotnych cech, takich jak ich wpływ na 

osłabienie, procesy separacji i zjawiska membran 

superhydrofobowych i superoleofilowych. Skuteczność 

separacji mieszaniny olej-woda zależy od grubości 

membrany, wielkości porów, stanu zwilżenia 

i chropowatości powierzchni.  

Zmniejszenie grubości membrany poprawia 

efektywność separacji; oraz zmniejsza zużycie energii. 

Wynika z tego, że zastosowanie ultracienkiej 

membrany o dużej wytrzymałości mechanicznej może 

być uznane za przyszły trend w filtracji membranowej. 
W dalszych badaniach nad tym zagadnieniem należy 

uwzględnić dwuwymiarowe siatki molekularne (grube 

membrany atomowe) wykonane z arkuszy grafenu 

i zamkniętych nanorurek węglowych, a także 

różnorodne siatki z ultradrobnych włókien. 

Uregulowana hierarchiczna chropowatość powierzchni 

sprzyja separacji rozproszonych i zemulgowanych 

zanieczyszczeń olejowych. Chropowatość powierzchni 

zwiększa efektywność separacji oleju, ale zmniejsza 

maksymalny przepływ. Konieczna jest zatem skuteczna 

strategia pozyskania optymalnej chropowatości 

powierzchni. Wpływ postępującej chropowatości 
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powierzchni na pływanie membrany powinien 

uwzględniać najlepszy projekt dla realistycznego 
i efektywnego funkcjonowania [8]. Techniki litografii 

i mikroobróbki pozwalają na wytworzenie pożądanej 

struktury dla chropowatości powierzchni niemniej 

jednak produkcja na dużą skalę jest kosztowna przy 

zastosowaniu obecnej technologii, co byłoby kwestią 

ograniczającą. Postępujący rozwój drukarek 3D 

o wysokiej rozdzielczości mógłby zwiększyć 

możliwości adaptacji skumulowanej chropowatości 

powierzchni niezbędnej w produkcji powierzchni 

superhydrofobowych [8].  

 

5. Rozwiązania GOZ w sektorze morskiego 
transportu 

W transporcie morskim aktualnie materiałami 

poddawanymi recyklingowi są jednostki pływające 

wyeksploatowane i wyłączone z eksploatacji. Oprócz 

poszycia jednostki, jego konstrukcji i elementów 

zewnętrznych w przypadku transportu morskiego 

recyklingowi poddaje się również katalizatory, które 

wykorzystywane są w silnikach zasilanych olejem 

napędowym. Z poszycia, konstrukcji i katalizatorów 

odzyskiwane są metale bądź stopy metali (w tym metale 

szlachetne).  

 W trakcie recyklingu statków należy zwrócić 
szczególną uwagę na substancje niebezpieczne 

znajdujące się w jednostkach pływających, takie jak 

resztki paliwa, wody zęzowe, azbest, smary zawierające  

PCB (bifenyle polichlorowane) i inne, stanowiące 

poważne zagrożenie ekologiczne i wymagają 

najczęściej błyskawicznej utylizacji w sposób możliwie 

jak najbezpieczniejszy. 

Istnieje wiele metod zagospodarowania jednostek 

pływających wyłączonych z eksploatacji: 

• Beaching (plażowanie) – jest to jedno 

z najgorszych możliwych metod, gdyż polega na 

porzuceniu okrętu/statku na równinach 
pływowych. Stanowi źródło bardzo wysokiego 

zagrożenia środowiskowego dla okolicznego 

ekosystemu, min. stwarza ryzyko przedostania się 

substancji niebezpiecznych do środowiska. 

• Drydock – dla kontrastu ta metoda jest jedną 

z najbezpieczniejszych i przyjaznych środowisku. 

Demontaż przeprowadzany jest w suchym doku, 

gdzie wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa 

mogą być z powodzeniem neutralizowane, a sam 

proces przebiega w ściśle kontrolowanych 

warunkach. Jest to jedna z najdroższych metod 

demontażu. 
• Slipway – podobna do metody beaching, statek 

demontowany jest na brzegu bądź na specjalnej 

betonowej pochylni wysuniętej w kierunku morza, 

w strefach bez pływów morskich co pozwala 

ograniczyć niebezpieczeństwo związane 

z zanieczyszczeniem ekosystemu. 

• Alongside – bardzo często stosowane w chińskich 

stoczniach. W tym przypadku do demontażu 

wykorzystywane są porzucone nabrzeża a sam 

statek jest zabezpieczony i demontowany za 

pomocą dźwigów. Dno statku umieszczone jest 

w suchym doku a następnie cięte na mniejsze 

fragmenty trafiające najczęściej do hut. 
Materiał odzyskany ze statków, w głównej mierze 

stanowią elementy metaliczne których 

zagospodarowanie sprowadza się do ponownego 

wykorzystania w innych przedsięwzięciach bądź na ich 

przetopie [9]. 

 

6. Podsumowanie 
W każdej z wymienionej powyżej branży, w trakcie 

przeprowadzania procesów technologicznych, 

eksploatacji urządzeń, bądź w sytuacji zakończenia 

eksploatacji infrastruktury znajdują się elementy, bądź 

produkowane są odpady, których recykling nie tylko 
jest wymagany, ale wręcz niezbędny w celu pozyskania 

jak największej liczby surowców wtórnych w ramach 

GOZ, które w późniejszych etapach zasilą inne gałęzie 

przemysłu.  

Należy również zwrócić uwagę na zwiększające się 

ilości zastosowanych materiałów kompozytowych. 

Skłania  to do refleksji, że jest to kluczowy materiał do 

recyklingu, biorąc pod uwagę fakty że materiały 

kompozyowe są nieustannie rozwijane, powstaje coraz 

więcej tego rodzajów materiałów (MMC, OMC, CMC) 

niemalże w każdej branży, można spodziewać się 

wzrostu zapotrzebowania na recykling takich 
materiałów, a co za tym idzie dynamicznego rozwoju 

technologii recyklingowych w tym zakresie. 

Przedstawione technologie i procesy recyklingu 

wybranych materiałów związanych ze środowiskiem 

wodnym wskazują na wiele problemów z tym 

związanych oraz pokazuje strategiczne kierunki 

rozwoju ukierunkowane na GOZ oraz Europejski 

Zielony Ład.  
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Streszczenie 
Infrastruktura i transport morski, jak każda dziedzina przemysłu, powinny spełniać wymagania idei gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Taka jest wizja finansowanego przez UE projektu GreenOffshoreTech. Jego celem jest 

opracowanie innowacyjnych produktów, procesów lub usług dla ekologicznej produkcji i transportu morskiego 

w kierunku zasobooszczędnej błękitnej gospodarki, przyjmującej unijny Green Deal. Projekt ustanowi ramy dla 

międzysektorowej i ponadnarodowej współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami, klastrami i 

regionami. W projekcie wyłoniono cztery kluczowe sektory, w których będą realizowane założenia projektu: 
morski sektor energetyki wiatrowej, morska akwakultura, morskie wydobycie ropy i gazu oraz transport morski. 

W artykule przedstawiono wyzwania recyklingowe z jakimi zmaga się każdy z wyżej wymienionych sektorów, 

podano przykłady metod oraz procesów recyklingu różnego rodzaju odpadów generowanych przez omawiane 

sektory. 

Słowa kluczowe: przemysł, recykling, morski, wydobycie, ropa, gaz, transport, akwakultura 

 

 

Abstract 
Maritime production and transportation, like any industry, should meet the requirements of the idea of a circular 
economy. This is the vision of the EU-funded GreenOffshoreTech project. Its goal is to develop innovative 

products, processes or services for green maritime production and transportation towards a resource-efficient 

blue economy, adopting the EU Green Deal. The project will establish a framework for cross-sectoral and 

transnational cooperation between small and medium-sized enterprises, clusters and regions. The project has 

identified four key sectors in which the project's objectives will be implemented: offshore wind energy, offshore 

aquaculture, offshore oil and gas, and maritime transportation. The article presents the recycling challenges 

faced by each of the aforementioned sectors, gives examples of methods and processes for recycling the various 

types of waste generated by the sectors in question. 

Keywords: Industry, recycling, marine, mining, oil, gas, transportation, aquaculture 
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Testy optymalizacji kluczowego etapu otrzymywania soli 

potasowych - procesu ługowania 
 

 

Wstęp  
 

Branża cementowa i budownictwo są kluczowe dla 
polskiej gospodarki generując blisko 2 mln miejsc 

pracy i odpowiadając za 8% PKB. Sektor cementowy 

zatrudnia bezpośrednio 3,5 tys. osób, a w ramach 

łańcucha dostaw oraz sieci podwykonawców generuje 

blisko 22 tysiąca miejsc pracy, szczególnie 

w sektorach: transportu, telekomunikacyjnych, 

górnictwa i wydobycia oraz energii elektrycznej, gazu, 

wody i recyclingu. Polskie cementownie generują ok. 

