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Wstęp
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to nie gospodarka opadami – to racjonalna
gospodarka zasobami dążąca do ich efektywnego zużycia i minimalizowania wytwarzania
odpadów. Obecnie GOZ jest jednym z kluczowych elementów europejskiej polityki gospodarczej. Wdrażanie jej nie dotyczy tylko krajów UE; strategia ta bowiem została wprowadzona w Chinach już w 2002 r. i jest realizowana w wielu krajach na świecie. W teorii
nie jest to pojęcie nowe, gdyż po raz pierwszy zostało użyte w 1966 r., a założenia metodologiczne szczegółowo zostały opracowane przez Stahela i Redaya-Mulveya pod koniec
lat siedemdziesiątych XX wieku. Za podstawę przyjęto poszukiwanie rozwiązań i modeli
biznesowych, które umożliwiają pozostawanie w gospodarce produktów, surowców i materiałów, tak długo jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów w możliwie największym zakresie
powinno być zredukowane. Takie działania są niezbędne, gdyż kontynuowanie obecnego
liniowego modelu gospodarczego może spowodować zagrożenia ekonomiczne i środowiskowe. W najnowszym raporcie UNEP Global Resource Outlook 2019 analizowano dotychczasowe tendencje w gospodarce światowej wskazując, iż:
• od 1970 r. wykorzystanie zasobów potroiło się, w tym nastąpił pięciokrotny wzrost
zużycia surowców niemetalicznych i 45% wzrost zużycia paliw kopalnych,
• wydobycie i przeróbka surowców, paliw i żywności przyczynia się do połowy całkowitej emisji GHG i w 90% wpływa na straty wody i bioróżnorodności,
• w ciągu ostatnich 50 lat nastąpił dwukrotny wzrost ludności, a PKB wzrosło czterokrotnie, natomiast roczne zużycie surowców to wzrost z poziomu 27 do 92 mld ton,
• obecnie w krajach wysokorozwiniętych zużywamy średnio 9,8 ton surowców na osobę, a w UE 16 ton surowców na osobę rocznie, z czego 6 ton stanowią odpady,
z których połowa trafia na składowiska.
Stwierdzono, iż do 2060 całkowite zużycie surowców może się podwoić, osiągając
poziom 190 mld ton (obecnie 92 mld ton), powodując 43% wzrost emisji gazów cieplarnianych.
Wprowadzenie GOZ jest koniecznością, która powinna doprowadzić do całkowitej zmiany modelu gospodarowania. Będzie to miało wpływ na całą gospodarkę i powinno dotyczyć
wszystkich produktów i usług. W związku z tym podczas konferencji Gospodarka o obiegu
zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami zostanie omówiony szeroki zakres tematyczny obejmujący:
• racjonalne gospodarowanie zasobami w GOZ,
• wyzwania w gospodarce o obiegu zamkniętym,
• racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami,
• praktyczne rozwiązania i wyzwania GOZ w przemyśle – nowe technologie,
— 9 —
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• energię i jej wykorzystanie w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym,
• odpady jako zasoby w gospodarce o obiegu zamkniętym.
Mamy nadzieję, iż prezentowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do popularyzacji
idei GOZ w Polsce, ale i do skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
W Polsce działania dotyczące wdrażania GOZ dokonywane są na szczeblu centralnym.
Już w 2016 r. rozpoczęto pracę nad projektem Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. W 2018 r.
po konsultacjach społecznych został on przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet
Rady Ministrów i skierowany do dalszych prac legislacyjnych w postaci Projektu uchwały
Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym. Wyszczególniono w niej istotne obszary dla polskiej gospodarki:
• zrównoważoną produkcję przemysłową,
• zrównoważoną konsumpcję,
• biogospodarkę,
• nowe modele biznesowe,
oraz propozycję wdrażania i monitorowania GOZ.
W 2019 r. utworzono Krajową Inteligentną Specjalizację GOZ – woda, surowce kopalne,
odpady – dla której zdefiniowano główne priorytety zawarte w działaniach, tj. pozyskanie
surowców, ekoprojektowanie, przetwórstwo i produkcja oraz odpady i ścieki. Ponadto w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg, Pracownia Badań Strategicznych Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN realizuje projekt pn. „Opracowanie
systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym
na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej)”, który rozpoczął się w 2019 i będzie trwał do
2021 roku.
Działania w obszarze GOZ w Polsce to nie tylko badania i edukacja prowadzona
przez naukowców i wybranych specjalistów. Coraz więcej inicjatyw prowadzonych jest
w regionach, a także sieciach i organizacjach branżowych, takich jak klastry czy stowarzyszenia oraz poszczególnych podmiotach gospodarczych. W promocję GOZ aktywnie
włączyły się również organizacje pożytku publicznego, tworząc m.in. platformy wymiany wiedzy, dobre praktyki i seminaria. Liczymy, że obecna konferencja oraz doświadczenia zdobyte w poprzednich dwóch spotkaniach oraz udostępnione materiały i prezentacje
(www.konferencja-pan.pl) będą pomocne do poszukiwania optymalnych rozwiązań dla
transformacji w kierunku GOZ wielu kolejnych podmiotów.
Joanna Kulczycka
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Odpady przemysłowe jako źródło surowców
w kontekście potrzeb surowcowych Polski
Odpady przemysłowe to odpady wytwarzane w sektorze wytwórczym, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów zaliczane do grup 01-19. Stanowią one zdecydowaną
większość odpadów wytwarzanych w Polsce (110–130 mln Mg/r w ostatnich 20 latach).
Ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych w Polsce jest bardzo wysoka, na co w decydującym stopniu ma wpływ rozwinięte górnictwo. W Polsce do najważniejszych wytwórców
tego typu odpadów należą następujące sektory: górnictwo rud metali 31,2 mln Mg w 2017 r.,
górnictwo węglowe 28,5 mln Mg, górnictwo skalne 3,9 mln Mg, energetyka 16,9 mln Mg,
przemysł metalurgiczny 8,4 mln Mg.
Trend wykorzystania gospodarczego tych pięciu grup odpadów przemysłowych do roku
2004 był wyraźnie wzrostowy, lecz w ostatnich kilku latach uległ istotnej redukcji. Dotyczy
to w szczególności odpadów z górnictwa rud metali, częściowo także odpadów z energetyki
i z górnictwa węglowego. Wymienione pięć grup odpadów przemysłowych, które w wysokim stopniu są lub mogą być wykorzystywane gospodarczo, można łącznie określać mianem
mineralnych surowców odpadowych. Czasem ich znaczenie w krajowym bilansie gospodarki poszczególnymi grupami surowców może być niebagatelne. Największe znaczenie
mają one w budownictwie oraz w przemyśle materiałów budowlanych, w szczególności do
produkcji cementu, kruszyw łamanych, płytek ceramicznych oraz gipsowych materiałów
budowlanych.

Industrial wastes as sources of raw materials
in the context of Poland‘s raw materials needs
Industrial wastes are generated in the manufacturing sector, and according to the current
waste catalog are classified within groups 01-19. They constitute the vast majority of wastes
generated in Poland (110–130 million tpy in the last 20 years). The amount of industrial wastes produced in Poland is very high, which is largely influenced by the intense mining. The
following sectors are the most important producers of various industrial wastes in Poland:
metal ore mining 31.2 million tons in 2017, coal mining 28.5 million tons, rock minerals
mining 3.9 million tons, energy 16.9 million tons, metallurgical industry 8.4 million tons.
— 11 —

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Racławice, 2–3 lipca 2019

The trend of economic use of these five groups of industrial wastes was clearly up to 2004,
but it has been significantly reduced in the last few years. This particularly applies to wastes
from metal ore mining, partly also to wastes from the power industry and coal mining. These
five groups of industrial wastes, due to the fact that they are or can be used economically, can
be collectively referred to as mineral waste raw materials. They can sometimes have quite
significant importance in the domestic managements of individual groups of raw materials.
The greatest importance such waste materials have in construction and in the building materials industry, in particular for the production of cement, crushed aggregates, ceramic tiles
and gypsum building materials.
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Circular Economy Expert for Ecopreneur

Bringing Poland to the forefront with a circular economy
The recent interest in Poland in the circular economy is promising. While at first glance
Poland may seem to be amongst the lesser circular economy focused EU member states,
the country has a very low waste production of 307 kg per person and good coverage with
extended producer responsibility schemes. Circular economy initiatives are abundant, particularly among NGOs, and the government is supportive. At the same time Poland faces
considerable challenges with lots of garbage being burned, a very low resource efficiency,
and internal barriers to change such as difficult access to capital. Based on a recent EU-wide
analysis, Ecopreneur has a list of recommendations to move Poland to the forefront with the
circular economy, including finalising and launching the Polish Circular Economy Roadmap,
further applying the waste hierarchy, and launching a Green Deal Circular Procurement.
Reference: EU Circular Economy Update, Overview of circular economy in Europe,
Ecopreneur.eu, May 2019, see https://ecopreneur.eu/publications/positionpapersreports/.
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Fang-Chu Chen
ITRI Western Europe Office

Overview of ITRI’s Green Efforts
ITRI is an applied research organization in Taiwan with research covering different areas,
among them Green Technologies is one of the biggest. We have conducted several research
topics in the field, including renewable energy sources, sustainable materials. In addition to
R&D, ITRI also engages in many prove-of-concept and promotion activities such as testing
pilots, establishing green energy park, etc. In this talk an overview of Taiwan environment
and ITRI’s efforts toward realizing a green environment will be presented.
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Roberta De Carolis, Grazia Barberio, Claudia Brunori, Laura Cutaia
ENEA, Rzym, Włochy

Circular economy in Italy:
ENEA activities and projects to support the transition
Transition towards circular economy is a European need and many initiatives in this
direction are ongoing. This presentation will focus on Italian monitoring activities and
CE-related projects results, in particular those where ENEA is promoter/supporter partner,
as EIT Raw Materials core partner and unique Italian member of Coordination Group of
European Circular Economy Stakeholder Platform (not exaustive list). Italian Circular Economy Stakeholder Platform (ICESP), Symbiosis Users Network (SUN) will be detailed, as
well as other technological activities/projects recently closed and ongoing, with particular
focus on those involving SMEs and local administration).
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Małgorzata Burchard-Dziubińska
Uniwersytet Łódzki

Rola bodźców ekonomicznych
w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym
Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest nowym kierunkiem działań w polityce UE. Ma on na celu wzmocnienie przejścia do gospodarki efektywnie korzystającej
z zasobów. W artykule omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania zachęt ekonomicznych, stymulujących odejście od liniowego modelu gospodarki na rzecz gospodarki
o obiegu zamkniętym. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia rozwiązań ekonomicznych
i prawnych, które staną się bardziej opłacalne od dotychczasowych. Szczególną uwagę należy
zwrócić na reformę systemu fiskalnego, który powinien ewoluować w kierunku zwiększenia
opodatkowania zużycia surowców pierwotnych, produkcji produktów nietrwałych, w tym produktów jednorazowego użytku oraz odpadów pozostających poza systemem recyklingu. Jednocześnie poprzez obniżanie podatków, czy wprowadzenie subwencji, należy tworzyć zachęty
do włączania się podmiotów ekonomicznych do systemu gospodarki o obiegu zamkniętym.
Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. W efekcie maksymalizacja efektywności wykorzystania surowców i utrzymanie materiałów w obiegu gospodarczym
powinno być prostsze i tańsze niż konsumpcja zasobów pierwotnych.

The role of economic incentives
in the development of a circular economy
The development of a circular economy is a new course of action in EU policy-making. It
aims to strengthen the transition to a resource-efficient economy. The paper discusses theoretical
and practical aspects of the application of economic incentives, stimulating departure from the
linear model of economy for the circular economy. It is connected with the necessity to introduce
economic and legal solutions that will trigger more profitable actions than the previous ones.
Special attention should be paid to the reform of the fiscal system, which should evolve towards
increasing taxation of primary raw material consumption, production of perishable products,
including disposables, and waste that remains outside of the recycling system. Simultaneously,
incentives should be created for economic entities to join the circular economy system, by lowering taxes or introducing subsidies. This applies to both households and enterprises. As a result,
maximizing the efficiency of raw materials use and maintaining materials in the economic cycle
should be simpler and cheaper than the consumption of primary resources.
— 16 —
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Ewa Dziobek
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Joanna Kulczycka
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Finansowanie działalności przedsiębiorstw
w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym
Opublikowany przez Komisję Europejską w 2015 r. komunikat Zamknięcie obiegu –
plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawia propozycje działań, których realizacja przyczyni się do wsparcia zmiany z liniowego modelu gospodarczego
krajów członkowskich na model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Miasta, regiony i kraje europejskie opracowały lub są w trakcie opracowania strategii GOZ. W Polsce
przygotowany został projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym, w którym przedstawione zostały 4 priorytety związane z innowacyjnością,
stworzeniem europejskiego rynku surowców wtórnych i zapewnieniem ich wysokiej jakości, a także rozwojem sektora usług. Ważnymi elementami wsparcia procesu transformacji
są: finansowanie, edukacja oraz promocja realizowanych działań.
Artykuł koncentruje się na obszarze finansowania przedsięwzięć wspierających transformację w kierunku GOZ. Celem pracy jest przedstawienie przykładowych form i zasad
w tym zakresie, zarówno na poziomie UE (np. utworzenie Circular Economy Finance Support Platform), jak i krajów członkowskich (np. opracowanie przez komercyjne banki holenderskie wytycznych w zakresie dofinansowania GOZ), a także niektórych rozwiązań, jakie
pojawiły się w Polsce i propozycji dalszych działań w tym zakresie.
Ponieważ sektor bankowy dostrzega liczne bariery w finansowaniu przedsięwzięć zgodnych z modelem GOZ, związane w szczególności z brakiem kompetencji do oceny zgodności planowanych działań oraz korzyści wynikających z transformacji, szacowane ryzyko
takich projektów jest wyższe, co przekłada się m.in. na brak akceptacji wniosków kredytowych lub mniej atrakcyjne warunki finansowania. Dlatego też działania na szczeblu krajowym, które mają na celu wsparcie transformacji w kierunku GOZ, w tym poprzez uruchomienie funduszy celowych oraz innych zachęt dla podmiotów uczestniczących w procesie,
są szczególnie istotne.
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Financing of business activities in a circular economy model
The Communication from the European Commission “Closing the loop – An EU action
plan for the Circular Economy”, adopted in 2015, presents proposals of activities to be implemented by Member States in order to support the transition from the linear economy model to the circular economy model. Cities, regions and European countries have developed or
are in the process of developing a circular economy strategy. In Poland, the project “A road
map of transformation towards a circular economy” was prepared, in which four priorities
related to innovation, the creation of a European market for secondary raw materials and
ensuring their high quality, as well as the development of the services sector, were defined.
Important elements of support for the transformation process are: financing, education and
promotion of implemented activities.
The article is focused on the area of financing projects supporting the transformation
towards the circular economy. The purpose of the work is to present examples of models and
principles in this regard at both the EU (eg establishment of the Circular Economy Finance
Support Platform) and the Member States (eg development of guidelines on co-financing of
the circular economy by Dutch commercial banks) levels, as well as some solutions appeared in Poland and proposals for further actions in this area.
Due to the fact that the banking sector perceives numerous barriers in relation to finance
the circular economy model, in particular related to the lack of competence to assess the
compliance of planned activities and the benefits of transformation, the estimated risk of
such projects is higher and leads among others to the lack of acceptance of loan applications
or less attractive financing conditions. Therefore, actions at the national level aimed at supporting transformation towards the circular economy, including release of targeted funds and
other incentives for entities participating in the process, are particularly important.
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Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

