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STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU  
– uwagi i opinie dla propozycji zawartych w projekcie:  

 
1) Konieczne jest opracowanie Mapy Drogowej w zakresie transformacji w kierunku 

gospodarki obiegu zamkniętego – dokumentu o charakterze wykonawczym 
identyfikującego działania na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów 
naturalnych i ograniczenia powstawania odpadów oraz składowisk; 

2) Jako praktyczny wymiar wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego niezbędne jest 
uwzględnienie w zamówieniach publicznych pierwszeństwa dla produktów opartych na 
surowcach wtórnych; 

3) Należy uwzględnić program pierwszeństwa dla wtórnych, ukierunkowany na tworzenie 
rynków dla produktów na bazie surowców antropogenicznych. Zakres programu 
obejmować powinien analizy potrzeb, możliwości technicznych i środowiskowych, 
normalizację, technologię i oceny środowiskowe w odniesieniu do produktów, 
przedsiębiorstw, regionów i kraju oraz wdrożenie wskaźników antropogeniczności. 

4) Opracowanie narodowej strategii gospodarki obiegu zamkniętego ukierunkowanej na 
wsparcie przedsiębiorstw szczególnie strategicznych dla gospodarki, co umożliwi 
obniżenie kosztów i ryzyk związanych z gospodarką odpadami;  

5) Powszechne wdrożenie uzdatniania i wykorzystania minerałów antropogenicznych  
z energetyki i  górnictwa w budownictwie inżynieryjnym.  



Małgorzata Gołębiewska –  specjalista ds. polityki, 

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska 
 
 
    pakiet dyrektyw jest w końcowej fazie konsultacji,  
 
    Polska nie zrealizowały wcześniejszych celów  
        w zakresie gospodarki odpadami,  
 
    powinniśmy uczyć się od innych krajów członkowskich, 
        które osiągnęły a często przekroczyły cele unijne, 
 
     w związku z transformacją gospodarki w kierunku  
         zamykania obiegów, fundusze spójności nie będą  
         przeznaczane na inwestycje które będą konkurować  
         z osiągnięciami w zakresie wyższego poziomu  
         recyklingu, np. spalanie odpadów. 
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Andrzej Grzyb – poseł do Parlamentu Europejskiego 

 
   pakiet dyrektyw gospodarki obiegu zamkniętego  
       jest obecnie w finalnej fazie,  
   8 listopada tego roku ma odbyć się głosowanie 
       wniesionych poprawek, do samej dyrektywy odpadowej 
       wniesiono ich ponad półtora tysiąca,  
    indywidualizacja rozwiązań ze względu na różnice  
        w wytwarzaniu odpadów oraz odmienne możliwości 
        zamykania obiegów,  
    konieczność wydłużenie cyklu życia produktów, w tym 
       poprzez ich naprawianie, 
    nie ma miejsca na nowe spalarnie, a istniejące będą 
       dramatycznie walczyły o odpady i przetrwanie,  
   powinno się zaprzestać składowania bioodpadów, 
   poważnym problemem jest brak weryfikowalnych danych 
      na temat faktycznie wytwarzanych i zagospodarowywanych 
      odpadów. 
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Magda Gosk – dyrektor departamentu gospodarki 

odpadami Ministerstwa Środowiska  
 
    gospodarka odpadami jest istotnym elementem GOZ,  
    należy dążyć do zasobooszczędności i dostrzegać zasoby 
       w odpadach,  
    podejmować działania prowadzące do tego by wzrastały  
       poziomy recyklingu,  
   cele powinny być realne i wykonalne ale z pewnym  
       poziomem ambicji.  
   w Polsce bardzo istotne jest podniesienie standardów 
       selektywnej zbiórki surowców,  
   spalanie nie jest rozwiązaniem problemu gospodarki  
       odpadami,  
    w KPGO pojawił się zapis ograniczający termiczne  
        przekształcanie odpadów komunalnych oraz braku  
        możliwości nowych inwestycji w tym zakresie. 
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Dziękuję za uwagę 
TomAsh   

krytyczne uwagi, pytania i propozycje współpracy: 

tomasz.szczygielski@ibs.pw.edu.pl   
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