3,8 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce oraz 

ok. 1,9 mld zł wpływów do budżetu w postaci 

podatków. Dzięki branży cementowej rozwijają się 

także powiaty i gminy, w których gospodarują 
cementownie – do ich budżetów trafia rocznie blisko 

200 mln zł [1,2]  

Rys. 1. Mapa rozmieszczenia cementowni na 

terenie kraju [1] 

 

Proces otrzymywania soli potasowych jest wymagający 

pod względem utrzymania warunków procesowych 

zapewniając powtarzalność i jakość otrzymanego na 

końcu produktu w postaci soli potasowych w różnych 

formach [3]. Jak się okazało po przeprowadzeniu badań 

pył by-passowy stanowi idealne źródło potasu, który 

stanowi substrat do otrzymywania soli potasowych. Pył 
by-passowy pochodzący z różnych źródeł odznacza się 

wahaniami jakościowymi składu. Jest to uzależnione od 

wielu czynników limitujących dalsze wykorzystanie 

i prowadzenie procesu otrzymywania soli potasowych 

oraz optymalizację samych warunków procesowych 

[4]. 

 

2. Proces ługowania pyłu by-passowego    
Proces otrzymywania soli potasowych w różnej 

postaci jest wymagający ze względu na utrzymanie 

odpowiednich warunków procesowych. Pochodzenie 

materiału wsadowego wpływa na warunki procesowe. 

W ramach testów prowadzonych w pracach 

rozwojowych dokonano sprawdzenia jak przy różnych 

warunkach prowadzenia poszczególnych etapów 
uzyskuje się produkt końcowy w odpowiedniej postaci. 

Proces ługowania jest pierwszym oraz kluczowym 

etapem otrzymywania soli potasowych. Pył by-

passowy będący materiałem wejściowym do procesu 

poddawany jest procesowi ługowania za pomocą wody 

wodociągowej. Zastosowanie odpowiednich proporcji 

zapewnia optymalny poziom wyługowania kluczowych 

składników jaki są potas i sód. Ługowanie odbywa się 

w zbiorniku w postaci walca zaopatrzonym 

w mieszadło mechaniczne o regulowanej wartości 

obrotów w zakresie 0-250 obr/min. Dodatkowo 

zbiornik powinien jest wyposażony w układ zasypowy 
umożliwiający dozowanie materiału. Kolejność 

podawania surowców jest następująca: woda w ilości 

wymaganej procesem a następnie pył by-passowy. Czas 

kontaktu wynosi minimum 15 minut.  

 

3. Optymalizacja parametrów procesu 
ługowania  

 
Optymalizacji podlegały parametry prowadzenia 

procesu ługowania takie jak: 

a) prędkość obrotowa mieszadła w procesie 

ługowania; 
b) optymalny czas procesu ługowania; 

c) stosunek wagowy materiału wejściowego (pył by-

passowy) do wody wodociągowej. 

 

Ad.1 Podczas prac mających na celu określenie 

optymalnej prędkości obrotowej mieszadła 

zapewniającej najefektywniejszy proces ługowania, 

wykazano iż optymalna prędkość zależy od stosunku 

wagowego pyłu by-passowego do wody wodociągowej. 

Optymalna prędkość obrotowa malała wraz ze 

wzrostem zawartości pyłu by-passowego w mieszaninie 

wsadu. Taka zależność wynikała z lokalnej koncentracji 
pyłu oraz zapowietrzania mieszaniny. Wyższa 

zawartość pyłu by-passowego powodowała nieznaczne 

zagęszczenie mieszaniny i ułatwiała jej zapowietrzanie 

przy zbyt szybkiej prędkości obrotowej, jednocześnie 

koncentrując lokalnie pył i zmniejszając powierzchnię 

kontaktu z wodą.  Wyniki obrazujące optymalną 

prędkość obrotową mieszadła w zależności od stosunku 

wagowego pyłu by-passowego do wody wodociągowej 

obrazuje poniższy wykres (Rys. 2).  
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Rys. 2. Zależność stosunku wody do pyłu  
by-passowego od optymalnej prędkości obrotowej 

mieszadła  

 

Ad. 2 Po określeniu optymalnej prędkości obrotowej 

mieszadła w zależności od składu wsadu podjęto próbę 

weryfikacji parametru, jakim jest optymalny czas 

ługowania. Testy wykazały, że wyższa zawartość pyłu 

by-passowego w mieszaninie wraz z obniżoną 

prędkością obrotową mieszadła prowadzi do 

konieczności wydłużenia czasu procesu ługowania. 

Taka zależność wynika z wolniejszego procesu 

mieszania przy zmniejszonej zawartości wody.  

Rys. 3. Zależność ilości pyłu by-passowego od 

wymaganego czasu ługowania 

 

Ad. 3 Zwiększona zawartość pyłu by-passowego 

mieszaniny wsadu powoduje zwiększoną ilość 

produktów procesu ługowania na jeden cykl, jednakże 

wzrost zawartości pyłu by-passowego wymaga 

wydłużenia prowadzenia czasu procesu. Z tego powodu 

zdecydowano się określić dla jakiego udziału pyłu 

w mieszaninie osiągnięta zostanie najwyższa 

wydajność procesu ługowania biorąc pod uwagę 

wymagany czas procesu. Wykazano, iż stosunek pyłu 
by-passowego do wody wodociągowej przy prędkości 

obrotowej mieszadła na poziomie 150 obr./min 

zapewnia najwyższą wydajność prowadzenia procesu 

ługowania. Maksymalna sprawność procesu dla linii 

prototypowej, jaka została osiągnięta zapewnia 

wydajność na poziomie od 10 do 13 kg ługowanego 

pyłu by-passowego.  

 

 

 
 
 

Rys. 3. Wydajność procesu ługowania w zależności od 
stosunku wagowego mieszaniny wsadu 

 

5. Wnioski z przeprowadzonych testów 
 

Podczas przeprowadzonych prac wykazano, że 

wzrost zawartości materiału wejściowego 

w mieszaninie z wodą wodociągową wymaga 

zmniejszenia prędkości obrotowej mieszadła oraz 

wydłużenia czasu mieszania w celu zapewnienia 

optymalnych warunków procesu ługowania. 

Mieszanina o niższej zawartości materiału wejściowego 

w stosunku do wody wodociągowej (względem 
bazowej wartości zakładanej przy założeniu 10% straty 

wody) pozwala na szybszy proces ługowania co 

częściowo wynika z podwyższonych prędkości 

obrotowych mieszadła. 

Przeprowadzone testy wykazały, iż parametry 

opracowane w skali laboratoryjnej wymagają 

modyfikacji przy zastosowaniu w skali półtechnicznej. 

Stosunek wody do materiału wejściowego pozostaje 

taki sam jak w przypadku badań w skali laboratoryjnej. 

Ze względu na objętość wsadu i inną konstrukcję 

mieszalnika, parametry optymalne dla skali 

półtechnicznej różnią się od parametrów uzyskanych 
podczas badań w skali laboratoryjnej w zakresie 

optymalnej prędkości obrotowej oraz wymaganego 

czasu ługowania. 
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Streszczenie 
Zbadano przebieg procesu ługowania pyłów by-passowych pochodzących z instalacji bocznikowania 

wykorzystywanej w procesie wypału klinkieru, który jest jednym z najbardziej niestabilnych procesów 

technologicznych. Ustalono, iż przy optymalizacji parametrów procesu ługowania następuje wahania jakości 
materiału wyjściowego. Znacząco to również wpływa na strukturę materiału. Należałoby mieć szczególnie na 

względnie pochodzenie materiału wejściowego. Różnorodny skład  uwarunkowany jest wykorzystywaniem do 

procesu wypału klinkieru  paliw alternatywnych, jako paliwo w procesie współspalania węgla. Przez 

wykorzystywanie paliw alternatywnych proces ulega destabilizacji. Wpływa to na akumulację alkaliów w 

klinkierze i powstających w instalacji bocznikowania pyłów by-bassowych. W związku z  czym proces ługowania 

wymaga stałej optymalizacji i dostosowania warunków jego prowadzenia do jakości pobranego materiału 

wejściowego. Materiał jest zmienny jakościowo nawet na przestrzeni jednej zmiany. 

