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Nowy paradygmat ekonomii

Nowy sposób myślenia



Wyjazd na wakacje …

Dodatkowy bagaż – dodatkowe 

zużycie paliwa – dodatkowa emisja

Koszt – wpływ na środowisko!

Tańsze surowce

Masowa produkcja

Niższa cena!

Niższy wpływ na środowisko!

Odpady

Środowisko



Model linearny



Wyzwanie …

Hierarchia GO

LCA

1972…



Problemy - rozwiązanie?

Zero wzrostu!



Dlaczego gospodarka obiegu zamkniętego?

Critical raw materials

Problemy EU



Gospodarka Obiegu Zamkniętego



Czy jest to nowe? Skąd ten pomysł?



Nowe przepisy na Horyzoncie…

Nowy Pakiet Dyrektyw UE ws. GOZ

Nowe przepisy!

Stan idealny:

• Strumień odpadów = 0

• Wpływ na środowisko = 0

Perspektywa 2020-2027

Dziś - 650 mln / 2 lata



Popularność

2 miesiące temu…

5 dni temu…



GOZ – zakres

Działania GOZ:

 Projekt produktu

 Procesy produkcyjne

 Konsumpcja

 Gospodarowanie odpadami 

 Od odpadów do zasobów: 
stymulowanie rynku 
surowców wtórnych i 
ponownego 
wykorzystywania wody

Obszary priorytetowe:

 Tworzywa sztuczne

 Odpady spożywcze

 Surowce krytyczne

 Odpady z budowy i rozbiórki

 Biomasa i bioprodukty

Plus…



Działania - GOZ

 Recyklingu – odzysk surowców



Działania - GOZ

 Ponownego użycia – zmniejszenie strumienia odpadów

 Promowanie naprawiania czy modernizacji urządzeń –wydłużenie 
czasu użytkowania

Uzasadnienie biznesowe

Postęp technologiczny

Preferencje klienta

Planowane postarzanie produktu

Bez przesady!



Działania - GOZ

 Projektowanie i produkcja urządzeń trwałych i łatwo poddających się  
recyklingowi

GOZ = stymulowanie rozwoju



Działania - GOZ

 Korzystanie z energii odnawialnej – niższy wpływ na środowisko 
w pełnym cyklu życia LCA



Działania - GOZ

 Ekonomia współdzielenia – wspólne użytkowanie przedmiotów i dzielenie 
się usługami



Działania - GOZ

 Domykanie obiegów na różnym szczeblu – działania 
organizacyjne i prawne



Skutki



Nowy kierunek studiów

G     Z
Gospodarka Obiegu 

Zamkniętego

Wydział Inżynierii 

Środowiska i Energetyki

Przyszłościowy kierunek, odpowiadający na potrzeby rynku

Potrzebni specjaliści
Domykanie obiegów



Jak kierunek będzie skonstruowany

Kompetencje biznesowe 

Ekonomia/zarządzanie/biznes/prawo UE-PL

Nowe metody nauczania

Profil praktyczny/ nauczanie przez udział w projektach/ 

debaty/ 

Kompetencje specjalistyczne

Wiedza specjalistyczna i interdyscyplinarna konieczna 
specjalistom GOZ

Kompetencje behawioralne

Praca w grupie /umiejętność rozwiązywania problemów / 
wystąpienia publiczne / dyskusja / sztuka prezentacji

Ścisła współpraca 

z przemysłem

staże/ praktyki/ 

wizyty studyjne/ 

projekty realizowane 

razem z przemysłem/

Rada wspierająca

Tutoring

Zwykły kierunek 

studiów



Pytania..
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