Czy możliwe jest ujęcie gospodarki
o obiegu zamkniętym w ramy norm?
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to obecnie modna idea, ale sposoby jej interpretacji i wdrażania bardzo się różnią. Istnieje ogólna zgoda, aby położyć kres gospodarce
liniowej, ale niekoniecznie co do tego, co należy zamiast tego zastosować: ekoprojektowanie, recykling, krótkie cykle, itp. Jak dotychczas organizacjom brak miarodajnych wskazówek dotyczących zasad i strategii wdrażania oraz monitorowania GOZ. W konsekwencji
BSI (British Standards Institution) wprowadziło normę BS 8001 Ramy wdrażania zasad
gospodarki o obiegu zamkniętym w organizacjach, która próbuje pogodzić dalekosiężne
cele GOZ z ustalonymi modelami biznesowymi. Norma zawiera wyczerpującą listę terminów i definicji GOZ oraz szczegółowy opis zagadnień ekonomicznych, środowiskowych,
projektowych, marketingowych i prawnych związanych z GOZ. Norma spotkała się jednakże z krytyką, ponieważ przewiduje, że za wybór odpowiednich wskaźników GOZ odpowiedzialne są wyłącznie organizacje. Nie omawia również powiązań między monitorowaniem strategii GOZ, a odpowiednimi i już znormalizowanymi narzędziami ilościowymi,
jak LCA i MFCA. W odpowiedzi AFNOR opracował dobrowolną normę CP XP X30-901
Gospodarka o obiegu zamkniętym – system zarządzania projektami GOZ – Wymagania i wytyczne. Ma ona stanowić przewodnik dla menedżera zrównoważonego rozwoju przy wdrażaniu projektów GOZ, aby zapewnić, że projekt rzeczywiście przyczyni się do implementacji GOZ. Norma XP X30-901 ma szansę stać się międzynarodowym standardem. Kraje
członkowskie ISO zatwierdziły bowiem utworzenie komitetu technicznego (ISO TC 323),
Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Is it possible to standardize
a circular economy with a standard framework?
Circular economy (CE) is currently a fashionable idea, but the ways of its interpretation
and implementation vary a lot. So far, organizations have no reliable guidelines regarding
the principles and strategies for implementing and monitoring CE. As a consequence, BSI
introduced the “BS 8001 Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations. Guide “, which tries to reconcile the long-term goals of the CE with
established business models. The standard contains an exhaustive list of terms and defi— 19 —
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nitions of CE and a detailed description of economic, environmental, design, marketing and
legal issues related to CE. However, the standard has been criticized because it provides that
only organizations are responsible for selecting the appropriate CE indicators. It also does
not discuss the links between the monitoring of the CE strategy and the relevant and already
standardized quantitative tools such as LCA and MFCA. In response, AFNOR developed
a voluntary standard CP XP X30-901 “Circular economy – CE project management system – Requirements and guidelines”. It is intended as a guide for a sustainable development
manager in the implementation of CE projects. The member states of ISO have approved
the creation of a Technical Committee (ISO TC 323) – Circular economy.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym
a czwarta rewolucja przemysłowa
Celem artykułu jest wskazanie związków między gospodarką o obiegu zamkniętą (GOZ)
a czwartą rewolucją przemysłową (4.0). Przesłanką do podjęcia tematu jest wzrastająca rola
w rozwoju społeczno-gospodarczym rozwiązań kojarzonych z rewolucją 4.0, takich jak:
sztuczna inteligencja, robotyka, internet rzeczy, autonomiczne pojazdy, druk 3D, nanotechnologia, biotechnologia itp. (Schwab 2016). Natomiast GOZ postrzegane jest jako nowy
paradygmat zrównoważonej gospodarki (Geissdoerfer, Savaget, Bocken i Hultink 2017),
oznaczający system gospodarczy wykorzystujący ponowne użycie, recycling, odzyskanie
materiałów w procesach produkcji, dystrybucji i konsumpcji (Kirchherr, Reike i Hekkert
2017). W związku z powyższym pojawia się pytanie o możliwość syntezy, wspierania jednej
koncepcji przez drugą, z próbą wskazania kierunku symbiozy, czyli szeroko rozumianych
związków między nimi.
Dla przedstawionej tematyki nie formułuje się hipotez badawczych, poprzestając na
określeniu celu, którym jest identyfikacja związków między GOZ i rewolucją 4.0 z wyszczególnieniem poziomów potencjalnych relacji w odniesieniu do przedsiębiorstw i krajowej gospodarki z perspektywy społeczno-ekonomicznej. Do realizacji przedstawionego
celu wykorzystano metodę przeglądu źródeł literaturowych, czyli artykułów naukowych
indeksowanych w bazach międzynarodowych Scopus, Web of Sciences, a także tzw. szarej
literatury, czyli opracowań w formule non-paper i raportów udostępnionych w Internecie.
Można wskazać na dwa kierunki współwystępowania tych koncepcji (Knudsen i Kaivo-oja). Pierwszym z nich jest wykorzystanie GOZ dla potrzeb tworzenia Industry 4.0,
a drugim, odwrotnym, możliwość wykorzystania Industry 4.0 do tworzenia GOZ. Jednakże
wstępne studia w tym zakresie wskazują, że są tylko pojedyncze badania odnośnie połączenia rozwiązań wywodzących się z rewolucji przemysłowej 4.0 z gospodarką cyrkularną
(Knudsen i Kaivo-oja 2018). Mają one charakter eksploracyjny, zarysowujący wspólny zakres. Pomimo tego badania wstępne literatury wskazują na kierunek: rewolucja 4.0 → GOZ.

Circular Economy and Fourth Technology Revolution
The aim of paper is to identify links between Circular Economy (CE) and Fourth Technology Revolution (revolution 4.0). The reason for choosing this topic is increasing role
— 21 —
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of solutions associated with revolution 4.0 such as: Artificial Intelligence, robotics, Internet of Things, autonomous vehicles, 3D printing, nanotechnology, biotechnology, etc., in
social-economic development (Schwab 2016). The CE is perceived as a new sustainable
economy paradigm (Geissdoerfer, Savaget, Bocken & Hultink 2017), meaning economic
system relying on re-use, recycling, and recovering materials in production, logistics and
consumption processes (Kirchherr, Reike & Hekkert 2017). Therefore the question appears
about possible synthesis, supporting one idea by the other, with an attempt to identify the
direction of symbiosis, i.e., broadly understood liaisons between them.
For this research no hypothesis is formulated; only the research objective is provided,
which is identification of relations between CE and revolution 4.0 existing in different levels: enterprises, business, and national economy from social-economy perspective. In order
to achieve this research objective the literature review was chosen as the main research method. The sources will come from indexed journals papers in internationally recognised databases as Scopus and Web of Science, as well as from grey literature available on Internet.
Two directions of co-existing CE and Revolution 4.0 can be distinguished (Knudsen
i Kaivo-oja). The first one is using CE for creating Industry 4.0, and the second one, opposite, is possibility to use Industry 4.0 for building CE. However the initial studies in this
area indicate that only a few researches are published on joining revolution 4.0 and CE
(Knudsen & Kaivo-oja 2018). These studies are explorative, sketch only a common area.
Nevertheless the initial research conducted for the purpose of this paper show the direction
revolution 4.0 → CE.
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Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków

Gospodarka w obiegu zamkniętym a zrównoważona konsumpcja
i rozwój społeczno-ekonomiczny
W artykule wskazano wyniki wybranych prac podjętych w projekcie „oto-GOZ” w zakresie: identyfikacji i delimitacji obszarów badawczych w obszarze Zrównoważona konsumpcja
oraz identyfikacji wskaźników do oceny potencjalnego wpływu transformacji w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na rozwój społeczno-gospodarczy. Działania te
mają służyć docelowo wypracowaniu modelu uwzględniającego uwarunkowania na czterech poziomach agregacji: makro (poziom kraju), mezo (poziom regionu), mikro (poziom
miasta i przedsiębiorstwa). Model ten będzie pomocny przy wdrażaniu założeń czterech
filarów GOZ, którymi są: wydajne zarządzanie materiałami, zmniejszenie ilości substancji
toksycznych, efektywność energetyczna oraz bodźce ekonomiczne. Jest to zarazem element
szerszego podejścia zapisanego w procedowanej przez Radę Ministrów RP Mapie drogowej
transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Dla przedstawienia wspomnianych wyników badań dokonano przeglądu aktualnej literatury polskiej i międzynarodowej,
analizy dokumentów politycznych i raportów opracowanych przez OECD, ONZ, UE i organizacje pozarządowe oraz studium przypadku wybranych krajów.

Circular economy and sustainable consumption
and socio-economic development
This reference presents the results of selected works undertaken in the “oto-GOZ” project in the area of: identification and delimitation of research fields in the area of “Sustainable consumption” and identification of indicators used to assess the potential impact of
transformation towards a closed economy (GOZ) on socio-economic development. These
activities are to ultimately develop a model that takes into account the conditions at four
levels of aggregation: the country (macro level), the region (meso level), cities and enterprises (micro level). This model will be helpful in implementing the four pillars of GOZ,
which are: efficient material management, reduction of toxic substances, energy efficiency
and economic stimuli. It is also an element of a wider approach written in the “Road map
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of transformation towards a circular economy” procedure, which is being processed by the
Council of Ministers of Poland. To present the said research results, a review of current
Polish and international literature, analysis of political documents and reports prepared by
the OECD, the UN, the EU and non-governmental organizations as well as a case study of
selected countries were carried out.
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Rola badań i innowacji w gospodarce o obiegu zamkniętym
Zjawiska dotyczące eksploatacji środowiska pokazują istotne zagrożenie dla rozwoju
gospodarczego państw. Wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz problem nierównowagi ich występowania na świecie wymaga transformacji modelu linearnego na gospodarkę
o obiegu zamkniętym (GOZ). Jedynym z priorytetów polityki Unii Europejskiej na rzecz
GOZ jest wskazanie kierunków działania i wspieranie państw członkowskich w tym zakresie. GOZ pozwala chronić nie tylko środowisko, ale także przyczynia się do tworzenia
nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia
badań i roli wspierania innowacji w wybranych przez Komisję Europejską priorytetowych
sektorach koncepcji GOZ. Za pomocą statystycznych metod analizy, dokonano oceny sytuacji w sektorach GOZ w Polsce, a także określono jej pozycję na tle krajów UE. Uzyskane
wyniki zawierają nowe informacje dla tworzenia GOZ i kształtowania polityki państwa
w tym zakresie.

The role of research and innovation in circular economy
Processes involved in the exploitation of the natural environment pose a serious threat to
the economic development of countries. Depletion of the natural resources and their imbalance in the world call for replacing the linear economy with the circular economy. One of
the priorities of the European Union in meeting the demands of CE is to show the directions
for action and to support the EU member states in their endeavors. Not only does CE protect
the natural environment, but it also contributes to the creation of new jobs and economic
growth. This paper is poised to highlight the importance of research and the role of innovations support within the priority sectors of CE chosen by the European Commission. The
paper includes an assessment of the situation within the CE sectors of Polish economy with
the application of statistical analysis methods, and defines its position against the backdrop
of the EU member states. The obtained results furnish new information for the creation of
CE and shaping state policy in that area.
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Ryszard Janikowski
Akademia Wojsk Lądowych

Od gospodarki liniowej do gospodarki
o obiegu zamkniętym w siłach zbrojnych
Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstaw nowej wiedzy dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym w siłach zbrojnych. Konieczność badań wynika z przyjętej
przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej w 2016 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także z Priorytetowych Kierunków Badań w Resorcie Obrony Narodowej na lata
2013–2022. Proponowane badania podstawowe zgodne są też z celami Komisji Europejskiej
zapisanymi w Planie działania w zakresie obrony europejskiej (European Defence Action
Plan – EDAP), jak i Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency – EDA).
Ponadto, sposób gospodarowania sektora sił zbrojnych w okresie pokoju musi być zgodny
z zasadami obowiązującymi w pozostałych sektorach polskiej gospodarki narodowej. Przechodzenie w siłach zbrojnych od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym
jest jeszcze powolne, tak więc konieczne jest uruchomienie reguł i mechanizmów przyspieszających ten proces.

From linear economy to circular economy in military forces
The main goal is to present the basics of new knowledge about the circular economy
in the armed forces. The necessity of research results directly from the Polish Strategy for
Responsible Development adopted in 2016 by the Government of the Republic of Poland, as
well as from the Priority Research Areas in the Ministry of National Defense for the years
2013–2022. The proposed basic research is also in line with the objectives of the European
Commission as enshrined in the European Defense Action Plan (EDAP) as well as the European Defense Agency (EDA). Moreover, the way of managing the armed forces sector in
the peacetime must be in line with the rules applicable in other sectors of the Polish national
economy. The transition of the armed forces from the linear economy is still slow, so it is
necessary to set up rules and mechanisms to accelerate this process.
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Legitymizacja gospodarki o obiegu zamkniętym
Celem artykułu jest analiza problemu legitymizacji gospodarki o obiegu zamkniętym
(GOZ). Artykuł ma charakter teoretyczny i przedstawia model umożliwiający zrozumienie
istoty problemu legitymizacji na tle wprowadzanych idei GOZ. W literaturze są opracowania dotyczące legitymizacji systemu politycznego lub instytucji (organów) władzy, ale
nie uwzględniają one związanej z legitymizacją racjonalizacji zasobami. Autorka podjęła
próbę przedstawienia przystosowania aparatu pojęciowego (znaczeniowego) do analizy legitymizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, z punktu widzenia instytucji odpowiedzialnych
za organizację obiegu zamkniętego. Legitymizacja to wywołanie przekonania, że struktury,
procedury, działania, decyzje, kierunki polityki, urzędnicy i przywódcy mają cechy „słuszności” (ang. rightness), właściwości i wartości moralne i że winne być akceptowane ze
względu na te właściwości. Ponadto legitymizacja łączona jest z uznaniem i odczuciem, że
ludzie identyfikują się z instytucjami i procesami, które oddziałują na ich życie – uznają je
za właściwe i postrzegają jako swoje. Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna cechować
się legitymizacją, a społeczeństwo powinno mieć przekonanie, że taka gospodarka jest właściwa. Interesująca wydaje się analiza płaszczyzn i czynników kształtujących legitymizację
gospodarki o obiegu zamkniętym.

The legitimacy of a circular economy
The aim of the article will be to analyze the problem of legitimization of the circular
economy. The article will have a theoretical character and will present a model that allows
understanding the essential problem of legitimization in the context of the implemented ideas of circular economy. In the literature you can find studies on the legitimacy of the political
system or institutions (authorities) of power. However, there are no studies on legitimization
from the point of view of resource rationalization. The author intends to attempt to describe – adapting the conceptual (meaning) apparatus to the analysis of the legitimization of the
circular economy, from the point of view of the institution responsible for the organization
of the closed circuit. Legitimization is “calling out the conviction that structures, procedures,
actions, decisions, policy directions, officials and leaders have the features of” rightness,
“moral properties and values, and that they should be accepted because of these qualities”.
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In addition, legitimization is associated with the recognition and feeling that “people identify
with institutions and processes that affect their lives – they consider them to be right and
perceive them as theirs”. A circular economy should have legitimacy, and the public should
be convinced that such an economy is appropriate. It seems interesting to analyze planes and
factors shaping the legitimacy of a circular economy.
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Analiza i zarządzanie ryzykiem środowiskowym
w kontekście Systemów Zarządzania Środowiskiem dla rolnictwa
w oparciu o normę ISO 14001:2015
Rolnictwo jest szczególnie ryzykowną gałęzią przemysłu, ponieważ siły pozostające
poza kontrolą ludzką wpływają na jakość i opłacalność prowadzonej przez nich działalności.
Dokładniej rzecz biorąc, dochody rolników ujawniają dużą zmienność wynikającą ze zmian
cen produktów i plonów, jak również z występowania katastrofalnych zagrożeń, takich jak
klęski żywiołowe i choroby zwierząt lub roślin. W związku z powyższym, bardzo istotną
rolę w ich działalności odgrywa odpowiednie zarządzanie ryzykiem środowiskowym.
W pracy zostały omówione różne metody, również te niespecyficzne wyłącznie dla zarządzania środowiskiem i ich przykładowa aplikacja. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie,
jakie metody analizy i zarządzania ryzykiem są odpowiednie w przypadku rolnictwa. Praca
bazuje na najnowszej, trzeciej edycji normy ISO 14001, która wprowadziła na tyle istotne
zmiany, że spowodowały one niemal całkowitą zmianę treści normy.

Analysis and management of environmental risk in the context
of Environmental Management Systems for agriculture based
on ISO 14001:2015
Agriculture is a particularly risky industry because forces beyond human control influence the quality and profitability of their activities. More specifically, farmers’ incomes reveal
high volatility not only due to product and crop price volatility, but also catastrophic risks
such as natural disasters and animal or plant diseases. Therefore, appropriate environmental
risk management plays a very important role in their activities.
The following paper discusses different methods, also those not specific to environmental management, and their exemplary application. An attempt has been made to answer the
question of what methods of risk analysis and management are appropriate for agriculture.
The paper is based on the latest, third edition of ISO 14001, which was published over
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a relatively long period of time. The relatively long period of time between reviews has also
contributed to the fact that the changes made to the standard are so significant that they result
in an almost complete change in the content of the standard.