Słowa kluczowe: cement, pył by-passowy, klinkier, instalacja bocznikowania, ługowanie  

 

 

 

Education as one of the ways to reduce barriers in the raw materials sector. Example of RMs 
Manager project   

Abstract 
The process of leaching of by-pass dust from the bypassing installation used in the clinker burning process, which 

is one of the most unstable technological processes, was investigated. It was found that when optimizing the 

parameters of the leaching process, the quality of the starting material fluctuates. It also significantly influences 

the structure of the material. It would be appropriate, in particular, to the origin of the input material. The 

various composition depends on the use of alternative fuels in the clinker firing process as a fuel in the co-

combustion of coal. The process is destabilized by the use of alternative fuels. This influences the accumulation 

of alkali in the clinker and the by-bass dusts generated in the bypassing installation. Therefore, the leaching 
process requires constant optimization and adaptation of the leaching conditions to the quality of the input 

material taken. The material is qualitatively variable even within one shift. 

Keywords: cement, bypass dust, clinker, bypass installation, leaching 

 

Testy zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu nr RPSW.01.02.00-26-0039/17 pod nazwą „Recykling 

odpadów przemysłu cementowego źródłem soli potasowych”, realizowanego w ramach działania 1.2. „Badania i 

rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR. 
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Recykling wielomateriałowych odpadów opakowaniowych 

w ramach GOZ 
  

 

1. Wstęp 
Szybki rozwój gospodarczy oraz globalnej 

konsumpcji społeczeństwa przesądza o potrzebie 

rozwoju procesów recyklingu odpadów oraz 

wycofanych z użytku wyeksploatowanych wyrobów 

codziennego użytku w tym odzysku z nich cennych 

surowców. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) jest 

ściśle związana z dążeniem do minimalizacji degradacji 

środowiska oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych, 

bowiem procesy przetwórstwa surowców z zasobów 
naturalnych wymagają dużo większych nakładów 

energetycznych co jest ściśle związane z nadmierną 

emisją gazów cieplarnianych.  

Organiczne odpady poeksploatacyjne np. typu 

tworzywa sztuczne w układzie 

wielowarstwowym/wielomateriałowym, z których 

zagospodarowania/przetworzenia odzysk materiałowy 

nie jest możliwy lub jest nieopłacalny, powinny 

podlegać odzyskowi energetycznemu metodą rozkładu 

termicznego (energia elektryczna lub cieplna), 

ewentualnie procesowi pirolizy/termolizy w celu 

pozyskania paliw alternatywnych.  
Mając na uwadze maksymalną ochronę środowiska 

w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarki, staje 

się konieczne wdrożenie polityki gospodarczej opartej 

na projektowaniu cyklu życia produktów, w tym 

budowa gospodarki o zamkniętym obiegu 

materiałowym, w której rozwój cywilizacyjny nie 

będzie tak bardzo uwarunkowany wzrostem 

konsumpcji i nadmierną eksploatacją środowiska. 

Bardzo istotny wpływ na minimalizację zużycia 

zasobów naturalnych oraz na obniżenie emisyjności 

i energochłonności gospodarki ma rozwój 

innowacyjnych przyjaznych dla środowiska technologii 
recyklingu i odzysku materiałowego.  

Obecnie Polska jest w trakcie wdrożenia nowych 

przepisów mających przyczynić się do wdrażania GOZ 

w szczególności z tym związanej Rozszerzonej 

Odpowiedzialności Producenta (ROP). Jest to 

kluczowy element, który zdecyduje w jaki sposób 

przedsiębiorcy oraz konsumenci będą postępowali 

z odpadami, głównie opakowaniowymi w perspektywie 

kolejnych lat. 

 

2. Gospodarka o obiegu zamkniętym 
W literaturze możemy znaleźć wiele różnych 

definicji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). 

Większość z nich została opracowana i zdefiniowana 

w ostatnich kilku latach. Wpływ na to miało między 

innymi wprowadzenie gospodarki o obiegu 

zamkniętym do strategii i polityki Unii Europejskiej 

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/851 z dnia 30 maja 2018r. zmieniająca dyrektywę 

2008/98/WE w sprawie odpadów/a), a w efekcie krajów 

do niej należących. Są również organizacje 

pozarządowe (NGO) takie jak Ellen MacArthur 

Foundation (została ona założona w 2009 roku przez 

Elen MacArthur), która ma na celu promocję idei 

gospodarki cyrkularnej i szybkiej transformacji 

z gospodarek linearnych w kierunku gospodarek 

o obiegu zamkniętym.  

GOZ to tak naprawdę model ekonomiczny, 

w którym minimalizuje się zapotrzebowanie na 
materiały pierwotne oraz zużycie energii przez 

zastosowanie surowców wtórnych nie pogarszając przy 

tym stanu środowiska i nie ograniczając wzrostu 

gospodarczego czy postępu społecznego 

i technicznego. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma 

na celu promocję tak zwanej zasady 5R: Reduce 

(ogranicz), Reuse (użyj ponownie), Recycle (recykluj), 

Recover (odzysk energii), Renew (odnawianie 

zasobów). 

Celem GOZ jest minimalizacja ilości 

wytwarzanych odpadów, efektywność energetyczna, 

ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój 
gospodarczy. 

W 2011 roku GOZ zdefiniowano jako strategię 

rozwoju, która dąży do maksymalizacji efektywności 

zasobów oraz minimalizacji ilości produkowanych 

przez człowieka odpadów. W tym celu w wielu krajach 

zaczęto dostosowywać prawodawstwo oraz 

instrumenty ekonomiczne po to, żeby dążyć do 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 

Strategia GOZ promuje również ponowne 

wykorzystanie produktów czy materiałów po to, żeby 

oszczędzać zasoby naturalne. Koncepcja ta ma na celu 

oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia 
zasobów i tym samym skupia się na maksymalizacji 

pozytywnych skutków środowiskowych, 

gospodarczych i społecznych. Dotyczy to również 

takiego projektowania wyrobów, aby były łatwiejsze do 

ponownego użycia lub recyklingu, a także aby każdy 

składnik produktu był biodegradowalny lub w pełni 

podlegał procesowi recyklingu [1]. 
 

2.1. Charakterystyka wielomateriałowych 

odpadów opakowaniowych 

W ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

(Dz. U. Nr 62, poz. 628) [b] powstające odpady są 
każdą substancją lub przedmiotem (na przykład: 

pozostałości po produkcji, pozostałości z konsumpcji 

oraz substancje lub przedmioty dla których właściciel 

nie znajduje dalszego zastosowania), której posiadacz 

ma zamiar się pozbyć lub na pozbycie jej jest 

zobligowany. 
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Opakowanie jest materiałem posiadającym 

odpowiednią konstrukcję, którego celem jest ochrona 
produktu przed uszkodzeniem oraz ochrona otoczenia 

przed ewentualnym działaniem produktu [2]. Jednak 

opakowanie posiada również funkcję logistyczną, która 

umożliwia transport oraz magazynowanie gotowych 

produktów czy też materiałów do produkcji [3]. 

Opakowania wielomateriałowe są wykonane z co 

najmniej dwóch lub więcej różnych materiałów, 

których nie da się rozdzielić ręcznie lub za pomocą 

prostych metod mechanicznych [4]. Taka definicja 

wynika z decyzji Komisji 97/129/WE [5], która jasno 

określa system identyfikacyjny materiałów 

wielomateriałowych.  
Można więc stwierdzić, że opakowaniowe odpady 

wielomateriałowe są głównie wyrobami, które 

wcześniej służyły jako środek ochronny produktu, 

a obecnie ich posiadacz ma zamiar lub jest zobligowany 

przez prawo do bezpiecznego zagospodarowania.  

Największa ilość opakowań wielomateriałowych 

stanowią te wytworzone głównie z papieru oraz tektury. 

Na drugim miejscu są opakowania, w których głównym 

surowcem użytym do ich stworzenia stanowi tworzywo 

sztuczne. 

Warto dodać, że w kategorii opakowań 

wielomateriałowych z przewagą tektury i papieru 
dominują kartony do żywności płynnej (ponad 95% 

udziału w rynku) [6]. Jest to dobra informacja, 

ponieważ kartony są opakowaniem, które posiada 

największy potencjał do procesu odzysku i recyklingu. 

 

2.2. ROP – rozszerzona odpowiedzialność 

producenta 

30 maja 2018 roku Parlament Europejski i Rada 

(UE) zmieniły dyrektywę z 2008/98/WE na 2018/851 

[a] (dotyczy odpadów) oraz dyrektywę 94/62/WE na 

2018/852 (dotyczy opakowań oraz odpadów 

opakowaniowych) [c], które nowelizują przepisy 
w zakresie gospodarki odpadami. Z tego powodu 

w Polsce 02.08.2021 r. zaprezentowano projekt ustawy 

dotyczącej Rozszerzonej Odpowiedzialności 

Producenta (ROP), czyli mechanizmu, który ma na celu 

wymuszenie od podmiotów wprowadzających na rynek 

produkty w opakowaniach do ich zbierania oraz 

zagospodarowania powstałych w ten sposób 

segregowanych odpadów. Przedsiębiorcy 

wprowadzający na rynek produkty będą finansowali 

system, w wyniku którego jak najwięcej odpadów ma 

zostać poddanych recyklingowi w celu odzyskania 

z nich pełnowartościowych surowców wtórnych.  
Opłata ROP będzie zupełnie niezależna od 

obowiązującej już opłaty produktowej. Nowa opłata 

opakowaniowa będzie związana z wprowadzeniem na 

rynek produktów w opakowaniach przeznaczonych dla 

gospodarstw domowych, natomiast opłata produktowa 

wiąże się z niespełnieniem obowiązków ustawowych 

poprzez nieprzetworzenie odpadów opakowaniowych 

zarówno dla gospodarstw domowych jak i innych 

podmiotów. 

Celem ustawy powinno być dbanie o środowisko 

oraz racjonalne ekonomiczne wprowadzenie do 

polskiego prawa zasady Rozszerzonej 

Odpowiedzialności Producenta, natomiast obecnie 

projekt koncentruje się głównie na poborze środków od 
wprowadzających produkty w opakowaniach, 

a następnie ich rozdzieleniu. Nie skupia się natomiast 

na głównym celu ROP, czyli na poprawieniu 

gospodarki odpadami opakowaniowymi w taki sposób, 

żeby jak najwięcej materiałów zużytych do produkcji 

opakowań zostało odzyskanych. 

Prawdopodobnie opłaty za wprowadzone 

opakowania będą ustalane bez konsultacji i bez 

powiązania z realnymi kosztami zbiórki, a skutkiem 

takiego działania może być drastyczny wzrost cen 

wszystkich produktów w opakowaniach. 

 
2.3. Wybrane problemy procesu recyklingu 

odpadów wielomateriałowych 

Jednym z wielu problemów wynikających z próby 

odzysku surowców z wielomateriałowych odpadów 

opakowaniowych jest sposób ich sortowania oraz 

zbierania. O ile w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

przepisy wymagają selektywnej zbiórki oraz 

rejestrowania w BDO (Baza Danych Odpadów) ilości 

oraz sposobu zagospodarowania odpadów, to 

w prywatnych domach a szczególnie w blokach 

mieszkalnych taki obowiązek nie występuje. Co 

przyczynia się do braku świadomości, tak że wiele osób 
niepoprawnie lub wcale nie segreguje tych surowców 

wtórnych. Znacząco utrudnia to potencjalny odzysk 

surowcowy z wielomateriałowych odpadów 

opakowaniowych. W wyniku tego wiele odpadów, 

które są przystosowane do recyklingu nie trafia do 

odpowiednich przedsiębiorstw, które specjalizują się w 

odzysku poszczególnej frakcji materiałów. Zamiast 

tego np. składuje się je lub spala (m.in. niekontrolowane 

pożary składowisk) z utratą możliwości pozyskiwania 

energii. 

Głównym problemem recyklingu 

wielomateriałowych odpadów opakowaniowych jest 
potencjał recyklingowy oraz efektywność systemu 

zbiórki odpadów. W 2016 roku istniały w Polsce tylko 

4 instalacje, które przetwarzały odpady kartonowe do 

żywności płynnej. Ich potencjał przetwórczy wynosił 

16 tys. Mg rocznie [7]. Jednak od tego czasu 

przedsiębiorstwo Fabryka Papieru i Tektury Beskidy 

Sp. z o. o. zakończyła inwestycję, która pozwala na 

przetworzenie dodatkowych 10 tys. Mg rocznie. Nie 

można jednak zakładać, że cały potencjał recyklingowy 

zostanie przeznaczony na odzysk materiału 

pochodzącego z Polski. Przedsiębiorstwa te mogą 

wykorzystywać do produkcji materiał pozyskany poza 
granicami RP, co powoduje że współczynnik 

poprawnego zagospodarowania odpadami oraz 

odzysku surowców w nich zawartego znacząco maleje. 

Kolejnym problemem jest nieodpowiednie 

projektowanie opakowań wielomateriałowych, czego 

skutkiem jest odzyskanie jedynie materiału, który 

posiada największy udział w składzie opakowania lub 

tego którego odzysk jest najłatwiejszy pod względem 

zastosowanej technologii. W ten sposób reszta odpadu 

z opakowania trafia na składowiska lub poddawana jest 

procesowi spalania bardzo często bez odzysku energii. 
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Jednocześnie pojawia się wiele problemów 

związanych z procesem recyklingu 
wielomateriałowych odpadów opakowaniowych, które 

są skutkiem wdrażania gospodarki o obiegu 

zamkniętym związane z niechęcią ludzi do zmian. 

Niestety tylko perspektywa korzyści, w szczególności 

finansowych, może zmienić zachowanie konsumentów. 

 

2.4. Recykling odpadów wielomateriałowych z 

opakowań typu Tetra Pak 

Najczęściej spotykane opakowanie typu Tetra Pak 

jest to opakowanie wielomateriałowe stworzone do 

przechowywania żywności płynnej.  Składa się ono 

z sześciu warstw różnych materiałów, które 
przedstawiono na rysunku 1: pierwsza, zewnętrzna 

warstwa składa się z polietylenu, druga to papier 

o długich włóknach celulozy, trzecia to polietylen, 

czwarta to aluminium, piąta polietylen, szósta 

polietylen [8]. 

 

 

Ze względu na trudności jakie stwarzają w procesie 

recyklingu odpady pochodzące z wielomateriałowych 

odpadów w tym opakowań typu Tetra Pak, 

przedstawione dalej metody w praktyce przemysłowej 

stosuje się w sposób ograniczony: 

– Odzysk celulozy dla celów przemysłu 

papierniczego, 

– Recykling przy użyciu rozpuszczalnika 

organicznego (separacja składników), 
– Odzysk energetyczny - spalanie, 

– Rozkład termiczny metodą termolizy/pyrolizy 

z odzyskiem surowców wtórnych tj. oleju, gazu 

folii aluminiowej i karbonizadu z uwęglonej 

celulozy o wysokim stopniu porowatości. 

Proces segregacji odpadów komunalnych odbywa 

się w PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych) oraz RIPOK (Regionalna 

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych). 

W ten sposób separowane oraz zbelowane odpady 

kartonowe do żywności płynnej z opakowań typu Tetra 

Pak przeznaczone zostają do np. odzyskania celulozy 
przedstawionej na rysunku 2, a następnie są 

transportowane do specjalistycznych przedsiębiorstw w 

celu odzysku papieru.  
    

 

W papierniach zbelowane opakowania typu Tetra 

Pak po oczyszczeniu z drutów mocujących, rozdrabnia 
się a następnie transportowane są do hydropulpera 

w którym są rozmiękczane, a papier w nich zawarty 

rozpulchnia się. W tym procesie dzięki wirowaniu  

hydropulpera następuje oddzielanie włókien 

celulozowych. Zanim trafią do maszyny produkującej 

tekturę/papier są jeszcze oczyszczane i zagęszczane. 

W ostatnim etapie procesu wykonuje się nowe 

papierowe produkty, takie jak opakowania w tym 

papier higieniczny, pudełka tekturowe czy tekturę 

falistą jak przedstawiono na rysunku 3. 

  
Jednocześnie wskutek odzysku celulozy 

w papierniach powstaje odpad składający się z głównie 

z polietylenu oraz aluminium (tzw. PolyAl) 

przedstawiony na rysunku 4, który może być poddany 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rys. 1. Układ oraz gramaturę warstw wchodzących 

w skład opakowań typu Tetra Pak. 

Źródło: Wojciechowski A., Pietrzak K., Babul T., Doliński 

A., Wołosiak M. „Odzysk materiałowy z odpadów 

wieloskładnikowych metodą termolizy” Inżynieria 

Powierzchni/Surface Engineering, 2016, nr 2, s. 48-59. 

ISSN 1426-1723 [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Wyeksploatowane opakowania do płynnej 

żywności typu Tetra Pak. 

Źródło: Przedsiębiorstwo Fabryka Papieru i Tektury Beskidy 

Sp. z o. o. oraz [8]. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Tektura która została stworzona z celulozy 

pozyskanej z opakowań typu Tetra Pak. 

Źródło: Przedsiębiorstwo Fabryka Papieru i Tektury Beskidy 

Sp. z o. o. 

 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 27 

dalszym procesom separacji i zagospodarowany 

w kolejnych procesach odzysku. W ten sposób 
produkuje się na przykład meble ogrodowe, dachówki, 

długopisy, palety czy rury.  

Ponadto alternatywnie PolyAl można rozdzielić na 

aluminium oraz tworzywo sztuczne w procesie 

chemicznym albo poddać procesowi rozkładu 

termicznego metodą pirolizy w celu odzyskania 

poszczególnych składników z przeznaczeniem na 

produkty rynkowe. 