— 30 —

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Racjonalne gospodarowanie zasobami

Katarzyna Guzik, Anna Burkowicz
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Zapotrzebowanie Unii Europejskiej na surowce krytyczne
a ryzyko ich dostaw
Rosnące potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa oraz rozwój nowych technologii skutkują coraz większym zużyciem surowców mineralnych. Szacuje się, że jego wielkość w skali całego świata może zwiększyć się w latach 2010–2030 nawet dwukrotnie (EC 2018),
a znaczny udział w tym wzroście mają kraje rozwijające się. Unia Europejska jako ważny
konsument surowców mineralnych od wielu lat podejmuje działania mające na celu zapewnienie ich zrównoważonych dostaw, pochodzących zarówno z krajów członkowskich, jak
też rynków zewnętrznych (Inicjatywa na rzecz surowców… 2008). W szczególności dotyczy
to surowców krytycznych, które stanowią podstawę funkcjonowania wielu ważnych sektorów przemysłu oraz umożliwiają realizację jej priorytetów politycznych, m.in. w zakresie
pobudzenia zatrudnienia, wzrostu inwestycji oraz niskoemisyjnej, konkurencyjnej gospodarki. Lista tych surowców, obejmująca aktualnie 27 pozycji, jest przez Komisję Europejską
regularnie aktualizowana i rozszerzana (EC 2011, 2014, 2017) uwzględniając zmieniające
się w czasie uwarunkowania rynkowe oraz rozwój technologiczny. Zapotrzebowanie UE na
poszczególne surowce krytyczne pokrywane jest w znacznej części lub w całości importem,
a ich dostawy obarczone są często dużym ryzykiem. Ma to związek z jednej strony z silną
koncentracją produkcji wielu surowców w kilku regionach świata oraz restrykcjami wprowadzanymi przez kraje uczestniczące w ich międzynarodowym handlu (np. limity eksportowe, podatki eksportowe). Z drugiej strony wiąże się to ze stosunkowo niewielkim poziomem
recyklingu, którego udział w łącznym zużyciu poszczególnych surowców w UE to na ogół
nie więcej niż 20% (wyjątkowo wyższe wartości dla wanadu, wolframu, kobaltu i antymonu). Aktualnie realizowane kierunki działań UE, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniu od dostaw zewnętrznych wybranych surowców krytycznych, wpisują się w założenia
gospodarki o obiegu zamkniętym i obejmują rozwój efektywnego ich wykorzystania, substytucji oraz zwiększenia odzysku ze źródeł wtórnych (zarówno z odpadów górniczych, jak
też z recyklingu; EC 2018). Równocześnie wykonywane są analizy przypływów surowców
w całym łańcuchu ich wartości, w szczególności ukierunkowane na identyfikację potrzeb
surowcowych sektorów przemysłu o dużym znaczeniu dla przyszłych kierunków rozwoju
Unii Europejskiej, takich jak przemysł elektryczny i elektroniczny, motoryzacyjny i produkcja baterii, odnawialna energia, przemysł obronny, chemiczny i nawozowy (SCREEN 2019;
EC 2019). Niezwykle istotną kwestią jest również poprawa dostępu do pierwotnych źródeł
surowców krytycznych, w tym m.in. poprzez poprawę systemu planowania przestrzennego,
a w przypadku braku możliwości podjęcia eksploatacji złóż informowanie o społecznych,
ekonomicznych i politycznych konsekwencjach takiej decyzji. Ryzyka wynikające z ogra— 31 —
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niczenia ich podaży ze źródeł w UE zostaną określone dla wybranych surowców krytycznych w ramach projektu MinLand, realizowanego obecnie przez konsorcjum składające się
z 22 instytucji z 12 krajów UE, w tym z Polski reprezentowanej przez Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

A demand of the EU for the CRM’s and a risk of their supplies
The growth of the consumption need of the society and development of the new technologies resulted in increasing consumption of the mineral raw materials. It is estimated that
its value may even double in the years 2010–2030 (EC 2018), with a significant contribute
of the developing countries. European Union as an important consumer of the mineral raw
materials for many years has been taking actions focused on ensuring their sustainable supplies from Member States as well as from external markets (Raw Materials Initiative 2008).
It concern particularly critical raw materials that supplies are essential for development
of many important EU’s industry sectors and enable the implementation of the political
priorities. List of the CRM, including currently 27 positions, has been regularly updated
and extended by the European Commission, reflecting market changes and technological
development (EC 2011, 2014, 2017). A demand of the EU for particular CRM’s has been
covered in considerable part or entirely by imports and there is often a significant risk of
these supplies. On the one hand it is related to strong concentration of many CRM’s production in just a few regions of the world and restrictions imposed by the internationally trading
countries (e.g. export limits, export taxes), on the other hand the share of supplies from
recycling in the total EU consumption is relatively low (with the exception of vanadium,
tungsten, cobalt and antimony it do not exceed 20%). Current directions of the EU’s actions,
aiming at reduction of reliance from external supplies of selected CRM’s, are consistent with
the assumptions of the circular economy and include the development of an effective use of
the CRM’s, their substitution and increasing recovery from secondary sources (EC 2018).
Simultaneously, the raw material flows in the entire value chain are analysed, concentrated
particularly on sectors of high importance for EU future development, such as EEE, automotive and batteries, renewable energy, defense, chemicals and fertilizers (SCREEN 2019;
EC 2019). Another important issue is the improvement of the access to primary sources of
the CRM’s, e.g. by improvement of the spatial planning system and in case of necessity of
renunciation of the raw material extraction information on social, economic and political
consequences of such decisions. The various kinds of risks related to limitation supplies of
selected CRM’s from the internal EU’s market will be determined within the framework of
the currently ongoing MinLand project, implemented by a consortium of 22 institutions from
12 EU countries, including MEERI PAS as a participant of Poland.
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Racjonalne zagospodarowanie metalicznych złóż okruchowych
i produktów ich przeróbki
Okruchowe złoża metalonośne (Sn, Ti, Fe, REE) są od dawna szeroko eksploatowane w SE Azji. Eksploatacja i wstępna przeróbka piasków kasyterytonośnych na wyspach
Indonezji odbywa się bezpośrednio w złożu. W toku prac terenowych na kilku wyspach
Indonezji zebrano próbki ze złoż kasyterytu. Efektem ich przeróbki jest koncentrat kasyterytu i odpad przeróbczy zawierający cenne minerały ciężkie, w tym monacyt i ksenotym
bedące nośnikami metali ziem rzadkich (REE). Ponadto wstępny koncentrat kasyterytu jest
lokalnie przerabiany hutniczo na metaliczną cynę. Powstające żużle są także nośnikiem
wielu pierwiastków metalicznych możliwych do odzyskania. Racjonalna gospodarka złożem
wymaga opracowania i wprowadzenia wielostopniowego procesu eksploatacji oraz zagospodarowania odpadów dla realizacji celów i zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, m.in.
przez minimalizację wytwarzanych i składowanych odpadów.

Rational management of placer metallic deposits
and their post processing wastes utilization
Placer metallic deposits (Sn, Ti, Fe, REE) have long been widely operated in SE Asia.
Extraction and preliminary processing of cassiterite-bearing sands in the Indonesian islands
takes place directly on the deposit. During field works on several Indonesian islands the
samples of cassiterite-sands have been collected. The results of their processing are cassiterite concentrate (SnO2) and post-processing wastes which contain heavy minerals, including
monazite and xenotime with REE content. In addition, the initial cassiterite concentrate is
locally melted into the metallic tin. Arising slags contain many valuable metallic elements
possible to recover. Rational mineral deposit management requires developing and introducing a multi-stage process of mineral extraction and utilization of processing wastes for the
implementation of the objectives and principles of the circular economy, including minimizing the generated and landfilled waste.
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Racjonalne wykorzystanie kopalin towarzyszących w górnictwie
Surowce ilaste, będące niekiedy kopaliną towarzyszącą, są przedmiotem zainteresowania
naukowców i badaczy, w szczególności pod kątem określenia współzależności ich podstawowych cech oraz zachowania się w zmiennych warunkach wilgotności i temperatury, jak
i wpływu czynników mechanicznych. Najbardziej istotne znaczenie dla przydatności wspomnianych surowców ma uziarnienie, a także skład mineralogiczny najdrobniejszych frakcji.
Biorąc pod uwagę różnorodność surowców ilastych, można wyróżnić ich liczne odmiany,
stosując jako kryteria podziału genezę, warunki zalegania, jak również określone właściwości fizyczne i chemiczne. Badaniom poddano trzy próbki materiałów drobnoziarnistych, pobranych z iłów turoszowskich, a każdą z próbek przed szczegółowymi analizami podzielono
na dwie klasy ziarnowe. Określono skład ziarnowy, skład chemiczny oraz powierzchnię właściwą. Dodatkowo wykonano analizę termiczną obejmującą oznaczenie efektów cieplnych
i zmiany masy podczas ogrzewania. Efekt zagospodarowania kopaliny towarzyszącej może
poprawić ekonomikę realizowanego przedsięwzięcia surowcowego.

Rational use of accompanying minerals in mining
Clay raw materials, sometimes accompanying minerals, are of interest to scientists and
researchers, in particular in terms of determining the interdependence of their basic characteristics and behavior in changing humidity and temperature conditions as well as the influence of mechanical factors. The most important for the usefulness of these raw materials is
the grain size, as well as the mineralogical composition of the finest fractions. Considering
the diversity of clay raw materials, we can distinguish their numerous varieties, using the
genesis, retention conditions as well as specific physical and chemical properties as criteria of division. Three samples of fine-grained materials, taken from Turoszów clay, were
subjected to testing, and each of the samples before detailed analyzes was divided into two
grain classes. The grain composition, chemical composition and specific surface area were
determined. The grain composition, chemical composition and specific surface area were
determined. In addition, a thermal analysis was carried out including the determination of
thermal effects and changes in mass during heating. The effect of managing the accompanying mineral can improve the economics of the ongoing raw material enterprise.
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Możliwości gospodarki obiegu zamkniętego obiektów pogórniczych
w rejonie Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego
Tematyka poruszana w artykule dotyczy propozycji wykorzystania obiektów pogórniczych w rejonie Wałbrzycha. Przeanalizowano obiekty zlokalizowane na powierzchni terenu (tj. hałdy), wskazano potencjał wykorzystania wód kopalnianych jako źródła energii
cieplnej.
Celem artykułu jest przedstawienie raportu sytuacji bieżącej oraz propozycji rozwiązań,
co jest początkiem dla dalszych, szczegółowych badań dotyczących regionu Wałbrzyskiego
Zagłębia Węglowego. Z perspektywy czasu likwidacja wałbrzyskich kopalń (często błędnie
nazywana restrukturyzacją) jest oceniana jako proces nieprzemyślany, który doprowadził
do regresu rozwoju regionu poprzez niedotrzymanie umów społecznych, niejasne kwestie
finansowe, likwidację przedsiębiorstw współpracujących z zakładami górniczymi oraz zamknięcie, a w konsekwencji zniszczenie obiektów kulturalnych i sportowych działających
przy kopalniach. Z punktu widzenia wielu grup interesariuszy istotne są zagadnienia dotyczące zagospodarowania i wykorzystania hałd oraz wód dołowych. Dlatego przed planowaniem działań związanych z zagospodarowaniem omawianych obiektów pogórniczych
konieczne jest zrównoważone działanie społeczno–środowiskowe, aby zapobiegać potencjalnym sprzeciwom i konfliktom społecznym i środowiskowym. Zagadnienia omówione
w artykule nawiązują do rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju i koncepcji społecznej odpowiedzialności w branży wydobywczej. Istotne jest, aby działania zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym były przeprowadzane w porozumieniu i przy
partycypacji lokalnych władz i społeczności, co w obecnej sytuacji należy postrzegać jako
sekwencję wyzwań, stojących przed tym regionem.

Possibilities of circular economy of post-mining objects
in the area of Walbrzych Hard Coal Basin
The subject matter discussed in this article concerns proposals for the use of post-mining
objects in the Wałbrzych region. The analysis concerned both objects located on the surface
of the land, ie dumps as well as the indication of the potential of using mine waters towards
the source of thermal energy.
— 35 —

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Racławice, 2–3 lipca 2019

The aim of the article is the current situation report and solution proposals, which is the
beginning for further, detailed research on the Wałbrzych region. Liquidation of Wałbrzych
mines (often incorrectly called restructuring) from the perspective of time is considered as
a reckless process. Failure to meet social agreements, unclear financial issues, liquidation of
enterprises cooperating with mining plants or closure, and as a consequence destruction of
cultural and sport facilities operating at the mines, led to the collapse of the region. Issues
related to the management and use of dumps and underground water are important from the
point of view of many stakeholder groups. Before planning activities aimed at developing
the discussed post-mining objects, sustainable socio-environmental actions are necessary in
order to prevent potential objections and conflicts. Issues included in this article refer to the
growing importance of sustainable development and the concept of social responsibility in
the mining industry. It is important that activities in line with the objectives of the circular
economy are carried out in concert and with the participation of local authorities and communities, which in the current situation should be seen as a sequence of challenges facing
this region.
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Racjonalne wykorzystanie wybranych ubocznych produktów
górnictwa skalnego w przemyśle ceramicznym w Polsce
Prezentowany artykuł omawia znaczenie wykorzystania surowców pozyskiwanych
ubocznie w górnictwie skalnym dla przemysłu ceramicznego. Wśród stosowanych w tej
branży surowców istotną rolę odgrywają: wzbogacona w kaolinit substancja ilasta stanowiąca produkt uboczny płukania piasków kwarcowych oraz bogate w alkalia najdrobniejsze
frakcje ziarnowe powstające w toku produkcji granitowych kruszyw łamanych. Surowce
te, mimo przeciętnej jakości, tj. zwykle dużej zawartości tlenków barwiących, nie trafiają
na składowiska, lecz znajdują stosowanie w produkcji wyrobów ceramicznych, dla których nie jest wymagana wysoka białość po wypaleniu. Zainteresowanie nimi ma ścisły
związek z wdrożeniem technologii szybkiego wypalania oraz modernizacją i rozbudową
na wielką skalę zdolności produkcyjnych krajowego przemysłu ceramicznego, zwłaszcza
płytek, a także wyrobów sanitarnych, która pociągnęła za sobą dynamiczny rozwój zapotrzebowania na surowce do ich produkcji, zapoczątkowany w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do 2017 r. zużycie ubocznie pozyskiwanego surowca kaolinowego
zwiększyło się z około 20 tys. Mg/r. do 100–120 tys. Mg/r., a sprzedaż drobnoziarnistych
frakcji granitowych wykorzystywanych w przemyśle ceramicznym w roli topnika wzrosła
z poziomu około 30 tys. Mg/r. do maksymalnie 120 tys. Mg/r. w latach 2007–2008, oraz
60–70 tys. Mg/r. w ostatnim okresie. Omawiane surowce stanowiły i nadal będą stanowić
istotne uzupełnienie krajowej podaży surowców ceramicznych. Rozwój ich wykorzystania
to przykład racjonalnej i kompleksowej gospodarki kopalinami w złożach eksploatowanych,
co jest szczególnie istotne w kontekście ograniczonych możliwości udostępnienia nowych
złóż, a także wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rational use of selected by-products of rock mining
in the ceramic industry in Poland
The paper discusses the issue of utilization of raw materials obtained as by-products
of rock processing in the ceramic industry. Among raw materials consumed by this branch
clayey substance enriched in kaolinite, remaining after quartz sand washing, and the alkalis-rich finest fractions remaining after granite crushing, are of vital importance. Despite
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relatively poor quality, i.e. usually high content of colouring oxides, these raw materials have
been utilized for the production of ceramic goods, the whiteness of which after firing is not
required. The high interest in these materials was closely connected with implementation
of fast firing method as well as modernization and large scale expansion of the domestic
ceramic industry capacities, especially of ceramic tiles and sanitary ware, which resulted in
the increase in demand for raw materials utilised in the production of these goods. Between
the mid-nineties and 2017 the consumption of kaolinite raw material being by-product of
quartz sand washing increased from ca. 20,000 Mg/y to 100,000–120,000 Mg/y, while the
sales of secondary granite finest fractions utilized as a flux in the ceramic industry increased
from 30,000 tpy to 120,000 tpy in 2007–2008, ranging 60,000–70,000 tpy most recently.
The raw materials in question were and certainly remain in the future the essential complement to the domestic supplies. The development of their utilization has been an example of
rational and comprehensive management of all minerals that occur in deposits in operation.
This is particularly important in the context of limited availability of new deposits, as well
as implementation of the idea of circular economy.
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Racjonalna gospodarka metalicznymi złożami okruchowymi
i wykorzystanie produktów ich przerobu
Okruchowe złoża metalonośne (Sn, Ti, Fe, REE) są od dawna szeroko eksploatowane
w SE Azji. Eksploatacja i wstępna przeróbka piasków kasyterytonośnych na wyspach Indonezji odbywa się bezpośrednio na złożu. W toku prac terenowych na kilku wyspach Indonezji
zebrano próbki ze złóż kasyterytu. Efektem przeróbki piasków kasyterytonośnych jest koncentrat SnO2 i odpad przeróbczy zawierający cenne minerały ciężkie, w tym monacyt i ksenotym,
będące nośnikami metali ziem rzadkich (REE). Ponadto wstępny koncentrat kasyterytu jest
lokalnie hutniczo przerabiany na metaliczną cynę. Powstające w tym procesie żużle są także
nośnikiem wielu pierwiastków metalicznych możliwych do odzyskania. Racjonalna gospodarka złożem wymaga opracowania i wprowadzenia wielostopniowego procesu eksploatacji
oraz zagospodarowania odpadów dla realizacji celów i zasad gospodarki o obiegu zamkniętym
m.in. przez minimalizację wytwarzanych i składowanych odpadów. W artykule zinwentaryzowano wielkość odpadów oraz oszacowano możliwą do odzyskania z nich ilość metali.

Rational development of placer metallic deposits and their post
processing wastes utilization
Placer metal deposits (Sn, Ti, Fe, REE) are widely and longtime operated in SE Asia.
Extraction and preliminary processing of cassiterite-bearing sands in the Indonesian islands takes place directly on the deposit. During field works on several Indonesian islands the samples
of cassiterite-sands have been collected. After processing of the cassiterite-sands are formed
concentrate (SnO2) and post-processing wastes which contain heavy minerals, including monazite and xenotime with REE content. In addition, the cassiterite concentrate is locally melted
into the metallic tin. The results of this process are slags which contain of many valuable metallic elements possible to recover. Rational mineral deposit management requires introducing
the development and a multi-stage process of mineral extraction and utilization of processing
wastes for the implementation of the objectives and principles of the circular economy including minimizing the generated and landfilled waste. The amount of existing wastes as well as
estimated quantity of valuable metals possible to recover is presented.
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Możliwość odzysku minerałów – nośników pierwiastków
ziem rzadkich z piasków po przeróbce osadów kasyterytonośnych
Działalność górnicza związana z eksploatacją oraz przeróbką surowców mineralnych
prowadzi do powstania odpadów akumulowanych na składowiskach. Zwiększający się światowy popyt na metale ziem rzadkich oraz niestabilna sytuacja na rynkach surowcowych
stwarza konieczność poszukiwania nowych, alternatywnych źródeł. Szansą na zwiększenie
podaży REE mogą być produkty przeróbki piasków kasyterytonośnych. Podczas prac terenowych na indonezyjskich wyspach – Bangka, Belitung, Singkap, pobrano odpad górniczy
zawierający naturalny materiał wzbogacony w REE, Ti, Sn oraz Fe. Dotychczas brak jest
w Indonezji w pełni racjonalnej gospodarki złożem, ponadto złoża eksploatowane są często
przerabiane w prymitywny sposób. Wymaga to zatem opracowania wieloetapowego procesu
odzysku cennych metali. W wyniki podjętych działań przeprowadzono prace laboratoryjne,
w celu ustalenia najlepszej metodyki przerobu powstałych odpadów. Badany materiał charakteryzował się zmienną zawartością składników mineralnych, granulometrią oraz brakiem
substancji organicznych. Prace badawcze oparte były na zastosowaniu metod grawitacyjnych, magnetycznych oraz procesu flotacji z zastosowaniem biosurfaktantów (saponiny,
rhamnolipid). Opracowany cykl technologiczny zakłada pracę w obiegu zamkniętym, co
istotnie wpływa na aspekty bezpieczeństwa środowiskowego oraz wtórnego wykorzystania
substancji chemicznych. W wyniku przeprowadzonych badań, na poszczególnych etapach
procesu uzyskano produkt oraz półprodukt będący pełnowartościowym materiałem. Model
odzysku metali wymaga dalszych prac w skali pilotażowej. Koncepcja projektu wpisuje
się w zasadę tzw. „zielonej chemii” (green chemistry) oraz racjonalnej gospodarki złożami
i surowcami mineralnymi.