 

Na dzień dzisiejszy jednak odpad ten jest 

przekazywany przedsiębiorstwom, które specjalizują 

się w produkcji alternatywnego paliwa RDF (Refuse 

Derived Fuel - wysokokaloryczne frakcje odpadów 
wysortowane z opadów przemysłowych bądź miejskich 

o wartości opałowej roboczej 16-20 i powyżej MJ/kg. 

Według szacunku dr hab. inż. Grzegorza 

Wielgosińskiego, prof. ndzw. PŁ oraz mgr inż. Olgi 

Namiecińskiej z Wydziału Inżynierii Procesowej 

i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej RIPOK-i 

przyjmują dzisiaj 8,8 mln ton odpadów komunalnych, 

to przy polskiej morfologii odpadów mamy z tego 2,5-

3,5 mln ton paliwa alternatywnego (30-40%) jak 

podano w publikacji „Spalarnie odpadów komunalnych 

- perspektywa roku 2020”, ("Nowa Energia" - 2/2016) 

[9]. 
 

3. Odpady opakowań wielomateriałowych – 
GOZ, ekologia 

Rynek opakowań w Polsce od kilku lat jest jednym 

z najprężniej rozwijających się segmentów gospodarki 

i najszybciej rosnącym rynkiem opakowań w Unii 

Europejskiej. Polska Izba Opakowań szacuje, że 

w Polsce jest on wart już ok. 45 mld zł. Stanowi to ok. 

1 proc. rynku światowego. W ostatnich latach przed 

pandemią rynek opakowań rósł w tempie 6-7 proc. 
Największy udział w strukturze produkcji stanowią 

opakowania z tworzyw sztucznych (blisko 38%), na 

papier i tekturę przypada 36%, metal - 11%, szkło - 9% 

a drewno i inne - 6 %. Największa część opakowań 

trafia do branży spożywczej – blisko 60 proc zużycia. 

Na dalszych pozycjach znajdują się branże 

farmaceutyczna i kosmetyczna z udziałami na poziomie 

odpowiednio 7 i 6 proc [10]. 

GOZ w publikacji dotyczy tych działań i obszarów, 

które zostały zdefiniowane w dokumentach 

strategicznych i literaturze, tj.: 

– maksymalizowania wartości dodanej produktów w 
łańcuchu poprzez m.in. wprowadzenie 

ekoprojektowania uwzględniającego cały cykl 

życia produkt, zwiększenie trwałości, podnoszenie 

jakości, kaskadowe wykorzystanie produktów, 

ekoefektywność procesów, promowanie 

współpracy w łańcuchu wartości (symbioza 

gospodarcza), współdzielenie, powszechne 

wykorzystanie materiałów odnawialnych, 

wirtualizacja; 

– minimalizowania odpadów poprzez ponowne 

użycie, recykling i wdrożenie pełnego odzysku, w 

tym przede wszystkim traktowanie odpadów - 
jeżeli powstaną - jako potencjalnego źródła 

surowców wtórnych, często niedostępnych w UE, 

ze względu na brak zasobów (surowce krytyczne), 

powszechnego wykorzystania ciepła odpadowego 

czy wielokrotnego zagospodarowania wody; 

– wprowadzenia polityki finansowej wspierającej 

rozwój nowych technologii, procesów i usług oraz 

inwestycji i rozwiązań organizacyjnych 

realizujących działania w kierunku GOZ, w tym 

innowacji i ekoinnowacji; 

– edukacji i zrównoważonej konsumpcji w celu 

poszukiwania akceptacji dla produktów i działań w 
kierunku GOZ, a także zwiększenia świadomości 

ekologicznej [11]. 

Nieodłącznym elementem w działalności firmy w 

branży spożywczej i wytwarzanych produktów są 

opakowania powstające z papieru i tektury, tworzyw 

sztucznych, aluminium, ze szkła i stali, z drewna w tym 

w szczególności opakowania wielomateriałowe. Wśród 

opakowań wielomateriałowych występują również 

worki aseptyczne, Pouch Pak oraz opakowania typu 

Tetra Pak. 

Jakie zmiany następują w przemyśle 

opakowaniowym wskazano przykład, że w 2015 Grupa 
Maspex (jedna z największych firm w branży 

spożywczej w Europie środkowo-wschodniej) 

wprowadziła na polski rynek produkty w ilości 

opakowań przedstawionych w tabeli 1. Opakowania 

wielomateriałowe zostały wprowadzone o masie 6 697 

821 kg. Służyły one głównie do zapakowania takich 

produktów jak soki, nektary oraz musy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. PolyAl - odpad z recyklingu opakowań typu 

Tetra Pak. 
Źródło: Przedsiębiorstwo Fabryka Papieru i Tektury Beskidy 

Sp. z o. o. oraz [8]. 
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W 2015 roku przeciętny Polak wypił około 11,7 

litrów soków oraz nektarów, natomiast w 2020 roku 
około 14,6 litrów soków i nektarów rocznie. Oznacza 

to, że w 2020 roku Polacy spożyli średnio o około 25% 

więcej tych produktów niż pięć lat wcześniej. Przez ten 

okres nie zmieniły się rodzaje opakowań, w których 

przedsiębiorstwo Maspex umieszcza swoje produkty. 

Na tej podstawie można stwierdzić, że Grupa Maspex 

w 2020 roku wprowadziła na Polski rynek około 8 372 

276 kg opakowań wielomateriałowych. 

  

Według informacji, którą podaje Krakowa Izba 

Gospodarcza w 2015 roku wprowadzono łącznie ok. 

200 tys. Mg opakowań wielomateriałowych, co stanowi 

4% wszystkich opakowań, w tym aż 70 tys. Mg to 

opakowania do żywności płynnej oraz 30 tys. Mg to 

opakowania podobne do opakowań do żywności 

płynnej, ale przeznaczone do innych celów. Pozostałe 

opakowania wielomateriałowe to około 100 tys. Mg [8]. 

 

3.1. Analiza LCA 

Środowiskowa ocena cyklu życia (ang. Life Cycle 
Assessment, LCA) jest to analiza mająca na celu 

oszacowanie i ocenę potencjalnych zagrożeń dla 

środowiska. LCA ma za zadanie określić jaki wpływ na 

środowisko wywiera dany wyrób podczas całego 

swojego cyklu życia. 

Ocena zasadności i możliwości wdrożenia 

ekoprodukty związanego z wykorzystaniem odpadów 

z uwzględnieniem kryterium środowiskowego 

bazującego na wynikach przeprowadzonych badań za 

pomocą̨ metody oceny cyklu życia (LCA). 

Wykorzystanie wyników LCA powinno być traktowane 

jako nowy wskaźnik ekoinnowacyjnych technologii, 
gdyż̇ jest to jedyny wskaźnik dokonujący 

kompleksowej oceny procesów i produktów w cyklu 

życia, zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym 

i zrównoważonym rozwojem.  
Ślad węglowy (CF) i ocena cyklu życia (LCA) są 

metodami, które pozwalają̨ na oszacowanie obciążenia 

środowiska powodowanego przez dany produkt, proces 

produkcyjny lub działalność́, poprzez określenie 

zużycia energii i materiałów oraz zanieczyszczeń 

odprowadzonych do środowiska, ocenę skutków 

środowiskowych związanych ze zużyciem energii, 

materiałów i emisji zanieczyszczeń, a także ocenę 

możliwości poprawy oddziaływania na środowisko 

w całym cyklu życia. Ślad węglowy dotyczy 

kwantyfikacji gazów cieplarnianych, podczas gdy LCA 

prezentuje wyniki w wielu obszarach, stanowiąc 
przydatne narzędzie diagnostyczne w zarzadzaniu 

środowiskowym. W efekcie stosowania LCA 

zarządzający przedsiębiorstwem identyfikują̨ miejsca 

i obszary, które są źródłem szczególnych obciążeń́ dla 

środowiska czy zdrowia ludzi.  

Analiza metodą LCA, w przeciwieństwie do 

tradycyjnych metod zarzadzania środowiskiem, 

pozwala na: 

– porównanie alternatywnych produktów 

i technologii wytwarzania w całym łańcuchu 

wartości; 

– identyfikację miejsc generujących największy 
wpływ na środowisko w całym cyklu życia; 

– ustanawianie kryteriów dla ekoetykiet w celu 

identyfikacji produktów najlepszych ekologicznie; 

– porównanie alternatywnych sposobów utylizacji 

odpadów [12]. 

Ocena w zakresie rozwoju i wdrażania 

ekoinnowacji, tj. działań, które przyczyniają się do 

zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych 

i ograniczenia emisji szkodliwych substancji w całym 

cyklu życia. Istotne znaczenie odgrywają ekoinnowacje 

technologiczne. Techniką, która pozwala na analizę 

wpływów na środowisko nowych rozwiązań, jest LCA 
(Life Cycle Assessment). Myślenie w kategoriach 

oceny cyklu życia umożliwia rzetelną ocenę 

efektywności ekoinnowacji technologicznych.  

Niekontrolowana gospodarka odpadami stwarza 

zagrożenia w środowisku, a ilość odpadów znacznie 

zwiększa się w ostatnich latach. W związku z tym 

technologicznie i ekonomicznie uzasadnione jest 

wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych oraz 

unieszkodliwianie ich w miejscu powstawania [13]. 

Celem takiego działania jest ocena czy opakowania 

wielomateriałowe stosowane są korzystne dla 

środowiska w porównaniu z opakowaniami 
monomateriałowymi również stosowanymi dla 

poszczególnych produktów. Pod uwagę powinny być 

wzięte w pierwszy rzędzie bezpieczeństwo produktu 

oraz rodzaje materiałów, z których wytwarza się 

opakowania, wytrzymałość oraz łatwość transportu 

opakowań wielomateriałowych w porównaniu do 

opakowań monomateriałowych oraz skuteczność 

i sposób recyklingu poszczególnych typów opakowań. 

W skład opakowania na sok typu Tetra Pak 

wchodzi polietylen, aluminium oraz papier o długich 

włóknach celulozowych. Natomiast opakowania typu 

butelki PET - politereftalan etylenu. Jako opakowanie 

Tabela 1. Ilości wprowadzonych opakowań na rynek 

polski przez Grupę Maspex. 

Rodzaj opakowań Rzeczywista masa 

opakowań w 2015 roku 

[kg] 

Opakowania z papieru i 
tektury 

8 652 921,82 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

19 375 119,57 

Opakowania z aluminium 738 778,21 

Opakowania stalowe 678 833,79 

Opakowania ze szkła 30 098 128,13 

Opakowania z drewna 1 076 788,58 

Opakowania 
wielomateriałowe 

6 697 821,00 

Źródło: Wojciechowski A., Pietrzak K., Babul T., Doliński A., 

Kujawa K., Samsel J. „Recykling Opakowań 

Wielomateriałowych”. Kongres Przemysłu Chemicznego; 

06.10.2016 r. Łódź. Prezentacja Instytutu Mechaniki 

Precyzyjnej z f-mą Maspex[11]. 
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do soków używa się też butelek szklanych, które tworzy 

się przez wytapianie i formowanie szkła 
opakowaniowego z połączenie głównie piasku, sody 

i wapnia. 

Biorąc pod uwagę wytrzymałość opakowań typu 

Tetra Pak w porównaniu do butelek szklanych można 

zauważyć, że są one dużo bardziej wytrzymałe na 

uderzenie i naciski od szklanych odpowiedników. 

Dodatkowo jeżeli porówna się ergonomię transportu 

pustych opakowań typu Tetra Pak oraz pustych 

opakowań szklanych można jednoznacznie stwierdzić, 

że kartony do żywności płynnej można w sposób 

efektywniejszy przewozić pomiędzy miejscem 

produkcji opakowania, a zakładem, gdzie rozlewany 
jest napój. Dodatkowo po wypełnieniu opakowania 

typu Tetra Pak np. sokiem o pojemności jednego litra, 

to jest lżejsze od opakowania szklanego wypełnionego 

taką samą substancją w tej samej ilości. Zarówno 

transport pustych jak i wypełnionych Tetra Paków jest 

korzystniejszy dla środowiska, ponieważ ogranicza on 

emisję dwutlenku węgla podczas spalania paliwa przez 

środki, którymi są transportowane. 

Jednocześnie porównując opakowania typu Tetra 

Pak do opakowań typu PET można zauważyć, że oba 

rodzaje opakowań cechują się wysoką wytrzymałością. 

Dodatkowo podczas transportu oba typy opakowań 
formowane są dopiero tuż przed wypełnieniem, więc 

transport pustych opakowań Tetra Pak lub wydmuszek 

do butelek PET jest stosunkowo przyjazny dla 

środowiska. Jeżeli chodzi o transport wypełnionych 

opakowań, można stwierdzić, iż oba opakowania są 

podobne w zakresie ergonomii.  

Ponadto proces recyklingu opakowań szklanych w 

Polsce uzyskujemy poziom 63%. Ze stłuczki szklanej 

można produkować kolejne produkty z takim samym 

przeznaczeniem bez utraty jakości. Natomiast 

opakowania typu Tetra Pak osiągamy recykling jest na 

poziomie 47%. Pozyskuje się z nich celulozę, z której 
następnie powstają nowe papierowe przedmioty takie 

jak opakowania oraz pudełka tekturowe, tektura falista 

czy papier higieniczny. Pozostały odpad trafia do 

przedsiębiorstw, które specjalizują się w produkcji 

RDF, gdzie uzyskuje się wysokokaloryczne paliwa 

alternatywne przeznaczone do spalarni odpadów.  

Przeprowadzono ponadto próby rozkładu 

termicznego odpadów z opakowań typu Tetra Pak, 

gdzie wynikiem procesu było odzyskanie produktów 

w poniższym udziale procentowym: karbonizat 

+ aluminium - 30,0-26,7 %, frakcja olejowa - 29,0-

23,7%,  gaz - 3,3-0,66%, pozostałość (para wodna) - 
37,7-45,1%8. 

Butelki PET poddaje się recyklingowi w około 

50%. Z takich butelek następnie wykonuje się granulat, 

który może być później wykorzystany do produkcji 

kolejnych butelek PET jak również folii spożywczych. 

Butelki te jednak nie powinny mieć bezpośredniego 

kontaktu z żywnością, dlatego prorecyklingowy PET 

wykorzystywany jest głównie w przemyśle 

odzieżowym itp. 

                                                             

 

 

3.2. Ocena wpływu 

Największy wpływ na środowisko spośród 

analizowanych aspektów ma skuteczność oraz sposób 

recyklingu poszczególnych opakowań. Widzimy, że 

jeżeli chodzi o skuteczność recyklingu najlepiej 

wypadają butelki szklane, później plasuje się PET, 

a najgorszy współczynnik recyklingu posiada 

opakowanie typu Tetra Pak. Porównując sposób 

recyklingu możemy zauważyć, że obecnie tylko szkło 

ma potencjał do tego, by w blisko 100% skutecznością 

realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego. 

Produkując butelki można używać odpadu 

pochodzącego ze zużytych butelek jako materiał 
produkcyjny do nowych opakowań szklanych. 

Natomiast z opakowania typu Tetra Pak, to obecnie 

odzyskuje się celulozę (około 60-70% celulozy zużytej 

do produkcji opakowań), którą używa się do produkcji 

innych produktów niż kartony do żywności płynnej. 

Jednak koncern Tetra Pak ma w planach pozyskiwanie 

celulozy z opakowań tego typu po to, by ponownie użyć 

jej w taki sam sposób. Dalej pozostaje jednak odpad 

w postaci PolyAlu, który służy do produkcji paliwa 

RDF. W 2023 r. w Przedsiębiorstwie Fabryka Papieru 

i Tektury Beskidy Sp. z o. o. ma zostać uruchomiona 

linia, która z PolyAlu będzie oddzielać polimery oraz 
aluminium. Pozyskane w ten sposób surowce mają 

otrzymać nowe życie wchodząc w skład takich 

produktów jak plastikowe skrzynki, palety i np. fotele. 

Dodatkowo można zastosować rozkład termiczny 

PolyAlu. Próby pokazały, że poprzez zastosowanie tej 

technologii można uzyskać cenne surowce, które 

następnie mogą zostać ponownie wykorzystane, co 

idealnie wpisuje się w ideę GOZ.  Natomiast butelki 

PET we wdrożeniu cyklu zamkniętego w obrębie tego 

samego produktu posiada ograniczenia, ponieważ 

materiał pozyskany z odpadu tych opakowań może 

zostać przeznaczony do produkcji nowych butelek 
przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu 

z żywnością w 100% z wieloma ograniczeniami (liczba 

kolejnych zastosowań, ograniczenie zastosowania do 

ok. 30% dodatku do surowca nowego). Odpad ten 

można natomiast stosować jako surowiec do produkcji 

innego typu wyrobów takich jak odzież lub opakowania 

PET przeznaczone np. do przechowywania chemii 

gospodarczej. 

Innym ważnym aspektem jest też ergonomia 

transportu opakowań podczas ich całego cyklu życia. 

Najgorzej pod tym względem wypadły butelki szklane, 

które poprzez brak swojej plastyczności oraz dużą masę 
są najmniej przyjazne środowisku. W tej kategorii 

dobrze wypadły opakowania PET oraz Tetra Paki, które 

ze względu na swoją odporność i plastyczność oraz 

niską masę nie wywierają aż tak negatywnego wpływu 

na środowisko jak opakowania szklane. 