The possibility of mineral recovery – carriers of rare earth elements
from sands after processing of cassiterite bearing sediments
Mining activity related to the exploitation and processing of mineral resources lead to
the development of mining waste storages. The growing global demand for rare earth metals
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and the unstable situation on commodity markets, created the requirement for new, alternative sources. Products of cassiterite bearing sands processing, may be the chance of REE
supply increase. During field works on the Indonesian islands – Bangka, Belitung, Singkap,
the samples of mining wastes containing natural material enriched in REE, Ti, Sn and Fe
were collected. The lack of rational mineral deposit management and the artisanal method
of processing require the development of a multi-stage recovery process of valuable metals. The laboratory works were carried out in order to determine the best methodology for
processing the generated wastes. Studied material was characterized by variable content of
minerals, granulometry and lack of organic matter. Research was based on gravity separation and magnetic separation use, as well as flotation methods with biosurfactants application (saponin, rhamnolipid). The developed technological cycle assumes work in a closed
circuit, which affects significantly the aspects of environmental safety and secondary use
of chemical substances. As a result of research, at each stage of the process, semi-finished
and finished product being a full-value material was obtained. The recovery model requires
further works on the pilot scale. The concept of the project is part of the so-called “green
chemistry” and rational economy management.
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Sposoby zagospodarowania mineralnych odpadów i produktów
ubocznych jako narzędzie gospodarki obiegu zamkniętego
W kontekście założeń gospodarki obiegu zamkniętego kluczowa jest dostępność technologii, które dawałyby możliwość zagospodarowania odpadów lub produktów ubocznych,
zwłaszcza gdy są one trudne w zagospodarowaniu. Recykling i przetworzenie bywają możliwe, ale wymagają dodatkowych działań, często energo lub kapitałochłonnych. Na tym
tle szczególne znaczenie mają takie sposoby zagospodarowania odpadów, które generują
stosunkowo niskie dodatkowe emisje i są przez to przyjazne środowisku.
W artykule omówiono kilka przykładów zagospodarowania ubocznych produktów (odpadów) górnictwa, energetyki i przemysłu cementowego oraz generowanych w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Zwrócono uwagę na skojarzone wykorzystanie odpadów.
Jednym z obszarów wykorzystania materiałów odpadowych jest uszczelnienie ziemnych
obiektów hydrotechnicznych, np.: wałów przeciwpowodziowych, zapór wodnych, obwałowań składowisk odpadów. Do tego stosowane są przesłony przeciwfiltracyjne realizowane
z zawiesin twardniejących. W celu poprawy ich szczelności oraz odporności na korozję do
ich składu dodawane się uboczne produkty spalania (UPS), np. popiół ze spalania konwencjonalnego lub fluidalnego, z węgla kamiennego oraz brunatnego, a także żużel wielkopiecowy. W podobnym kontekście do składu zawiesin można aplikować popioły z termicznego
przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Wykorzystanie tego typu odpadu w innych gałęziach budownictwa jest niezwykle trudne ze względu na specyficzne właściwości
tego odpadu, w tym obciążenie metalami ciężkimi. Możliwe jest również wykorzystywanie
wybranych UPS w betonie masywnym i hydrotechnicznym. Zastąpienie cementu portlandzkiego (częściowo lub w całości) produktami ubocznymi obniża zdecydowanie kaloryczność spoiwa oraz przyczynia się do obniżenia emisji CO2 do atmosfery. Innym obszarem
zastosowania materiałów odpadowych mogą być konstrukcje ziemne. Do realizacji tego
typu obiektów mogą być wykorzystywane np. uboczne produkty fluidalnego spalania węgla
kamiennego (UPS) oraz nieprzepalonego (tzw. czarnego) łupka przywęglowego. Łączenie
mokrego łupka i suchego UPS prowadzi do uzyskania mieszanek o charakterze gruntu antropogenicznego o wielu korzystnych cechach geotechnicznych, w tym wilgotności optymalnej
przy zagęszczaniu.

— 42 —

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Racjonalne gospodarowanie zasobami

Methods of mineral wastes and by-products management
implementing circular economy
In the context of the circular economy assumptions, the availability of technologies that
would give the possibility of management waste or by-products is of key importance, especially when they are difficult in development. Recycling, processing are possible, but require
additional measures, often energy- or capital-intensive. In this context, waste management
methods that generate relatively low additional emissions and are therefore environmentally
friendly are of particular importance. The article discusses several examples of management
of by-products (waste) of mining, energy and cement industry and generated in municipal
wastewater treatment plants. Attention is paid to the associated use of waste.
One of the areas of utilization of waste materials are seals of earthy hydraulic engineering structures such as flood embankments, dams, embankments of landfills. For this purpose, cut-off walls made of hardening slurries are used. In order to improve the tightness and
corrosion resistance of the hardening slurries to their composition, incineration by-products
(UPS) are added, such as: conventional or fluidized ash, hard and brown coal, as well as
blast furnace slag. In a similar context, ashes can be applied to the composition of slurries
from the thermal treatment of municipal sewage sludge. The use of this type of waste in
other branches of construction is extremely difficult due to the specific properties of this
waste, including the heavy metal load. It is also possible to use selected UPS in massive
and watertight concrete. Replacing portland cement (partly or wholly) with by-products
lowers the calorific value of the binder and contributes to the reduction of CO2 emissions
to the atmosphere. Another area of use for waste materials may be earth structures. For the
implementation of this type of objects can be used, for example, by-products of fluidal combustion of hard coal (UPS) and unburnt (so-called black) coal shale. The combination of wet
shale and dry UPS leads to anthropogenic soil mixtures with many favorable geotechnical
features, including optimum humidity at compaction.
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Recykling nowej generacji chemicznych źródła prądu stałego
w postaci baterii wtórnych litowo-jonowych
W pracy przedstawiono chemiczne źródła prądu stałego nowej generacji w postaci baterii wtórnych litowo-jonowych, jako potencjalny strumień nowych frakcji odpadowych.
Określono rodzaje materiałów i pierwiastki możliwe do pozyskania w wyniku procesu
recyklingu tego typu odpadów. Zaprezentowano problematykę zagospodarowania baterii
wtórnych litowo-jonowych różnych typów w szczególności LCO, LMO i NMC. Wskazano
możliwości wielokierunkowego sposobu ich zagospodarowania zarówno poprzez recykling
materiałowy, jak i surowcowy. Przedstawiono i omówiono produkty końcowe procesu recyklingu baterii wtórnych litowo-jonowych.

Recycling of lithium-ion batteries –
a new generation of a chemical direct current sources
A new generation of chemical direct current sources in the form of the secondary lithium
-ion batteries have been presented in the paper as a potential stream of new waste fractions.
The types of materials as well as the elements to be potentially recovered from the recycling
process of those waste have been identified. The paper also includes the problem of the
management of various types of the secondary lithium-ion batteries, especially LCO, LMO
and NMC. The possible methods for a multidirectional recovery of those waste including
both material and raw material recycling have been presented, as well as the final products
of the recycling of the secondary lithium-ion batteries.
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Nowy model edukacji wspierającej gospodarkę
o obiegu zamkniętym
Gospodarka obiegu zamkniętego to nowa strategia rozwoju cywilizacji. Umożliwia
ona wzrost gospodarczy, przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów i zmniejszeniu
wpływu na środowisko. W gospodarce obiegu zamkniętego wydajniejsze wykorzystanie
materiałów umożliwi tworzenie większej wartości zarówno przez obniżenie kosztów, jak
i tworzenie nowych rynków, bądź rozwijanie rynków już istniejących. Przy czym wzrost
gospodarczy będzie uniezależniony od zwiększonego wykorzystania zasobów naturalnych
i ekosystemów. GOZ może stać się również katalizatorem innowacji w obszarach związanych z ponownym wykorzystaniem materiałów, komponentów i produktów, jak również
będzie miał duży wpływ na tworzenie nowych modeli biznesowych.
Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym będzie wymagało wdrożenia nowego modelu edukacyjnego. Powinien być on zorientowany nie tylko na kształtowanie umiejętności
eksperckich, ale również na pobudzenie innowacyjności i kształtowanie umiejętności behawioralnych i biznesowych.
W artykule został obszernie omówiony nowo utworzony kierunek studiów o gospodarce
obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem jego unikalnych cech.

New educational model supporting circular economy
The circular economy is a new strategy for the development of civilization. It enables economic growth while optimizing resource consumption and reducing environmental impact. In the
circular economy, a more efficient use of materials will enable greater value creation both by reducing costs and creating new markets or developing existing ones. At the same time, economic
growth will be independent from the increased use of natural resources and ecosystems. CE can
also become a catalyst for innovation in areas related to the re-use of materials, components and
products, as well as will have a major impact on the creation of new business models.
The implementation of a circular economy will require the implementation of a new
educational model. It should be oriented not only on shaping expert skills but also on raising
innovation and shaping behavioral and business skills.
The example of the newly created field of study on the circular economy has been extensively discussed in the article – with particular emphasis on its unique features.
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Projekt H2020 CINDERELA:
Nowy model biznesowy gospodarki obiegu zamkniętego
dla zrównoważonego budownictwa miejskiego
Obszary miejskie i podmiejskie generują duże ilości różnych rodzajów odpadów innych niż komunalne (np. odpady przemysłowe, budowlane i rozbiórkowe, osady ściekowe
itp.), które mogą być lokalnie dostępnym źródłem surowców wtórnych do wykorzystania
w sektorze budownictwa miejskiego. Pomimo, że gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
stwarza możliwości biznesowe, sprzyjające zmniejszeniu wpływu sektora budowlanego na
środowisko i poprawie jego konkurencyjności, potencjał ten pozostaje niewykorzystany
wobec braku sprawdzonych praktyk biznesowych, technologii i specjalistycznej wiedzy.
Międzynarodowy projekt CINDERELA, realizowany w ramach programu „Horyzont 2020”,
ma na celu opracowanie nowego modelu biznesowego GOZ, który ułatwi wykorzystanie
surowców wtórnych z odpadów dla zasobooszczędnego budownictwa miejskiego, przy jednoczesnym pobudzeniu gospodarki lokalnej i regionalnej. W ramach projektu, dla sześciu
regionów europejskich, w tym Katowic, przeprowadzona zostanie ocena potencjału różnych
rodzajów odpadów dostępnych na obszarach miejskich i podmiejskich z wykorzystaniem
narzędzi do analizy i wizualizacji przepływów materiałowych. Ponadto, przy aktywnym
udziale interesariuszy, ocenione zostaną dotychczasowe łańcuchy wartości dotyczące zagospodarowania różnych strumieni odpadów w badanych regionach wraz ze wskazaniem
nowych możliwości ich wykorzystania w budownictwie miejskim. Uzyskane dane posłużą
do stworzenia projektu specjalnego modelu biznesowego, którego wdrożenie w regionach
i miastach ułatwi elektroniczna platforma wiedzy i współpracy.
Wybrane rodzaje odpadów zostaną poddane waloryzacji pod kątem ich wykorzystania
jako surowców wtórnych do wytwarzania materiałów budowlanych, np. kruszywa i gleby
poddane recyklingowi, kruszywa sztuczne oraz kompozyty budowlane (kompozyty do zastosowań geotechnicznych, betony). Waloryzacja ta posłuży do opracowania receptur oraz
technologii wytwarzania nowych materiałów na bazie surowców wtórnych. Zarówno model
biznesowy, jak i platforma wiedzy zostaną przetestowane w warunkach rzeczywistych za
pomocą serii działań pilotażowych i demonstracji wielkoskalowych obejmujących wytwarzanie nowych materiałów budowlanych i ich zastosowanie w projektach budowlanych.
Aspekty modelu biznesowego związane ze zrównoważoną gospodarką zostaną ocenione
pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym za pomocą narzędzi LCA,
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LCC oraz S-LCA, natomiast innowacyjność i środowiskowa wartość dodana technologii
i nowych materiałów budowalnych zostanie zweryfikowana z wykorzystaniem metodyki
weryfikacji technologii środowiskowych ETV.

The H2020 CINDERELA poject: New circular economy business
model for a more sustainable urban construction
Urban and peri-urban areas generate large quantities of different waste types which could
be a locally available source of secondary raw materials (SRM) for the use in urban construction sector. Despite the fact that circular economy creates a business opportunity that
could reduce the environmental impact of the construction sector and increase its competitiveness, the potential remains untapped at the absence of proven business practices, technologies and specialized knowledge. The Horizon 2020 project CINDERELA is to provide a new
circular economy business model facilitating the use of SRM for a more resource-efficient
construction products and services while stimulating local and regional economies.
The potential of waste streams available in urban and peri-urban areas will be assessed
for 6 selected regions of Europe including Katowice area using tools for material flow
analysis and visualization. Current value chains involving the identified waste types will be
assessed and new ones will be proposed for urban construction applications with an active
involvement of local and regional stakeholders. The data will be further used for the development of the business model that will serve as an enabler of economic opportunities based
on these concepts together with a digital knowledge and cooperation platform facilitating
its implementation in regions and cities. Selected waste types will be valorized from the
viewpoint of their applicability as SRM for manufacturing novel construction materials such
as manufactured and recycled aggregates, recycled soils, building composites (geotechnical
composites, concretes etc.). The valorization will be also used to define the formulas and
the manufacturing technologies for the SRM based construction products. Both, the business
model and the materials / technologies will be validated through a series of pilots and large
scale demonstrators carried out in real environments across Europe.
The sustainability aspects of the business model will be validated with the environmental, economic and social assessments through the whole lifecycle (LCA, LCC and S-LCA)
while the innovation and environmental added value of the new SRM based materials and
technologies will be assessed using environmental technology verification (ETV).
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Zastosowanie innowacyjnego ECOBIOSED® biopreparatu
do proekologicznego wytwarzania bionawozu
z osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków
w Janowie Lubelskim
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego sposobu przetwarzania odpadów powstających podczas oczyszczania ścieków w procesie racjonalnego nimi gospodarowania na
przykładzie bioremediacji. Aktualnie jednym z największych problemów ochrony środowiska są odpady powstające podczas oczyszczania ścieków. Nadmierne składowanie osadów
ściekowych powoduje nagromadzenie metali ciężkich, substancji toksycznych i patogennych mikroorganizmów. Z drugiej strony, osady ściekowe są cennym źródłem nawozów
organicznych i mogą służyć do utrzymania żyzności gruntów użytkowych. Zastosowanie
innowacyjnego, zintegrowanego preparatu ECOBIOSED® umożliwia przetwarzanie osadów ściekowych w całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska biokompost, w postaci
homogennej sypkiej masy barwy od ciemnobrązowej do czarnej, który gwarantuje czystość
ekologiczną produktów rolnych.
Dzięki preparatowi ECOBIOSED® uzyskuje się redukcję objętości składowanych osadów ściekowych, eliminację ich uciążliwości odorowej mającej związek z przetwarzaniem
osadów ściekowych oraz mikroorganizmów patogennych, wirusów i pasożytów oraz zwiększenie możliwości zagospodarowania poprzez obniżenie zawartych w nich metali ciężkich
i związków toksycznych. Pozwala to na uniknięcie bardziej kosztownych technologii utylizacji i konieczności składowania osadów poprzez ich neutralizację. W efekcie ogranicza
nakłady na rozbudowę istniejących i budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz zwiększa
zdolności przerobowe istniejących oczyszczalni i umożliwia produkcję wysokiej jakości
nawozu. Działanie innowacyjnego preparatu ECOBIOSED® przedstawiono na przykładzie
utylizacji osadów komunalnych z oczyszczalni ścieków w Janowie Lubelskim.
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Application of the innovative integrated ECOBIOSED®-Waste
product for the proecological production of the environment
bio-compost based on the sewage sludge treatment in the waste
water plant in Janów Lubelski
In this study, has been presented innovative sewage sludge treatment from wastewater
treatment plant in the rational waste management processes based on the bioremediation
process. At the moment one of the biggest environmental problems is waste produced during
wastewater treatment, especially sewage sludge. Application of the innovative integrated
ECOBIOSED®-Waste product allows treatment of the sewage sludge into the compost. The
result is a bio-compost in the form of a homogeneous mass in dark brown to black color.
The application of the obtained compost for cultivation guarantees the ecological purity of
agricultural products.
There are new opportunities for the use of the ECOBIOSED® such as reduction of the
volume necessary for storage of the sediments, elimination of odors associated with the sewage sludge treatment, neutralization of pathogenic microorganisms, viruses, and parasites
declining the content of heavy metals and toxic compounds in sewage sludge. Therefore
it allows increasing the possibility of opportunities for their management, avoiding more
expensive procedures of the sewage sludge treatment and possibility to avoid the need for
the disposal of sediments at the landfil, through their neutralization and to avoid the need
for expansion of existing and construction of new wastewater treatment plants. The result
of the innovative processing of sewage sludge is a bio-compost. In order to promote the
application of the integrated ECOBIOSED® the sewage sludge treatment at Janów Lubelski
the wastewater treatment plant case study.
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Małgorzata Hordyńska
Politechnika Śląska

Strategia Czystszej Produkcji na każdym etapie GOZ –
przykłady wdrożeń i efekty
System Zarządzania Środowiskiem bazujący na strategii Czystszej Produkcji, którego
podstawą jest dobrowolne zobowiązanie się przedsiębiorstwa do ciągłego zmniejszania niekorzystnego oddziaływania na środowisko, wprowadzany został w Polsce w1996 r. System
ten w wielu firmach jest integralną częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Zapewnia on ciągłą, postępującą minimalizację negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko przyrodnicze, wyrażoną malejącą ilością i szkodliwością zanieczyszczeń i odpadów
stałych, ciekłych i gazowych oraz ciągłą minimalizacją czynników produkcji. Nowa hierarchia postępowania z odpadami wprowadziła w wielu firmach ‘popłoch’ przed restrukturyzacją w kierunku GOZ. Te spośród przedsiębiorstw, które funkcjonują w oparciu o Strategię
Czystszej Produkcji w ciągu kilku lat wprowadziły na tyle znaczące zmiany w swojej strategii
gospodarowania surowcami, że moment przejścia na model GOZ nie był dla nich stresem,
a wręcz przeciwnie – to one wyznaczyły kierunek zmian. W artykule przedstawiono konkretne
przykłady zastosowań strategii Czystszej Producji na każdym etapie GOZ.