 

3.3. Interpretacja 

Z analizy wynika, że butelki szklane są najlepsze 

pod kątem recyklingu zużytych opakowań jednakże nie 
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są one zbyt popularne wśród konsumentów ze względu 

na swoją masę oraz łatwość uszkodzenia.  
Butelki PET natomiast są poddawane recyklingowi 

w około 50%, co nie jest zadowalającym wynikiem. 

Głównym problemem jest fakt, iż nie mogą zostać 

ponownie wykorzystane w 100% przy produkcji tego 

samego produktu, co mocno utrudnia zamknięcie 

obiegu. Odpad z nich powstały może zostać natomiast 

całkowicie wykorzystany w inny sposób, co przybliża 

te opakowania do idei gospodarki o obiegu 

zamkniętym.  

Opakowania typu Tetra Pak mają podobny poziom 

recyklingu co opakowania PET i wynosi ok. 47%. 

Odzyskuje się z nich w pierwszym rzędzie celulozę, 
która może zostać użyta ponownie przy produkcji 

tektury oraz przyszłościowo nowych opakowań typu 

Tetra Pak. Pomoże to z pewnością zamknąć obieg tego 

materiału w obrębie jednego produktu. Niestety 

podczas recyklingu w papierniach odzyskuje się 

jedynie około 60-70% włókien celulozowych. 

Dodatkowo podczas procesu powstaje odpad w postaci 

PolyAlu z drobinami celulozy, który nie zostaje 

ponownie użyty do produkcji tektury. Zostaje on 

skierowany do firm produkujących paliwo alternatywne 

RDF lub poddawany jest rozdzieleniu zawartych w nim 

materiałów, co wpisuje się w ideę GOZ.  
Obecnie największym zagrożeniem jest 

nieselektywna zbiórka odpadów oraz składowanie 

odpadów. Można jednak spróbować poprawić niektóre 

aspekty procesu recyklingu odpadów 

opakowaniowych, co znacząco wpłynie na środowisko. 

Pierwszym z nich jest podniesienie poziomu recyklingu 

po to, żeby więcej odpadów opakowaniowych trafiało 
do przedsiębiorstw zajmujących się 

zagospodarowaniem danego typu materiału 

odpadowego. Przykładem może być wprowadzenie 

kaucji na opakowanie. Dzięki temu część opakowań, 

które obecnie przeznaczane są na składowanie 

zostałaby poddana recyklingowi, co przyczyniłoby się 

do polepszenia kondycji środowiska naturalnego. 

Dodatkowo w opakowaniach typu Tetra Pak należy 

dążyć do jak najwyższego współczynnika 

pozyskiwania włókien celulozowych z odpadu. 

Obecnie odzysk na poziomie 60-70% jest zbyt niski. 

Dodatkowo powstaje wysokokaloryczny odpad, który 
jest kierowany do produkcji paliwa alternatywnego 

RDF, które nie jest najlepszym rozwiązaniem pod 

kątem wdrażania gospodarki cyrkularnej. Oznacza to, 

że powinno się dążyć do opracowania nowych 

technologii, które pozwolą na lepsze i bezpieczniejsze 

zagospodarowanie odpadów po wyeksploatowanych 

kartonach do przechowywania płynnej żywności. 

 

3.4. Analiza SWOT 

Przeprowadzona ogólna analiza SWOT umożliwia 

wspomaganie do opracowania strategii rozwoju f-my 

Maspex gwarantujących pełne zagospodarowywanie 
pozyskanych odpadów opakowaniowych 

przedstawiono w tabeli 2. 

Występujące szanse oraz zagrożenia związane są z 

opakowaniami wielomateriałowymi, gdyż z jednej 

strony są perspektywicznym produktem, a z drugiej nie 

Tabela 2. Analiza SWOT opakowań typu Tetra Pak wprowadzonych przez f-mę Maspex 

Mocne strony Słabe strony 

- ekonomiczne uzasadnienie wdrożenia GOZ, m.in. dzięki zastosowanym 
materiałom: 
   * wykonane z ponad 70% z celulozy, czyli materiału odnawialnego, 
   * nakrętka oraz gwint wykonany z tworzywa sztucznego (polietylen) 
łatwego do recyklingu, 
- korzystna wysoka wytrzymałość opakowań w porównaniu z niektórymi 
opakowaniami monomateriałowymi, 
- możliwy jest prawie cały pełny odzysk z opakowania surowców (celulozy, 

folii aluminiowej, polietylenu) do ponownego zagospodarowania, 
- możliwość wykonania z odpadu PolyAl nowych przedmiotów jak np. 
palety, kwietniki, krzesła ogrodowe czy skrzynki. 

- stosunkowo niski poziom odzysku celulozy 
z opakowania na poziomie 60-70%, 
- podczas recyklingu powstaje odpad w 
postaci PolyAlu, który wykorzystuje się jako 
paliwo RDF, 
- trudności z pozyskaniem odpadu (surowca) 
- konieczność prowadzenia dokładnego 
procesu oczyszczania przed odzyskiem 

surowców, 
- konieczność szybkiego dostosowania do 
nowo wprowadzonych przepisów. 

Szanse Zagrożenia 

- wejście w życie ustawy ROP, która wymusi na wprowadzających na rynek 
produkty w opakowaniach wielomateriałowych do zwiększenia poziomu 
recyklingu tych opakowań, 

- powstanie nowej instalacji poprzez połączenie sił Tetra Pak oraz Stora 
Enso, która pozwoli na powiększenie możliwości recyklingu kartonów do 
żywności płynnej w Polsce, 
- nakaz dążenia do poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych po 
płynnej żywności do poziomu 70-80% uzyskiwanych w innych krajach 
europejskich (Belgia, Luksemburg, Niemcy), 
- wykorzystanie odpadu w postaci PolyAlu do produkcji odzyskanych 
surowców wtórnych w procesie rozkładu termicznego, takie jak: 

karbonizat+aluminium, frakcja olejowa, gaz, 
- wzrost cen opakowań z tworzyw sztucznych (od 30 do 100%) 
spowodowany nowym podatkiem od plastiku (0,80 EUR/kg od 
niezrecyklingowanego tworzywa sztucznego), 
- opłacalność ekonomiczna - opłata produktowa dla opakowań 
wielomateriałowych wynosi 1,70 PLN/kg przy opłacie produktowej 2,70 
PLN/kg dla opakowań z tworzyw sztucznych. 

- brak skutecznego procesu zbiórki odpadów 
opakowaniowych - do recyklingu trafia 

jedynie 47% opakowań typu TetraPak, 

- brak stabilności oraz duża zmienność prawa 
w Polsce, 

- opłata produktowa dla opakowań 
wielomateriałowych wynosi 1,70 PLN/kg dla 
opakowań ze szkła, 
- niski stopień świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. 
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gwarantują skutecznej i pełnej możliwości procesu 

odzysku materiałów wtórnych. Ponadto mają one 
wyższą o 1,40 PLN/kg opłatę produktową od opakowań 

szklanych, jednak ich wytrzymałość jest dużo wyższa 

co wpłynie na rozwój procesów recyklingu. Natomiast 

opakowania typu Tetra Pak mają niższą o 1,00 PLN/kg 

opłatę produktową od opakowań z tworzyw sztucznych. 

Ceny opakowań z tworzyw sztucznych dodatkowo 

wzrosną o około 30-100% z powodu wprowadzenia 

nowego podatku od plastiku, który wynosi 

0,80 EUR/kg nie recyklowanego tworzywa sztucznego 

wprowadzonego do obiegu. Głównym problemem 

opakowań typu Tetra Pak jest niski poziom recyklingu, 

który obecnie wynosi 47%. Można zauważyć, że w 
innych europejskich krajach poziom recyklingu 

opakowań kartonowych do żywności płynnej wynosi 

około 70-80%. Pokazuje to, że podążając za państwami 

takimi jak Belgia, Luksemburg czy Niemcy można 

osiągnąć dużo wyższe poziomy recyklingu opakowań 

niż obecnie. W 2023 roku wchodzi w życie ustawa 

ROP, która poprzez wysokie opłaty zmusi 

przedsiębiorców do recyklingu opakowań, które 

wprowadzili na rynek. Wskutek tej ustawy koncern 

Tetra Pak we współpracy ze Storą Enso Poland SA 

łączą siły w celu powiększenia możliwości recyklingu 

kartonów do żywności płynnej w Polsce. Efektem 
współpracy będzie powstanie w Ostrołęce 

wielkoskalowej linii do rozwłókniania kartonów. Potroi 

to roczną zdolność recyklingu zużytych kartonów do 

żywności płynnej w Polsce. W konsekwencji tych 

działań mają powstać dwie nowe linie - pierwsza będzie 

pozyskiwać włókna celulozowe ze zużytych opakowań 

typu TetraPak, a druga pozwoli na odzyskanie i osobny 

recykling polimerów i aluminium przy użyciu 

opatentowanej technologii separacji. 

 

4. Wnioski 
Z przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że 

opakowania wielomateriałowe są tanim rozwiązaniem 

jeżeli porównamy opłatę produktową do użyteczności 

oraz wytrzymałości opakowania. Są one znacznie 

tańsze od opakowań z tworzyw sztucznych, które 

również cechują się wysoką wytrzymałością. Niestety 

są dużo droższe od opakowań szklanych, jednak te są 

dużo mniej wytrzymałe od reszty konkurencji. 

Opakowania typu Tetra Pak, które zostają poddane 

procesowi recyklingu w pierwszym etapie odzysku 

materiałów trafiają do papierni, w których pozyskuje 

się 60-70% celulozy zawartej w kartonie do żywności 

płynnej. Jest to element, który wymaga ulepszeniu po 
to, żeby opakowania wielomateriałowe lepiej 

wpisywały się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Dodatkowo obecnie odpad z recyklingu opakowań typu 

Tetra Pak przeznaczany jest do produkcji paliw 

alternatywnych (paliwo RDF). 

Największym problemem okazał się jednak poziom 

recyklingu opakowań typu Tetra Pak, który obecnie 

wynosi zaledwie 47%. Jest to skutek niesegregowania 

odpadów w gospodarstwach domowych. W wyniku 

tego wiele odpadów, które są przystosowane do 

recyklingu nie trafia do przedsiębiorstw, które 

specjalizują się w odzysku poszczególnej frakcji 

materiałów. Zamiast tego np. składuje się je lub spala 

bez odzysku energii. Pomóc w podniesieniu tego 
poziomu ma procedowana ustawa o ROP.  

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty będą 

finansowali system, w wyniku którego jak najwięcej 

odpadów ma zostać poddanych recyklingowi w celu 

odzyskania z nich surowców wtórnych. Opłata ROP 

będzie zupełnie niezależna od obowiązującej już opłaty 

produktowej. Nowa opłata opakowaniowa będzie 

związana z wprowadzeniem na rynek produktów 

w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw 

domowych, natomiast opłata produktowa wiąże się z 

niespełnieniem obowiązków ustawowych poprzez 

nieprzetworzenie odpadów opakowaniowych zarówno 
dla gospodarstw domowych jak i innych podmiotów. 

Dodatkowo poprzez opłatę ROP powstaną w Polsce 

nowe linie technologiczne, które powinny zwiększyć 

potencjał recyklingowy oraz poprawią sposób odzysku 

materiałów m.in. z opakowań typu Tetra Pak. 

Głównym problemem opakowań typu Tetra Paków 

jest niski poziom recyklingu. Odbiega on znacząco od 

ideału i jest on kluczowym czynnikiem, które bierze się 

pod uwagę podczas oddziaływania produktu na 

środowisko. Jednak podążając za innymi krajami 

europejskimi możemy osiągnąć znacznie wyższy 

poziom recyklingu. Obecnie w Polsce odzysk celulozy 
z jednego opakowania typu Tetra Pak kształtuje się na 

poziomie wynoszącym maksymalnie 70%, który jest za 

niski w stosunku do oczekiwań. Ponadto powstaje 

odpad w postaci PolyAlu, który jest wykorzystywany 

do produkcji alternatywnego paliwa RDF. PolyAl 

można poddać termolizie/pirolizie, wskutek czego 

odzyskiwane będą składniki typu karbonizat oraz 

aluminium, frakcja olejowa i gaz poprocesowy. Na 

pewno lepiej wpasowuje się to w ideę gospodarki 

cyrkularnej. 

Aby podwyższyć poziom recyklingu należy dążyć 

do zwiększenia ekologicznej świadomości 
społeczeństwa m.in. w celu zwiększenia selektywnej 

zbiórki odpadów z gospodarstw domowych, ponieważ 

to właśnie tam najmniej dba się o segregację na 

poszczególne frakcje. Usprawnienie tego systemu na 

pewno zwiększy poziom recyklingu kartonów do 

żywności płynnej w Polsce. Żeby ukazać 

społeczeństwu jak ważny jest recykling należy 

prowadzić działania edukacyjne mające na celu wzrost 

świadomości w zakresie odpowiedniego postępowania 

z odpadami i wynikającymi z tego zagrożeniami dla 

środowiska. Powinno się również kształtować postawy 

i zachowania proekologiczne mające na celu 
edukowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 

Europejskiego Zielonego Ładu. 

Powyższe analizy pokazują, że powinno się 

zwrócić uwagę na konieczność zmian, których należy 

dokonać podczas projektowania, wytwarzania oraz 

wycofywania z rynku opakowań. Może dać to 

możliwość rozwoju polskiemu przemysłowi 

związanemu z branżą opakowaniową, recyklingową 

oraz chemiczną i przyczynić się do wprowadzania 

w znaczącym zakresie gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Dostosowywanie się do gospodarki 

cyrkularnej powinno wiązać się z przywracaniem 
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zużytego opakowania w formie nowego surowca do 

produkcji rynkowej. 
Obecnie branża opakowaniowa jest jednym 

z kluczowych sektorów rozwoju gospodarczego na 

świecie. Sektor ten jest napędzany poprzez 

producentów żywności, napojów, kosmetyków oraz 

farmaceutyków, dlatego polskie przedsiębiorstwa 

powinny zająć się opracowywaniem nowych opakowań 

wielokrotnego użytku lub poddających się w jak 

największej części procesom recyklingu, które będą 

wpisywały się w ideę GOZ.  

Jednym z kierunków rozwoju innowacyjnych 

opakowań jest projektowanie według zasad 

zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu Unii 
Europejskiej. Należy również dbać o rynek 

innowacyjnych opakowań, który poprzez współpracę z 

organizacjami, instytucjami badawczymi oraz klastrami 

powinien zminimalizować szkodliwe oddziaływanie 

opakowań na środowisko, a w konsekwencji w pewnym 

stopniu ograniczyć występujące zmiany klimatyczne na 

Ziemi. 
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Streszczenie 
Obecnie szybki rozwój gospodarczy oraz wzrastająca hiper-konsumpcja przesadza o potrzebie rozwoju 

zagospodarowania (recyklingu) odpadów oraz wycofanych z użytku wyeksploatowanych wyrobów codziennego 

użytku i odzysku cennych surowców, a w ostateczności energii w ramach GOZ. Mając na uwadze zmieniającą 

się świadomość społeczeństwa w zakresie ekologii i ochrony środowiska przy równoczesnym zrównoważonym 

rozwoju gospodarki, staje się konieczne wdrożenie polityki gospodarczej opartej na projektowaniu w ujęciu cyklu 

życia produktów oraz wdrożeniu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz Zielonego Ładu UE. 

W niniejszym artykule skupiono się na problemach, które dotyczą̨ recyklingu oraz odzysku surowców wtórnych 

z wielomateriałowych odpadów opakowaniowych, w szczególności kartonów do żywności płynnej tzw. Tetra Pak. 
Przeprowadzone analizę̨ LCA oraz SWOT w celu porównania, czy produkcja i wykorzystanie opakowań typu 

Tetra Pak są ekonomicznie uzasadnione oraz stanowią produkty ekologiczne w porównaniu do innych mono-

materiałowych porównywalnych „konkurentów”. Przedstawiono również sposób w jaki powinno zmienić́ się 

procesy odzyskiwania surowców oraz gdzie się powinno kierować́ odpady z poszczególnych opakowań 

wielomateriałowych, żeby lepiej wpisywać́ się w ideę GOZ i ekologię minimalizując efekt zmian klimatycznych. 
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Multi-material packaging waste recycling - circular economy 
Abstract 

Nowadays, the rapid economic development and increasing hyper-consumption determine the need to develop 

the management (recycling) of waste and withdrawn from use, worn out everyday products and the recovery of 

valuable raw materials, and ultimately energy within the circular economy. Bearing in mind the changing public 
awareness of ecology and environmental protection with the simultaneous sustainable development of the 

economy, it becomes necessary to implement an economic policy based on designing in terms of the life cycle of 

products and the implementation of the circular economy (circular economy) and the EU Green Deal. 

This article focuses on the problems related to the recycling and recovery of secondary raw materials from multi-

material packaging waste, in particular cartons for liquid food, the so-called Tetra Pak. LCA and SWOT analysis 

was carried out to compare whether the production and use of Tetra Pak packaging are economically justified 

and constitute ecological products in comparison to other monomaterial comparable "competitors". It also 

presents the way in which the processes of raw material recovery should be changed and where waste from 

individual multi-material packaging should be directed to better fit into the idea of circular economy and ecology, 

minimizing the effect of climate change. 

Keywords: circular economy, recycling, raw materials, packaging waste, multi material waste 
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