Strategy of Cleaner Production at each Circular Economy stage –
examples of implementations and effects
The Environmental Management System based on the Cleaner Production strategy, is
the voluntary commitment of the company to continuously reduce the negative impact on
the environment, which has been introduced in Poland since 1996. In many companies, this
system is an integral part of the overall business management system. It’s aim is to ensure
continuous, progressive minimization of the negative impact of production on the natural
environment, expressed by the decreasing amount and harmfulness of solid and liquid and
gaseous pollutants and waste, and continuous minimization of production factors. The new
hierarchy of waste management has brought restraint to the Circular Economy in many
companies. Those of the companies that operate on the basis of the Cleaner Production
Strategy introduced within a few years significant changes in their strategy for managing
raw materials, that the transition to the Circular Economy model was not stressful for them,
on the contrary – they set the direction of change. Specific examples of applications of the
Cleaner Production strategy at each Circular Economy stage.
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Odpady elektryczne i elektroniczne jako ogniwo gospodarki
o obiegu zamkniętym
Realizacja idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest zadaniem wieloaspektowym. Dotyczy przede wszystkim ograniczenia konsumpcji w celu oszczędności zasobów
i surowców naturalnych. Wieloaspektowość związana jest jednak nie tylko z ograniczeniem
strumienia odpadów, czy emisji z przetwarzania odpadów, ale także czynnikami ekonomicznymi oraz społecznymi. W idei GOZ należy uwzględnić dodatkowo koszty, zyski oraz
efekty ekologiczne odzysku i recyklingu odpadów, w tym również odpadów elektrycznych
i elektronicznych. Narzucone przepisami prawa poziomy ich odzysku i recyklingu wskazują
nie tylko kierunek koniecznych działań w tym zakresie, ale także możliwość wystąpienia
strat ekonomicznych i środowiskowych oraz zmniejszenia zasobów surowców naturalnych
w przypadku niedotrzymania założonych poziomów. Dlatego dla oszacowania pełnego bilansu odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego konieczne jest
dokonanie rachunku ciągnionego, wykazującego straty i korzyści przetwarzania analizowanego rodzaju odpadów.
Celem artykułu jest opracownie analizy SWOT, które pozwoli zidentyfikować poza wyzwaniami i barierami również wszelkie straty i korzyści wynikające z prowadzenia procesów odzysku i recyklingu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Electrical and electronic
waste as an element of circular economy
Implementation of the circular economy is a multi-faceted task. It mainly concerns
the reduction of consumption in order to save resources and raw materials. However, the
multi-faceted nature refers not only to limiting the waste stream or emissions from waste
treatment, but also economic and social factors. The idea of the circular economy should
additionally include costs, profits, environmental effects of waste recovery and recycling,
including electrical and electronic waste. Their levels of recovery and recycling imposed by
law indicate the direction of necessary action in this respect, but also the possibility of eco— 51 —
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nomic and environmental losses and reduction of natural resources when assumed thresholds
will be not achieved. Therefore, to calculate the full balance of recovery and recycling of
waste electrical and electronic equipment, a pulled account is required, showing the losses
and benefits of processing this type of waste. The aim of the article is to develop SWOT
analysis, to take into account, not only barriers and challenges but aslo all costs and benefits
of the recovery and recycling processes of waste electrical and electronic equipment.
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Wykorzystanie odpadowych materiałów polimerowych w przemyśle
opakowaniowym, motoryzacji i w budownictwie jako przykład
wdrażania koncepcji gospodarki o obiegu zamknietym
Zwiększenie poziomu recyklingu materiałów polimerowych stanowi jedno z poważnych
wyzwań współczesnej techniki. Korzystny stosunek właściwości funkcjonalnych do kosztów ekonomicznych jest siłą napędową rozwoju europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych, osiągającego obroty na poziomie 355 mld euro rocznie. Konsekwencją dynamicznego rozwoju tej gałęzi przemysłu jest proporcjonalny wzrost ilości powstających odpadów.
W 2016 r. w krajach EU-28+NO/CH wytworzono 27,1 mln Mg odpadów, z czego zaledwie
31,1% zostało poddanae recyklingowi, 41,6% przetworzono termicznie, a 27,3% przekazano
do składowania. Celem projektu badawczego CEPLAFIB, współfinansowanego w ramach
programu Life przez Komisję Europejską, jest opracowanie nowego modelu biznesowego
polegającego na waloryzacji post-konsumenckich odpadów polimerowych. Technologia rozwijana w ramach projektu umożliwi wykorzystanie odpadów polimerowych do wytwarzania
nowatorskich materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami celulozy, wykazujących właściwości konkurencyjne w stosunku do materiałów konwencjonalnych, dostępnych
obecnie na rynku. Działania zaplanowane w ramach projektu mają charakter pilotażowy,
zaś ich wynikiem będzie opracowanie nowego podejścia technologiczno-ekonomicznego,
zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, służącego między innymi poprawie jakości wyrobów wykonanych z recyklatu. Opracowane materiały zostaną zweryfikowane
pod kątem możliwości zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym i opakowaniowym oraz
w budownictwie. Wyniki projektu CEPLAFIB mają przyczynić się do wzrostu świadomości
społeczeństwa w zakresie GOZ i wykazać, iż jest możliwe podwyższenie poziomu recyklingu do 40% oraz zredukowanie emisji gazów cieplarnianych towarzyszących obecnie
stosowanym analogicznym technikom recyklingu o blisko 40%.
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Utilization of post-consumer polymeric materials in packaging,
automotive and building sectors as an example of the
implementation of circular economy concept
An increase of the recycling rate of polymeric materials constitutes a considerable challenge facing nowadays technology. A functional properties-to-price ratio is a driving force
for the development of the plastic industry which has managed to achieve an annual turnover
of 355 billion euros. A consequence of the dynamic growth of this branch of the industry is
a proportional increase in the amount of post-consumed wastes. According to the European Association of Plastics Manufacturers about 27.1 million tonnes of plastic waste were
collected in 2016 through official schemes in the EU28+NO/CH in order to be treated of
which only 31.1% was recycled, 41.6% was recovered while 27.3% went to landfill. The aim
of CEPLAFIB research project co-founded by European Commission under the Life programme is a new business model concerning the utilization of the post-consumer polymeric
wastes. The technology developed within the project will allow to utilize post-consumer
polymeric wastes to manufacture novel composite materials reinforced with cellulose fibres,
possessing properties competitive with conventional materials which are already available
on the market. CEPLAFIB is a pilot project which demonstrates a new techno-economic
approach consistent with the principles of sustainable development, serving, among other
things to improve the quality of recycled products. The materials developed will be verified in terms of their applicability in the automotive and packaging industries as well as in
construction. The results of the CEPLAFIB project will contribute to the increase of public
awareness in the field of CE and will demonstrate that it is possible to increase the level of
recycling to 40% and to reduce the greenhouse gas emissions associated with currently used
analogous recycling techniques by nearly 40%.
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Tworzywa sztuczne w gospodarce o obiegu zamkniętym –
usuwanie dodatków
Komisja Europejska wskazuje kierunek zmian w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym (COM (2015) 614 final). Przedstawione działania obejmują wszystkie etapy cyklu życia
produktu, a jednym z priorytetowych obszarów są tworzywa sztuczne. Zamknięcie cyklu
oznacza oszczędne zarządzanie uzyskanymi surowcami i materiałami, a odpady powinny
zostać poddane recyklingowi w maksymalnym możliwym stopniu, a następnie przekazane
do odzysku energii. Komunikat Komisji (COM (2018) 32 final) w sprawie wdrożenia pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym zwraca uwagę, ze informacje na temat
obecności potencjalnie niebezpiecznych substancji w odpadach nie są łatwo dostępne dla
podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów i przygotowaniem ich do odzysku,
a odpady mogą zawierać substancje (dodatki do tworzyw sztucznych), które nie są już dozwolone w nowych produktach. Podjęto badania nad wymywaniem dodatków z odpadów
tworzyw sztucznych.
Tworzywa sztuczne są ważnym i wszechobecnym materiałem w naszej gospodarce i codziennym życiu. Mają wiele funkcjonalności, które są cenne dla naszego społeczeństwa.
Lekkie i innowacyjne materiały w samochodach to oszczędność zużycia paliwa i zmniejszenie emisji CO2. Materiały izolacyjne pomagają ograniczyć opłaty za energię. Opakowania z tworzyw sztucznych pozwalają zachować dłużej świeżość żywności i zmniejszają jej
marnotrawienie.

Plastics in circular economy – removing additives
European Commission indicates the direction of changes in the linear economy for the
circular economy (COM (2015) 614 final). The actions outlined cover all stages of the product life cycle, and one of the priority areas is plastics. Closing the cycle means economical
management of raw materials and materials obtained, and the waste should be recycled to
the maximum possible extent, followed by transfer for energy recovery. Communication
from the Commission (COM (2018) 32 final) on the implementation of the Circular Economy Package presents inter alia problems: information on the presence of potentially hazar— 55 —
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dous substances is not readily available to entities dealing in waste treatment and preparation
for recovery, and waste may contain substances (additives to plastics), which are no longer
permitted in new products. Research has been undertaken on the leaching of additives from
waste plastics.
Plastic is an important and ubiquitous material in our economy and daily lives. It has
many functions that help our society. Light and innovative materials in cars or plans to save
fuel and cut CO2 emissions. High-performance insulation materials help us save on energy
bills. In packaging, plasticsallow to ensure food and reduce food waste.
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Rodzaje źródeł światła i odpady z nich powstające jako aspekt
gospodarki o obiegu zamkniętym
Na rynku jest coraz więcej dostępnych źródeł światła, wykorzystywanych do różnych
celów, nie tylko oświetleniowych. Powstaje coraz więcej reklam, światło pełni funkcję dekoracyjną, lub zapewnia bezpieczeństwo. Nowe technologie stosowane w oświetleniu mają
coraz dłuższą żywotność oraz zapewnienia producentów o ich proekologicznym działaniu
i wysokiej efektywności energetycznej. Produkty takie zużywając mniej energii elektrycznej minimalizują straty energetyczne, redukując jednocześnie emisję ciepła do atmosfery.
Pomimo wszelkich zalet generują również strumień odpadów, które po zużyciu nie zawsze
nadają się do recyklingu.
Celem artykułu jest analiza odpadów powstających z różnych źródeł światła oraz możliwości ich potencjalnego przetwarzania z uwzględnieniem założeń filozofii gospodarki
o obiegu zamkniętym.

Types of light sources and waste from them emerging as an aspect
of a circular economy
There are more and more sources of light available on the market, used for various
purposes, not only lighting. More and more ads are being created, light has a decorative
function or security. New technologies used in lighting have an ever longer life and provide
manufacturers with their pro-ecological performance and high energy efficiency. Such products, using less electricity, minimize energy losses, while reducing the emission of heat to
the atmosphere. Despite all the advantages they also generate waste stream, after their use,
which is not always possible to recycle.
The aim of the article is to analyze the emerging wastes from various light sources and
the possibilities of their potential processing, taking into account the assumptions of the
circular economy philosophy.
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Proekologiczne rozwiązania racjonalnego wykorzystania papieru
w polskich instytucjach
We współczesnym świecie gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) ma ogromne znaczenie w życiu każdego z nas. W dobie zmian klimatycznych oraz zanieczyszczeń środowiska jej stosowanie jest nie tylko dobrą praktyką, lecz koniecznością. Każdy człowiek w codziennym życiu decyduje o sposobie wykorzystania przez niego materiałów, surowców, czy
odpadów. Mimo postępu technologicznego ludzkość nadal wykorzystuje duże ilości papieru.
W 2016 r. jego zużycie wyniosło około 410 mln Mg. Liczba ta skłania do podejmowania
kroków, które ograniczą wykorzystywanie papieru. Poprzez racjonalne gospodarowanie tym
materiałem należy rozumieć ograniczenie jego zużywania, a także recykling. Istnieją różne
sposoby na zaoszczędzenie kolejnych ilości papieru. Gospodarka coraz bardziej odpowiada
na problemy środowiskowe, a różne instytucje wprowadzają rozwiązania omijające niepotrzebne stosowanie papieru. Są to przede wszystkim platformy internetowe, dzięki którym
można załatwiać sprawy w urzędach – np. ePUAP lub profil zaufany. Kiedy papier zostanie
już zużyty, powinien ponownie zostać przetworzony do pierwotnej postaci. Aby tak się stało,
wystarczy zbierać makulaturę, która następnie zostanie ponownie wykorzystana w fabrykach produkujących papier, dzięki czemu ograniczy się niekorzystny wpływ na środowisko,
zredukuje koszty oraz zużycie energii. Jednocześnie działania te będą zgodne z podstawowymi założeniami GOZ.

Ecological solutions for the rational use of paper in Polish
institutions
In the modern world, a circular economy is of great importance in everyone’s life. In the
era of climate change and environmental pollution, its use is not only a good practice, but
a necessity. Everyone in everyday life decides how to use materials, raw materials or waste.
Despite technological progress, humanity still uses large amounts of paper. In 2016, its consumption amounted to about 410 million tonnes. This number encourages taking steps that
will limit the use of paper. By rational management of this material should be understood
limiting its consumption, as well as recycling. There are various ways to save more paper.
The economy is increasingly responding to environmental problems, and various institutions are introducing solutions to reduce the unnecessary use of paper. These are primarily
— 58 —

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Racjonalne gospodarowanie zasobami

internet platforms through which we can settle the matter in offices – ePUAP or a ‘trusted
profile’. When the paper has been used up, it should be recycled to its original form. It is
enough to collect waste paper that will go to paper factories. The re-use of used materials
is the cornerstone of a circular economy. Like that we can limit the negative impact on the
environment, save time, money and energy.

— 59 —

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Racławice, 2–3 lipca 2019
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Gospodarka obiegu zamkniętego kluczowym wyzwaniem
dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego
Obecnie ocenia się, że sektor włókienniczy i odzieżowy, zużywający znaczące ilości
surowców nieodnawialnych, a także wody i energii, stanowi jedno z największych źródeł
zagrożeń dla środowiska. Jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi staje ten sektor,
jest bardziej efektywne gospodarowanie zasobami surowców, tj. transformacja w kierunku
gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie surowiec raz wprowadzony do cyklu produkcyjnego
jak najdłużej pozostaje w jego obiegu. W odpowiedzi na to wyzwanie w 2017 r. rozpoczęła
się realizacja międzynarodowego projektu ENTeR (Expert Network on Textile Recycling),
którego celem jest wsparcie firm włókienniczych w zarządzaniu i redukcji odpadów, aby
zapobiec wyczerpaniu nieodnawialnych zasobów, m.in. poprzez współpracę pomiędzy przemysłem a innowacyjnym systemem poszukiwania „zielonego” rynku dla odpadów i alternatywnych rozwiązań dla surowców. Partnerami projektu są placówki badawcze i organizacje
skupiające producentów z sektora włókienniczego i odzieżowego pięciu krajów Europy
Środkowej, tj. Włoch, Węgier, Niemiec, Czech oraz Polski.
Problem odpadów włókienniczych jest globalny i wymaga regulacji legislacyjnych oraz
przedsięwzięć badawczych i infrastrukturalnych, które pozwolą na efektywne wdrożenie
innowacyjnych technologii materiałowych z wykorzystaniem odpadów. Wyniki badania
ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu wskazują, że istnieje konieczność
opracowania nowych rozwiązań techniczno-technologicznych umożliwiających recykling
w sektorze włókienniczo-odzieżowym.
W artykule omówiono założenia Agendy Strategicznej dotyczącej zarządzania odpadami
włókienniczymi i ich recyklingu, opracowanej w ramach projektu.
Praca powstała w ramach realizacji projektu nr CE1136 ENTeR współfinansowanego ze środków
programu Interreg Central Europe w ramach EFRR i ze środków finansowych na naukę w latach
2018–2020 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
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Circural Economy –
the key challenge for Textile & Clothing Industry
Currently, it is estimated that the Textile and Clothing Sector, which uses significant
amounts of non-renewable resources as well as water and energy, is one of the largest sources of environmental threats. One of the key challenges facing this sector is more efficient
management of raw materials, i.e. transformation towards circular economy, where the raw
material once introduced into the production cycle remains in the production cycle for as
long as possible. In response to this challenge, in 2017 the international ENTeR project
(Expert Network on Textile Recycling) was launched, the aim of which is to support textile
companies in managing and reducing waste to prevent depletion of non-renewable resources, amongst others through cooperation between industry and the innovative system of
searching for a “green” market for waste and alternative solutions for raw materials. Project
partners are research centres and organizations gathering producers from the textile and
clothing sector from five Central European countries, namely Italy, Hungary, Germany, the
Czech Republic and Poland.
The problem of textile waste is global and requires legislative regulations as well as
research and infrastructural projects that will allow effective implementation of innovative
material technologies using waste. The results of the survey conducted within the project
indicate that there is a need to develop new technical and technological solutions enabling
recycling in the textile and clothing sector.
In the paper the assumptions of the Strategic Agenda regarding textile waste management
and recycling developed within the project will be discussed.
The research work was implemented within the CE1136 ENTeR project co-financed by the Interreg
Central Europe programme under the ERDF and from the funds for science in the years 2018–2020
allocated for the implementation of an international co-financed project.
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Woda w obszarach miejskich w gospodarce o obiegu zamkniętym
Woda jest dobrem gwarantującym funkcjonowanie ekosystemów i istnienie ludzkości,
na pewnych etapach gospodarowania staje się jednak towarem, ale w jej cenie nie są odzwierciedlone wartości jakie niesie ze sobą jako „dobro środowiskowe”. Niezwykle szybko
staje się odpadem tracąc swoje wartości użytkowe (wody opadowe w kontakcie z brudną
nawierzchnią, woda z procesów gospodarczych i wykorzystana w gospodarstwach domowych), a proces przywrócenia jej wartości użytkowych jest kosztowny. Woda bardziej niż
jakiekolwiek inne dobro jest postrzegana w układzie linearnym, zwłaszcza w kontekście
gospodarki komunalnej. Kluczem do rozwiązania jest systemowe podejście do gospodarowania wodami. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), ze swoimi podstawowymi
założeniami dotyczącymi utrzymania zasobu jak najdłużej w obiegu w gospodarce oraz
zachowania i pomnażania wartości zasobu w cyklu jego użytkowania w gospodarce, stawia istotne wyzwania dla gospodarowania wodami. Z jednej strony woda jest cyrkularna
ze swej natury, z drugiej w gospodarce wykorzystujemy ją bardzo linearnie. Należy sobie
postawić pytanie czy i w jakim stopniu można zaadoptować zasady Circular Economy do
gospodarowania wodami. Skoncentrowanie się w badaniach na terenach zurbanizowanych
jest spowodowane tym, że skupiają one skutki nieprawidłowości w tej dziedzinie, wywołane
zarówno czynnikami antropogenicznymi, jak i naturalnymi. Artykuł ma charakter teoretyczny i przeglądowy, a jego cele zdefiniowano jako: zidentyfikowanie obszarów i możliwych
do podjęcia działań w zakresie poprawnego gospodarowania wodami opadowymi z punktu
widzenia GOZ, analiza podstawowych zasad Circular Economy pod kątem możliwości ich
realizacji w gospodarowaniu wodami na terenach zurbanizowanych

Water in Urban Areas in Circular Economy
Water is a good guaranteeing the functioning of ecosystems and the existence of humanity, however, at certain stages of management, it becomes a commodity, but its price does
not reflect the values that it brings with it as an “environmental good”. It quickly becomes
waste, losing its utility values (rainwater in contact with dirty surface, water from economic
processes and used in households) and the process of restoring its utility values is expensive.Water is perceived in a linear way more than any other good, especially in the context
of municipal economy. The key to solving is the systemic and holistic approach to water
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management. Circular Economy with its basic assumptions for maintaining the stock as long
as possible in the economy and preserving, multiplying, and the value of the resource in the
cycle of its use in the economy poses significant challenges for water management. However, water is circular by its very nature, on the other hand in the economy we use it very
linearly. The question should be asked whether and to what extent Circular Economy rules
for water management can be adopted. The focus in research in urbanized areas is due to the
fact that they focus on the effects of abnormalities in the field caused by both anthropogenic
and natural factors.The article is theoretical and reviewable, and its goals are defined as:
identification of areas and possible actions to be taken in the area of proper management of
rainwater from the point of view of the circular economy, analysis of the basic principles
of Circular Economy in terms of their feasibility in managing water in urban areas.
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Gips syntetyczny
jako ważne źródło surowców gipsowych w Polsce
Ponad dwadzieścia lat temu w elektrowni Bełchatów uruchomiono pierwszą w Polsce
instalację odsiarczania spalin metodą mokrą, w której jako produkt uboczny otrzymuje się
pełnowartościowy gips syntetyczny. W konsekwencji przyjęcia przez Polskę szeregu konwencji międzynarodowych, odsiarczanie gazów spalinowych wdrożono stopniowo w szeregu krajowych elektrowniach. W wyniku odsiarczania metodą mokrą wapienną na rynku
surowców budowlanych pojawiły się duże ilości gipsu syntetycznego. Artykuł jest próbą
oceny zmian na rynku gipsu w Polsce, jakie dokonały się w wyniku stosowania procesu odsiarczania gazów spalinowych. Przedstawiono stan zasobów gipsu naturalnego oraz
wielkość jego wydobycia w ostatnich dwóch dekadach. Poddano analizie proces wdrażania
systemów odsiarczania w krajowych elektrowniach z uwzględnieniem zdolności produkcyjnej i produkcji rzeczywistej gipsów syntetycznych. Omówiono sposób zagospodarowania otrzymywanych gipsów syntetycznych oraz porównano produkcję gipsów naturalnych
i syntetycznych w ostatnim dwudziestoleciu. Na podstawie oficjalnych planów rozwojowych polskiej energetyki przedstawiono prognozę podaży gipsów z odsiarczania w najbliższej dekadzie. W podsumowaniu podkreślono, że zmiany w pozyskaniu związków siarki
są efektem postępu technologicznego, którego głównym motorem jest potrzeba ochrony
środowiska.

Synthetic gypsum as an important source
of gypsum raw materials in Poland
More than twenty years ago, the first in Poland wet gas flue gas desulphurization plant
was launched at the Bełchatów power plant, in which a synthetic gypsum is obtained as
a by-product. As a consequence of the adoption by Poland of a series of international conventions, the desulphurisation of exhaust gases was gradually implemented in a number
of domestic power plants. As a result of desulphurization using the wet lime method, large
quantities of synthetic gypsum appeared on the construction materials market. The article is
an attempt to assess the changes on the gypsum market in Poland that took place as a result
of this process. The state of resources of natural gypsum and mining in the last two decades
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were presented. The process of implementing desulphurisation systems in domestic power
plants with the indication of production capacity and production of the actual synthetic gypsum was analyzed. Discussed is the method of managing synthetic gypsum products and
compared the production of natural and synthetic gypsum in the last twenty years. Based on
the official development plans of the Polish energy industry, the forecast of the supply of
desulphurizing gypsum in the next decade was presented. In the summary, it was emphasized
that changes in obtaining sulfur compounds are the result of technological progress, whose
main driving force is the need to protect the natural environment.
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Efektywność energetyczna
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na mechanizmy promujące efektywność energetyczną w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej, a zwłaszcza na rolę systemów wsparcia dających możliwość otrzymania „białych certyfikatów”, czyli premii pieniężnej za wdrożenie
w przedsiębiorstwie przedsięwzięć energooszczędnych. Ponadto, uwzględniono obowiązek
realizacji przez duże przedsiębiorstwa audytu efektywności energetycznej, zgodnie z ustawą
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, oraz przedstawiono krótki raport z jego
realizacji w 2017 r., czyli pierwszej edycji obowiązku wykonania audytu efektywności energetycznej przez duże przedsiębiorstwa.

Energetic efficiency
The aim of the article is to draw attention to the mechanisms promoting energy efficiency in Poland and the European Union countries, particularly to the role of support systems
regarding the possibility of receiving “white certificates”, a cash bonus for implementing
energy-saving undertakings in a company. The issue of the obligation of large enterprises to
carry out an energy efficiency audit – in line with the Act of 20 May 2016 on energy efficiency, is also presented. A short report on its implementation in 2017 is presented, the first
edition of the obligation to perform an energy efficiency audit by large enterprises.
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Opracowanie i wdrożenie nowej generacji hybrydowych
kolektorów słonecznych
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów odnawialnych źródeł energii
(OZE) są kolektory słoneczne zamieniające energię promieniowania słonecznego na ciepło przekazywane do medium krążącego w układzie hydraulicznym systemów centralnego
ogrzewania, czy ciepłej wody użytkowej. OZE w różnych formach są jednymi z wielu elementów gospodarki o obiegu zamkniętym. Prezentowana praca dotyczy badań nad oporami
przepływu podczas fizycznej symulacji pracy hybrydowego kolektora słonecznego w trakcie
produkcji energii elektrycznej. Wymiennik ciepła kolektora słonecznego to najczęściej wężownica wykonana z rur na bazie metali nieżelaznych w układzie meandrowym lub harfowym. O oporach przepływu w takim wymienniku ciepła decyduje jego budowa, rodzaj
zastosowanej technologii wytwarzania rur oraz ich gabaryty.
Celem badań jest ocena wpływu rodzaju materiału i technologii wytwarzania rur (determinujących chropowatość powierzchni wewnętrznej) na liniowe opory przepływu dla
różnego charakteru i parametrów przepływu medium oraz dla różnych temperatur determinujących cechy fizykalne medium. Badania dowiodły, że zastosowanie wymienników
ciepła w nowoopracowanych hybrydowych kolektorach słonecznych spowodowało wzrost
produkcji energii elektrycznej średnio o ok. 10%. Pracę wykonano w ramach projektu
PBS3/B9/27/2015 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Design and commercialization of new generation
of hybrid solar collectors
One of the most common renewable energy systems are the solar collectors converting
solar energy into heat transmitted to the medium circulating in the hydraulic system of central heating or hot utility water systems. Renewable energy is one of the many components
of the circular economy system. This research work is focused on the resistance of flow
during the physical simulation of the hybrid solar collector during its exploitation and energy
production. The heat exchanger of the solar collector is usually a coil made of pipes based
on non-ferrous metals in a meandering or harp system. The construction of the exchanger,
the type of pipe manufacturing technology used and their dimensions determine the flow
resistance in such an exchanger.
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The aim of this work is to assess the impact of the type of material and pipe manufacturing technology (determining the roughness of the internal surface) on the linear resistance
of flow for different patterns and parameters of the medium flow and for different temperatures determining the physical characteristics of the medium. Conducted research proved
that using the heat exchangers in the newly designed hybrid solar collectors increased the
production of electrical energy by approx. 10%. Authors are grateful for the financial support provided by The National Centre for Research and Development – Research Project
No. PBS3/B9/27/2015.
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Elektromobilność – wyzwanie XXI wieku – słabe i mocne strony
Elektromobilność to całokształt działań i zagadnień związanych z projektowaniem, budową, produkcją, eksploatacją i zużyciem pojazdów z napędem elektrycznym (ang. electric
vehicles, w skrócie EV). Polska, uwzględniając światowe statystyki tempa przyrostu elektrycznych pojazdów oraz naciski UE na zaostrzenie wymogów dotyczących poprawy jakości
powietrza, podobnie jak inne kraje europejskie, przygotowuje zmiany pozwalające wprowadzić elektromobilność jako alternatywę dla pojazdów tradycyjnych. W marcu 2017 r.
rząd RP przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności, którego celem jest stworzenie warunków
dla rozwoju elektromobilności w Polsce i przemysłu związanego z tym sektorem, a także
stabilizacji sieci elektroenergetycznej. Z elektromobilnością nierozerwalnie związana jest infrastruktura do obsługi, ładowania oraz eksploatacji taboru. Samochód z napędem elektrycznym jest w zasadzie wyłącznie końcem dużego kompleksowego systemu elektromobilności,
obejmującego użytkowanie i cały cykl jego życia.
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości oszacowania cyklu życia elektromobilności jako systemu do produkcji pojazdów z napędem elektrycznym. Pierwszym krokiem
takiej analizy była analiza SWOT wskazująca pozytywne i negatywne czynniki wpływające
na rozwijanie tego rodzaju działalności.

Strength and wekaness of elektromobility –
the challenge of the 21th century
Electromobility is the whole of activities and issues related to the design, construction,
production, operation and consumption of electric vehicles (abbreviated as EV). Considering
global statistics on the growth rate of electric vehicles, and EU pressure to tighten air quality improvement requirements, like other European countries, Poland is preparing changes
to introduce electromobility as an alternative to traditional vehicles. In March 2017, the
Polish government adopted the Electromobility Development Plan. The aim of the Plan is
to create conditions for the development of electromobility in Poland, the development of
industry related to this sector and the stabilization of the power grid. The infrastructure for
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handling, loading and operation of rolling stock is inseparably connected with the concept of
electromobility. A car with electric drive is basically the only end of a large comprehensive
electromobility system, including the useful life and the entire life cycle of electromobility.
The aim of this paper is to present possibilites of evaliation of life cycle of electromobility as a system for production of electric cars. First step was SWOT analysis idicting strong
and weak elements detremining the development of such acctivities.
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Analiza opłat za przyłączenie infrastruktury
ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci
o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
22 lutego 2018 r. weszła w życie Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(Dz.U z 2018 r. poz. 317) określająca zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych, co ma ścisły związek z rozwojem elektromobilności. Ustawa reguluje i określa m.in. obowiązki w zakresie wymagań technicznych
budowy stacji ładowania oraz ich minimalnej liczby w gminach. Przedmiotowy akt został
wprowadzony w celu rozwoju elektromobilności, co w konsekwencji ma się przyczynić do
ograniczenia emisji CO2.
Celem artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy lokalizacją geograficzną miejsca
przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego na terenie naszego kraju, a kosztami jego
przyłączenia do sieci niskiego napięcia, czyli kosztami opłaty przyłączeniowej, które są
uiszczane do Operatorów Sytemu Dystrybucyjnego. Koszty opłaty przyłączeniowej w przypadku zasilania z linii niskiego napięcia pokrywają rzeczywiste koszty przyłączenia ogólnodostępnych stacji ładowania, tzn. pokrywają koszty przyłącza, czyli odcinka sieci służącego
do połączenia urządzeń bądź instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy
przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Operator
Systemu Dystrybucyjnego pokrywa również koszty układu pomiarowo-rozliczeniowego.
W artykule wskazano ponadto na preferencyjne traktowanie przyłączenia stacji ładowania,
które są zdefiniowane jako obniżone koszty ich przyłączania w stosunku do innych obiektów.

Analysis of fees for connecting the infrastructure of generally
accessible charging stations to networks with rated voltage
not higher than 1 kV
On 22 February 2018, the Act on electromobility and alternative fuels came into force.
This legal act sets out the rules for the development and operation of infrastructure for the
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use of alternative fuels, which is closely related to the development of electromobility. The
Act regulates and defines, among others obligations in the scope of technical requirements
for the construction of a charging station and their minimum number in municipalities. This
act was introduced in order to develop electromobility, which in turn is to contribute to the
reduction of CO2 emissions.
The aim of the article is to show the relationship between the geographical location of
the connection of road charging infrastructure in our country, and the costs of its connection
to the low voltage network, understood as the costs of the connection fee, which are paid to
the Distribution System Operators. The costs of the connection fee in case of power supply
from low voltage lines cover the actual connection costs of generally accessible charging
stations, i.e. they cover the connection costs, i.e. the network section used to connect the
devices or installations or the network of the entity with the required connection power, with
the remaining part of the Network of System Operators distribution. The Distribution System Operator also covers the costs of the measurement and settlement system. In addition,
the article indicates the preferential treatment of connecting charging stations, which are
defined as reduced costs of their connection in relation to other objects.
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Pompy ciepła jako przykład technlogii wykorzystującej energię
w obiegu zamkniętym
Pompa ciepła jest niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym wykorzystującym
energię cieplną gruntu, powietrza oraz wody. Zasada działania pompy oparta jest na typowych przemianach fizycznych, które zachodzą w urządzeniu, tzn.: parowaniu, sprężaniu,
skraplaniu oraz rozprężaniu. W skład całej instalacji wchodzą: dolne źródło ciepła (w zależności od typu pompy), którym może być woda, grunt lub powietrze, górne źródło ciepła
w postaci grzejników lub ogrzewania płaszczyznowego oraz układ roboczy, odpowiedzialny
za pobieranie energii cieplnej z dolnego źródła i jej transport do budynku (zazwyczaj przy
wykorzystaniu energii elektrycznej). Aby pompa ciepła działała w sposób prawidłowy, potrzebuje dostarczenia do napędu sprężarki niewielkiej ilości energii elektrycznej. Uwzględniając fakt, iż do instalacji z pompą ciepła można podłączyć również panele fotowoltaiczne,
które służą do produkcji energii elektrycznej, budynek wyposażony w tego typu instalację
stałby się samowystarczalny i zamykałby obieg zużycia energii elektrycznej i cieplnej na
własne potrzeby bytowe.
Pompy ciepła są bezobsługowe, zautomatyzowane i ekonomiczne w eksploatacji, a zasadniczą ich zaletą jest redukcja zużycia paliw konwencjonalnych, a także obniżenie kosztów ogrzewania budynków. Mogą więc one być doskonałym rozwiązaniem przy termomodernizacji istniejących budynków, ale również przy projektowaniu oraz budowie nowych
obiektów.
Celem artykułu jest prezentacja możliwości zamknięcia obiegu energii w budynkach wykorzystujących pompy ciepła.

Heat pumps as an example of technology using energy
in a circular economy
the heat pump is a low-temperature heating device using thermal energy, of which huge
amounts are found in the earth, air and water seams. The principle of operation of the pump
is based on the typical physical changes that occur in the device: evaporation, compression,
condensation and expansion. The entire installation includes: the lower heat source – which
may be (depending on the type of pump) water, land or air; upper heat source – in the form
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of radiators or surface heating and a working system – responsible for extracting thermal
energy from the source and transporting it to the building (usually using electricity). In order
for the heat pump to function properly, it needs a small amount of electricity to be supplied
to the compressor. Considering the fact that solar panels can be connected to installations
with a heat pump, which are used to produce electricity, a building in which this type of
installation would exist would become self-sufficient and would close the consumption of
electricity and heat for its own living needs.
Heat pumps are maintenance-free, automated and economical in operation, and their
main advantage is the reduction of conventional fuel consumption, as well as to reduce
heating costs of buildings. They can be a perfect solution for the thermal modernization of
existing buildings, but also during the design and construction of new buildings. Sustainable
energy production is primarily the use of potential energy-efficient sources, including renewable energy sources, which include heat pumps.
The aim of the article is to present the possibility of closing the energy circulation in
buildings using heat pumps.
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Wodorowe ogniwa paliwowe jako element gospodarki obiegu
zamkniętego
Wodorowe ogniwa paliwowe są urządzeniami, w których prąd elektryczny jest wytwarzany przez elektrochemiczne utlenianie wodoru. Wodór jest obecnie traktowany jako
paliwo niekonwencjonalne. Produkcja wodoru z biogazu pozwala na klasyfikację wodoru
jako paliwa odnawialnego zwanego często biowodorem. Ze względu na kosztowne procesy
produkcji i magazynowania wodoru oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę wodorową, koszty
ogniw paliwowych są wysokie. Zagospodarowanie odpadów, które zostaną wykorzystane
do produkcji biowodoru jest interesującym rozwiązaniem problemu wytwarzania energii
elektrycznej bez emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ograniczenia ilości wytwarzanych
odpadów.

Hydrogen fuel cells as element of circular economy
Hydrogen fuel cells are devices in which electric current is produced by electrochemical
hydrogen oxidation. Hydrogen, currently, is treated as unconventional fuel. Hydrogen production from biogas allows to classify hydrogen as a renewable fuel and naming biohydrogen. Due to the expensive hydrogen production and storage processes as well as the poorly
organized hydrogen infrastructure, the fuel cells costs are high. Waste management for the
production of biohydrogen is the solution to the problem of producing electricity without
emitting pollution to the atmosphere and reducing the amount of waste generated.
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Oczyszczalnie ścieków elementem gospodarki cyrkulacyjnej
w aglomeracji
Dotychczas zadania stawiane oczyszczalniom ścieków skupiały się na oczyszczaniu ścieków, w tym usuwaniu związków biogennych oraz stabilizacji osadów ściekowych i energetycznym wykorzystaniu biogazu z fermentacji osadów. Obecnie wprowadzane są nowe
paradygmaty rozwoju oczyszczani ścieków skierowane na zachowanie zasobów, minimalizację tzw. „śladu ekologicznego” oraz samowystarczalność energetyczną obiektu. W zakresie oczyszczania ścieków zmiany polegają na wewnętrznym i zewnętrznym wykorzystaniu
ścieków oczyszczonych i odzysku cennych/użytecznych składników. Wykorzystanie wewnętrzne tych strumieni polega na skierowaniu ich do celów technologicznych w oczyszczalni. Wykorzystanie zewnętrzne ścieków oczyszczonych polega na wykorzystaniu ich np.
w produkcji roślin (nawadnianie upraw roślin energetycznych) i alg energetycznych oraz
na przekazaniu do zagospodarowania w zakładach przemysłowych. Obecnie obowiązujące
regulacje prawne dotyczą warunków jakie muszą spełniać ścieki odprowadzane do odbiorników, natomiast nie zawierają wymagań w zakresie wykorzystania ścieków oczyszczonych.
Ze względu na to, że wymagania jakościowe dla obu tych strumieni różnią się istnieje konieczność dostosowania przepisów w tym zakresie. W zakresie unieszkodliwiania osadów
priorytetem staje się odzysk surowców i wysokoefektywna produkcja energii. Energia pozyskana z biogazu (przeróbki osadów, w tym kofermentacji) powinna być przeznaczona na
zaspokojenie potrzeb wewnętrznych oczyszczalni w zakresie energii elektrycznej i cieplnej,
a nadwyżka – na cele zewnętrzne w aglomeracji.
Celem pracy jest przegląd stosowanych i proponowanych rozwiązań dotyczących recyklingu ścieków oczyszczonych oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych uwzględniających zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Przegląd ten został uzupełniony o analizę
i ocenę rozwiązań technicznych na terenie dwóch wybranych aglomeracji. Na podstawie
dokonanej analizy zaproponowano modyfikację istniejących rozwiązań.

Wastewater treatment plants as an element
of the circular economy in the agglomeration
To date the tasks which should be undertaken by wastewater treatment plants were
focused on sewage treatment, including biogen compounds removal and sewage sludge
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stabilisation coupled with energy use of biogas. Now that new paradigms are being made in
the area of wastewater treatment. They are focused on conservation of resources, minimisation of „ecological footprint“ as well as energy self-sufficiency. In the field of wastewater
treatment the changes involve use of treated effluents within, or outside, the installation, and
also recovery of valuable/ useful compounds. Use of effluents within wastewater treatment
plants is to e.g. washing the screens. Use of effluents outside the installation is e.g. irrigation of energy plants or energy algae cultivation. The effluents can be also used in industrial
plants. Existing legislation provide the conditions for treated effluents discharged to the
receivers, but no rules concerning use of the treated wastewater are established. Taking into
consideration that quality requirements for various use of effluents should differ is urgently
needed to realign the legislation. In the area of sewage sludge utilization recovery of resources and highly effective energy generation are becoming a priority. Energy from biogas
(from sewage sludge stabilisation or co-fermentation) should be used within WWTPs, and
excess energy within the agglomerations.
The aim of the research work is to review the circular economy methods of effluents
recycling and sludge stabilization or utilization used in the practice and being in research
studies. The review was supplemented by analysis and evaluation of technical solutions
which are applied in two selected agglomerations. Based on the analysis some modifications
of the solutions were proposed.
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Zastosowanie antropogenicznego CO2 jako medium szczelinującego
przykładem racjonalnego wykorzystania materiałów
w gospodarce o obiegu zamkniętym
W publikacji zaprezentowano wyniki analiz technologii wydobycia gazu łupkowego
opartych na medium szczelinującym, którego głównym lub znaczącym składnikiem może
być ditlenek węgla pochodzenia antropogenicznego. Scharakteryzowano rolę i potencjał
ditlenku węgla w zakresie jego wpływu na wzmacnianie niekorzystnych efektów środowiskowych. Przybliżono i opisano istotę procesu szczelinowania hydraulicznego oraz kontrowersje związane z jego oddziaływaniem na otoczenie. Omówiono właściwości dotychczas
opracowanych mediów szczelinujących wraz ze wskazaniem istotnych różnic względem
właściwości mediów szczelinujących opartych na CO2. Zidentyfikowano i wskazano możliwe technologie spełniające założone kryterium związane z wykorzystaniem ditlenku węgla
z uwzględnieniem rodzimej technologii CDOF (Carbon Dioxide Fracking) opracowanej
przez pracowników naukowych Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydziału
Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Kolejnym etapem analizy było wskazanie takich rozwiązań, których zastosowanie z dużym prawdopodobieństwem będzie wpływało na większą efektywność wydobycia gazu łupkowego w warunkach polskiej geologii.
Przeanalizowano proponowane technologie pod względem efektywności poziomu zagospodarowania i zestawiono w zależności od ich pozytywnego wpływu na środowisko poprzez
wskazanie możliwego do osiągnięcia stopnia zagospodarowania antropogenicznego ditlenku
węgla, jako unikniętej emisji. Wskazano tendencje i potencjał rozwoju technologii szczelinujących opartych na CO2, które mogą przynieść korzystny wkład w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i jednocześnie ograniczyć negatywny wpływ na zmiany klimatu.
Wnioski końcowe wskazują, iż zastosowanie CO2 stanowi najbardziej optymalną technologię pod względem środowiskowym dostosowaną jednocześnie do warunków rodzimej
budowy geologicznej.
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Application of anthropogenic CO2 for hydraulic fracturing as an
example of rational use of materials in circular economy
The paper analyses shale gas extraction technologies based on a fracturing medium in
whose main or significant component may be carbon dioxide of anthropogenic origin. The
role of the mentioned above carbon dioxide and its potential to influence on the reinforcement of adverse environmental impact was described. The essence of the hydraulic fracturing
process was discussed and described, as well as the controversy related to its impact on the
environment. The properties of well-known and developed fracturing fluids and properties of
CO2-based fracturing media were discussed together with the indication of their significant
differences. At the initial stage of the analysis, all possible technologies that meeting the
assumed standard that was related to the use of carbon dioxide and by taking into account
Polish native CDOF (Carbon Dioxide Fracking) technology (developed by the researchers
from Department of Mechanics and Applied Computer Science, Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology) were also identified and indicated. The next
stage of the analysis was to show among the described solutions, the application of which,
with high probability, will be affecting on the greater efficiency of shale gas extraction in
the conditions of Polish geology. The proposed technologies were analysed in terms of the
efficiency of the developing level and were compiled depending on their positive impact on
the environment by showing the achievable level of recycled (as a kind of managed waste)
of anthropogenic carbon dioxide as avoided emission. This article shows trends and potential
for the development of CO2-based fracturing technologies. The mentioned above the carbon
dioxide is not only emitted greenhouse gas but also for being a valuable fracturing medium
and a full-managed material that fits the idea of a circular economy and the global fight for
stopping climate change. The final conclusions indicate that using carbon dioxide is the most
optimal technology in terms of the positive environmental impact and also the adaptation to
the conditions of native geology.
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Innowacyjne materiały do zastosowań technicznych
z wykorzystaniem poprodukcyjnych odpadów włókienniczych
Produkcja przemysłowa w sektorze włókienniczo-odzieżowym opiera się głównie na
liniowym modelu gospodarki, zgodnie z zasadą „weź – użyj – wyrzuć”. Zużywane są przy
tym ogromne ilości surowców nieodnawialnych. Prowadzi to do wyczerpywania surowców
naturalnych oraz znaczącego zanieczyszczenia środowiska odpadami tekstylnymi, zawierającymi zarówno polimery naturalne, np. celulozę, jak i syntetyczne – głównie poliester,
poliamid, polipropylen. Taki stan implikuje podjęcie działań zmierzających do wdrażania
innowacyjnego recyklingu w przemyśle włókienniczym i odzieżowym, w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, przy uwzględnieniu polityki UE dotyczącej zagadnień ochrony
środowiska. Jednym z nich jest międzynarodowy projekt ENTeR (Expert Network on Textile
Recycling), realizowany przez placówki naukowo-badawcze i organizacje skupiające producentów z sektora włókienniczego pięciu krajów Europy Środkowej, w których ten sektor
ma duże znaczenie gospodarcze. Celem projektu jest wsparcie firm branży włókienniczej
w zarządzaniu odpadami.
Na etapie zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych dobiera się rozwiązania umożliwiające ich wykorzystanie, warunkowane przez ich właściwości fizykochemiczne. W pracy
scharakteryzowano odpady generowane rocznie w 14 zakładach włókienniczych i odzieżowych w Polsce, pod względem ilościowym, surowcowym i strukturalnym. Przeanalizowano możliwości zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych na bazie krajek dywanowych
i krajek tkanej trawy, ścinek wyrobów pikowanych oraz pyłu włókienniczego, pochodzącego
z produkcji dywanów. Rezultatem pracy jest opracowanie modelowych włóknin oraz sznurów wytworzonych w technologii Kemafil, z przeznaczeniem na elementy innowacyjnych
geotekstyliów, stosowanych w inżynierii lądowej, pełniących przede wszystkim funkcję stałego lub tymczasowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego obiektów inżynierskich.
Praca powstała w ramach realizacji projektu nr CE1136 ENTeR współfinansowanego ze środków
programu Interreg Central Europe w ramach EFRR i ze środków finansowych na naukę w latach
2018–2020 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego.
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Post-production textile waste
in innovative materials for technical applications
Industrial production in the textile and clothing sector is based mainly on a linear model
of the economy, according to the rule “take – use – throw away”. At the same time, huge
amounts of non-renewable resources are consumed. This leads to the depletion of natural
resources and significant environmental pollution with textile waste, containing both natural
polymers, e.g. cellulose and synthetic polymers – mainly polyester, polyamide, polypropylene. This situation implies necessity of actions aimed at implementing innovative recycling
in the textile and clothing industry in line with the circular economy principles, taking into
account the EU policy on environmental issues. One of these is the international project
ENTeR (Expert Network on Textile Recycling), implemented by research centres and organizations gathering producers from the textile and clothing sector from five Central European countries with relevant economic importance of this sector. The aim of the project is to
support textile companies in waste management.
At the stage of post-production wastes management, solutions that enable their re-use
are selected, depending on their physico-chemical properties. In our study wastes generated
annually in 14 textile and clothing companies in Poland were characterized, in terms of their
quantity, raw material composition and structure. On the basis of carpet and woven grass
selvedges, quilted product cutting waste and textile dust from the production of rugs the possibilities of post-production waste management/recycling were analyzed. As the result model
nonwovens and ropes produced according to Kemafil technology were developed. Model
products are intended for the elements of innovative geotextiles used in civil engineering,
primarily for permanent or temporary erosion protection of engineering facilities.
The research work was implemented within the CE1136 ENTeR project co-financed by the Interreg
Central Europe programme under the ERDF and from the funds for science in the years 2018–2020
allocated for the implementation of an international co-financed project.
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Zmiany w gospodarce odpadami opakowaniowymi
a dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym – przykład Polski
Obecnie na szczeblu europejskim podkreśla się duże znaczenie efektywnego gospodarowania zasobami (szczególnie nieodnawialnymi) w ramach strategii Europa 2020, a przede
wszystkim koncepcji dążenia Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: zero odpadów dla Europy. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), zwana również cyrkulacyjną, to koncepcja
postępowania z odpadami w taki sposób, aby w jak największym stopniu odzyskać z nich
surowce wtórne. Surowce te zasilą rynek i w ten sposób zmniejszą zapotrzebowanie na
surowce pierwotne. Przykładem odpadów, które w 100% nadają się do odzysku i recyklingu są odpady opakowaniowe. Ich specyfika pozwala na skuteczne osiągnięcie koncepcji
GOZ, choć w zależności od kraju jest ona różna. Autorki na przykładzie Polski wskazują
zmiany jakie nastąpiły w zarządzaniu gospodarką odpadami opakowaniowymi po wstąpieniu w struktury UE. Opracowane zestawienia danych Głównego Urzędu Statystycznego
(GUS), dotyczące zarówno odpadów komunalnych, jak i opakowaniowych, pozwalają na
określenie zmian w gospodarce odpadami i ustosunkowanie się do nich, a literatura przedmiotu na wskazanie luk i barier w tym zakresie. Budowanie GOZ dla opakowań i odpadów
opakowaniowych w Polsce wymaga nie tylko zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw
w powstanie symbiozy przemysłowej, sieci komunikacji środowiskowej pomiędzy nimi,
ale również społeczeństwa, które rozumie potrzebę większego zaangażowania w realizację
celów tej koncepcji.

Changes in the waste packaging management and implementation
for circular economy – Polish case study
Currently, at European level, the importance of resource efficiency (especially non-renewable) is highlighted. It has been established within the Europe 2020 strategy and above
all within the concept ‘Towards a circular economy: zero waste for Europe’. The circular
economy also known as circulation, is the concept of dealing with waste in such a way as
to recover as much as possible recycled materials. These materials will supply the market
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and thus reduce the demand for primary raw materials. Waste packaging is an example of
waste that is 100% recyclable. Their character allows effective achievement of the circular
economy concept, although it varies depending on the country. On the example of Poland,
the authors show changes that have occurred in the management of packaging waste after
joining the EU. The data of the Central Statistical Office (GUS) concerning both municipal
and packaging waste allow to determine changes in waste management and to address them,
and the literature on the subject to indicate gaps as well as barriers in this area. Building
circular economy for packaging and packaging waste in Poland not only requires increasing
the involvement of enterprises in the creation of industrial symbiosis, environmental communication networks between them, but also a society that understands the need for greater
involvement in achieving the objectives of this concept.European Union – “Zero Waste for
Europe”.
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„Motywacyjny System Gospodarki Odpadami” EcoTech System
jako narzędzie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji idei
Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
Normy unijne nakładają na kraje członkowskie osiąganie wysokich poziomów odzysku
i recyklingu. Realizacja zakładanych poziomów to zadanie nie tylko gminy czy państw
członkowskich, ale przede wszystkim konsumentów i wytwórców. W tym duchu skonstruowany został postulat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Idea ta jest intensywnie propagowana zwłaszcza w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Należy
jednak pamiętać, że wytwórcy niekoniecznie potrzebują uregulowań prawnych by wykazać
się skłonnością do działań partycypujących w obszarze ochrony środowiska. Często realizują takie inicjatywy bez przymusu aktu normatywnego, w ramach realizowanej strategii
społecznej odpowiedzialności biznesu. Producenci potrzebują jednak narzędzi do monitorowania efektywności i skuteczności swoich działań.
Celem artykułu jest wskazanie możliwości Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami autorstwa EcoTech System jako narzędzia wsparcia realizacji założeń Rozszerzonej
Odpowiedzialności Producenta.

„Motivational Waste Management System” by EcoTech System
as a tool to support enterprises in the implementation
of the Extended Producer Resposnisbility
EU standards impose high levels of recovery and recycling upon the member states.
The implementation of the planned levels is a task not only for the municipality, or more
broadly: Member States. It is obvious that in order to meet the sense of the social justice,
those who have directly contributed to the situation, ie consumers and producers, should also
participate in the process. In this spirit, the postulate of Extended Producer Responsibility
(EPR) has been constructed. This idea is intensively promoted especially in the context of
a circular economy.
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We shall remember, however, that manufacturers do not necessarily need legal regulations to demonstrate their tendency to participate in environmental protection. They often
carry out such initiatives without coercion in the form of a normative act as part of the coropate social responsibility strategy implemented. However, producers need tools to monitor
the efficiency and effectiveness of their activities.
The purpose of the article is to demonstrate possibilities of the EcoTech System’s solution
to support the implementation of the assumptions of the Extended Producer Responsibility.
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Odzysk złomu elektrycznego i elektronicznego
jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
Współczesny sprzęt elektroniczny i elektryczny jest tak zaprojektowany, że trudno go
naprawić, a nawet zdemontować na części. Wytwarzanie tego rodzaju sprzętu jest nierozerwalnie związane z wydobywaniem, wykorzystaniem i zużyciem surowców naturalnych.
Skutkuje to powstaniem znacznych ilości odpadów, które niewykorzystane stanowią obciążenie środowiska, a jednocześnie wyczerpują zasoby nieodnawialne Ziemi. Sami Amerykanie, każdego roku generują ponad 9 milionów Mg elektroodpadów (najwięcej ze wszystkich
krajów na świecie). Szacuje się, iż rocznie jest globalnie generowanych 20–50 milionów Mg
elektroodpadów.
Pomimo zabiegów marketingowych, mających przekonywać konsumentów do zakupów
nowości elektronicznych, to funkcjonujące komputery i smartfony przed nadaniem im statusu odpadów mają przez długi czas wartość użytkową i ekonomiczną, a ich wymiana na nowy
model to wyłącznie decyzja konsumpcyjna. Wiele sprzętów IT, komputerowych, telekomunikacyjnych ma w składzie dużą ilość metali szlachetnych, np. złota, srebra, platyny itp.
W krajach rozwiniętych, według różnie przyjętej metodologii badawczej, odzyskuje się od
12,5–20% tych pierwiastków (dane US EPA). Związane jest to z dużym prawdopodobieństwem ekspozycji i wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko zawartych w zużytym sprzęcie
pierwiastków, szczególnie w krajach o niższych dochodach (np. w Afryce) lub w przypadku
niezgodnego z przepisami prawnymi demontażu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, wykonywanego prostymi, chałupniczymi metodami. Badania medyczne pokazujące zawartość metali ciężkich w krwi osób, które miały dużą ekspozycję na elektroniczne
odpady i prowadziły nieprofesjonalny odzysk wartościowych surowców.
Recykling zużytego sprzętu elektryczny i elektroniczny to doskonała forma przejścia do
rozwiązań oferowanych przez gospodarkę cyrkularną. W artykule przedstawiono sprawną
logistykę elektroodpadów oraz możliwości ich przetwarzania na przykładzie Polski i własnych doświadczeń biznesowych.
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Recovery of electric and electronic scrap as part of a circular
economy
Modern electronic and electrical equipment is so designed that it is difficult to repair or
even dismantle parts. The production of this type of equipment is inextricably linked to the
extraction, use and consumption of natural resources. This results in the creation of significant amounts of e-waste, which when not used correctly, cause an environmental burden
And at the same time e-waste deplete non-renewable resources of land.
Americans themselves generate over 9 million tons of e-waste each year (they are world
leader among all other nations in this stream of waste). It is estimated that 20–50 million tons
of e-waste per year is generated globally. Despite marketing efforts in which we are persuaded to buy electronic novelties – our computers and smartphones for a long time despite
being out of fashion and being really out of date to receive the status of waste, have utility
and economic value, and their exchange into a new model is only a matter of consumerism.
Many IT, computer and telecommunications equipment have a large amount of precious
metals such as gold, silver, platinum, etc. In developed countries, according to different
research methodology, 12.5–20% of these elements are recovered (data from the US EPA).
The possibility of exposure to and impact on human health and the environment of
elements contained in used equipment is particularly high, especially in poor countries (the
example of Africa) where – variety of examples of disassembling of used electronic and
electrical equipment made by simple, small-scale domestic methods. Heavy metals in the
blood of people who had a large exposure to electronic waste is common – mainly due
unprofessional recovery of valuable raw materials from e-waste. Waste involving electrical
and electronic equipment and its possibility of recycling is an excellent form of transition to
solutions offered by the circular economy.
In the article there will be presented efficient logistics of e-waste ways on the example
of Poland and also on my own business experience in e-waste recycling and the possibilities
of its processing.
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Wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym
na składowiskach odpadów
Wykorzystanie biogazu składowiskowego jako źródła energii odnawialnej stanowi eksploatacje własnych (lokalnych) zasobów energetycznych. Analizując podstawowe funkcje
składowiska odpadów jako obiektu, bioreaktora, źródła energii odnawialnej, konsumenta,
można stwierdzić, że staje się ono wytwórcą i dostawcą energii elektrycznej dla funkcjonowania jako instalacji unieszkodliwiania odpadów. Celowym wydaje się rozszerzenie wykorzystania energetyki prosumenckiej o zakłady zagospodarowania odpadów, które niejednokrotnie jako instalacje regionalne dysponują potencjałem energetycznym pochodzącym
z przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w procesach beztlenowych. W Polsce
już funkcjonują podobne przykłady ale wymagają kompleksowego podejścia do zagadnień
energetyczno-odpadowych umocowanych w przejrzystych przepisach prawnych. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i teleinformatycznych determinuje rozwój gospodarczy w różnych sektorach gospodarki narodowej, w tym również gospodarce odpadami.
Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań ICT wykorzystujących inteligentne techniki
obliczeniowe umożliwia zwiększenie niezawodności systemów pozyskiwania i unieszkodliwiania biogazu składowiskowego, stabilizację procesu technologicznego w kontekście
wykorzystania energetycznego przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na wszystkie komponenty środowiska (woda, powietrze, gleba). Proponowane rozwiązanie jest odpowiedzią
na współczesne wyzwania w kontekście dynamicznego rozwoju miast inteligentnych (Smart
Cities) w zakresie zrównoważonego zarządzania infrastrukturą komunalną w metropoliach,
w tym zrównoważonego gospodarowania zasobami, w kontekście zwiększania efektywności
wykorzystania zasobów.

Implementation of the rules of the circular economy on landfills
The use of landfill biogas as a source of renewable energy is the operation of own (local) energy resources. Analyzing the basic functions of a landfill as an object, a bioreactor,
a renewable energy source, a consumer, it can be stated that in this case, the landfill becomes
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the producer and supplier of electricity for the functioning of the landfill as a waste disposal
installation. It seems advisable to extend the use of prosumer energy to waste management
plants, which often have regional energy potential as a source of biodegradable waste in
anaerobic processes. Similar examples in Poland already exist and require a comprehensive
approach to energy and waste issues under clear legal provisions. The dynamic development
of information and teleinformatic technologies determines economic development in various
sectors of the national economy, including waste management.
The use of advanced ICT solutions using intelligent computational techniques allows
to increase the reliability of systems for obtaining and disposal of landfill biogas, stabilizing the technological process in the context of energy use while limiting the impact on
all components of the environment (water, air, soil). The proposed solution is a response
to contemporary challenges in the context of dynamic development of smart cities (Smart
Cities) in the field of sustainable management of municipal infrastructure in metropolises, including sustainable resource management, in the context of increasing resource
efficiency.
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Budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów zgodnie
z prawem polskim i argentyńskim
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne to element funkcjonujący
w systemie gospodarki odpadami zawsze i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
z uwzglednieniem technologii pozwalającej na składowanie wyłącznie odpadów przetworzonych w procesach odzysku i recyklingu. Dlatego też różne rozwiązania i przykłady składowisk odpadów pozwalają porównać rożnorodne rozwiązania regionalne, ekonomiczne lub
techniczne.
Celem artykułu jest prezentacja rozwiązań systemowych i technologicznych w zakresie
składowania odpadów, stosowanych w Polsce (w Unii Europejskiej) oraz w Argentynie.
Porównanie przepisów prawa w zakresie możliwości deponowania odpadów komunalnych,
technologii, eksploatacji oraz rekultywacji pozwoliło na stworzenie case study i prezentację
wybranych rozwiązań w Polsce i Argentynie w celu wskazania cech wspólnych i różnic
pomiędzy nimi. Porównania dokonano na płaszczyznie technologicznej, ekonomicznej, ekologicznej i społecznej.

Construction, operation and remediation of landfill under
the Polish and Argentine law
Landfill for non-hazardous and inert waste is an element functioning in the waste management system always and in accordance with the principles of sustainable development,
including technology allowing for the storage of processed waste in recovery and recycling
operations only. Therefore, various solutions and examples of landfills allow to compare
different regional, economic or technical solutions.
The aim of the article is to present system and technological solutions used in Poland (in
the European Union) and in Argentina in the field of waste storage. The comparison of legal
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provisions regarding the possibilities of depositing municipal waste, technology, operation
and reclamation has allowed for the creation of a case study and the presentation of selected solutions in the field of waste storage in Poland and Argentina in order to find common
features and differences between them. The comparison has been made at the technological,
economic, ecological and social levels.
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Punkt napraw i ponownego użycia jako uzupełnienie systemu
gospodarki odpadami
Nowoczesne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi mają zagwarantować
odzysk, recykling i kompleksowe przetworzenie wszelkich strumieni powstających odpadów. W zakresie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów istnieje, narzucona
przepisami prawa UE, konieczność ich przetworzenia. Wiele regionów ma już zbudowane
i funkcjonujące instalacje przetwarzania odpadów w postaci sortowni, kompostowni frakcji
zielonej, instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych, a także składowiska dla odpadów przetworzonych. Zgodnie ze strukturą hierarchii postępowania
z odpadami wszystkie jej poziomy są w miarę możliwości dopracowane, oprócz zapobiegania ich powstawaniu. Pozornie proces ten wydaje się najprostszy, ale w rzeczywistości
jest trudny do realizacji na poziomie przeciętnego gospodarstwa domowego. Uzupełnienie
całego systemu mogą stanowić punkty ponownego użycia i napraw. Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów (2014) określa potencjalny efekt zapobiegania powstawaniu odpadów poprzez rozpowszechnianie usług napraw, wypożyczania i wykorzystania
używanych przedmiotów na poziomie 8,1 kg/rok/osobę.
Celem artykułu jest propozycja rozwiązań technicznych takiego punktu oraz przedstawienie przykładów funkcjonowania w Polsce i w Europie.

Repair and re-use center as an element
of the waste management system
Modern municipal waste management systems seek to guarantee the recovery, recycling
and comprehensive processing of all waste streams generated in the region. With regard to
achieving waste recovery and recycling levels there is necessity of their processing, imposed by EU law. Many municipal waste management regions have already constructed and
operating facilities ensuring waste treatment: sorting, green fraction composting, mechanical-biological treatment installations for mixed waste as well as landfills of processed waste.
In accordance with the structure of the waste management hierarchy, all its levels are as far
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as possible refined, apart from the waste prevention. Apparently, this process seems to be
the simplest, but in fact is difficult to be implemented at the level of the ordinary household.
A perfect complement to the whole system can be re-use and repairs centers. The National
Waste Prevention Program in Poland (2014) provides a potential waste prevention effect
through the dissemination of repairs, rental and use of second-hand items, amounting to as
much as 8.1 kg/year/person.
The aim of the article is to propose technical solutions for such a center and to present
examples of such places operating in Poland and in Europe.
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Monitoring siarkowodoru w kanałach kanalizacyjnych –
element ochrony środowiska i życia ludzkiego
Siarkowodór jest gazem cięższym od powietrza, o charakterystycznym zapachu. Powstaje w wyniku gnicia frakcji organicznych i procesów fermentacyjnych. Jego toksyczność dla
człowieka jest znana od stuleci. Wyczuwalność jego zapachu występuje już przy stężeniu
0,0047 ppm. Przy stężeniu 500 ppm powoduje zaburzenia oddychania, a stężenie 800 ppm
w ciągu pięciu minut prowadzi do śmierci. Jednocześnie, co zaskakujące, jest gazem niezbędnym do życia. Powstaje w procesach produkcyjnych, w różnych rodzajach przemysłu,
w tym rafineryjnym, hutniczym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, ale jest również produktem w procesach oczyszczania ścieków, więc występuje nawet w znacznych stężeniach
w kanałach odprowadzających ścieki, studniach, gdzie może powstawać podczas gnicia
i rozkładu frakcji organicznych. Jego działanie ogólne polega na blokowaniu enzymów oddechowych oraz w małych stężeniach – na pobudzeniu, a potem porażeniu układu oddechowego (w dużych stężeniach dochodzi do natychmiastowego porażenia). W dużych stężeniach
poraża zmysł węchu, co powoduje brak ostrzegawczego sygnału dla organizmu ludzkiego.
Przy małych stężeniach powstaje podrażnienie spojówek oczu, kaszel, katar, mdłości, bóle
głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego; po dłużej trwającym narażeniu może wystąpić obrzęk
płuc i śmierć. Ze względu na zagrożenie jest gazem, którego stężenie warto monitorować
w kanałach i sieciach kanalizacyjnych. Firma Technitel Polska SA opracowała czujnik H2S
TechniAir, który jest profesjonalnym urządzeniem służącym do stałego monitorowania
on-line i pozwala na bieżąco dobierać dawkowanie i rodzaj substancji neutralizującej proces
zagniwania. Celem artykułu jest prezentacja czujnika i jego możliwości w zakresie redukcji
zagrożenia siarkowodorem dla zdrowia ludzi oraz szkodliwości dla środowiska.

Hydrogen sulfide monitoring in sewage systems –
element of environmental protection and human life
Hydrogen sulphide is a gas heavier than air, with a characteristic odor. It is formed as
a result of decay of organic fractions and fermentation processes. Its toxicity to humans has
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been known for centuries. The perceptibility of its smell is already present at a concentration
of 0.0047 ppm. At a concentration of 500 ppm, it causes respiratory distress and a concentration of 800 ppm within five minutes leads to death. At the same time, surprisingly, it is a gas
necessary for life. It is created in production processes, in various types of industry, including refining, metallurgy, plastics processing, but it is also a product in wastewater treatment
processes, so it occurs even at significant concentrations in sewage drainage channels, wells,
where it can be formed during decay and fraction distribution organic. Its general action
consists in blocking respiratory enzymes and in low concentrations – on stimulation and
then paralysis of the respiratory system (in high concentrations, immediate paralysis occurs).
In high concentrations it overpowers the sense of smell, it causes no warning signal for the
human body. At low concentrations, eye conjunctival irritation, cough, runny nose, nausea,
headache, low blood pressure; after prolonged exposure, pulmonary edema and death may
occur. Because of the threat it is a gas, the concentration of which is worth monitoring in
sewers and sewage networks. Technitel Polska SA has developed the H2S TechniAir sensor,
which is a professional device for continuous on-line monitoring and allows you to choose
the dosage and type of substance that neutralizes the rotting process. The aim of the article
will be to present this sensor and its capabilities in reducing hydrogen sulphide risk for
human health and its harmfulness to the natural environment.
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INTHERWASTE – możliwości i efekty wymiany doświadczeń
w gospodarce odpadami w Miastach Europejskiego Dziedzictwa
Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi to jeden z elementów zarządzania
w dużym mieście. Zachowanie hierarchii postępowania z odpadami, budowa i eksploatacja
instalacji, organizacja transportu odpadów, administracja i monitoring systemu to elementy
niezbędne. Dodatkowo należy uwzględnić kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
zagospodarowania odpadów. Ta wieloaspektowość i różnorodność powodują często sprzeczne cele realizacji obowiązków. W przypadku miast czy aglomeracji zabytkowych problemy
staj się znacznie trudniejsze do rozwiązania i generują dodatkowe trudności.
Dla wymiany doświadczeń w tym zakresie powstał projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities,
który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu INTERREG EUROPE. Liderem projektu jest miasto Kordoba (Hiszpania), w projekcie biorą też udział Związek Miast i Regionów
na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Wykorzystywania Zasobów Naturalnych (Belgia),
miasto Porto (Portugalia), miasto Ibiza (Hiszpania), miasto Kraków (Polska) oraz miasto
Tallinn (Estonia).
Celem artykułu jest przedstawienie sieci miast światowego dziedzictwa z Europy,
która powstała w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk m.in. na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych i zabytkowych
miastach.

INTHERWASTE – possibilities and effects of experience exchange
in waste management in European Heritage Cities
The proper management of municipal waste is one of the elements of management in
a large city. The hierarchy of waste management, the construction and operation of installations, the organization of waste transport, the administration and monitoring of the system
are essential elements. In addition, the economic, social and environmental issues of waste
management should be considered. This multifaceted nature and diversity often lead to conflicting goals of fulfilling duties. In the case of cities or historical agglomerations, problems
become much more difficult to solve and generate additional difficulties.
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The project INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities, which received funding under the INTERREG EUROPE
Program, was developed for this exchange of experiences. The leader of the project is the
city of Córdoba (Spain), the project also involves the Association of Cities and Regions for
Recycling and Sustainable Use of Natural Resources (Belgium), the city of Porto (Portugal),
the city of Ibiza (Spain), the city of Krakow (Poland) and the city of Tallinn (Estonia).
The aim of the article is to present a network of world heritage cities from Europe, which
was established to exchange experiences and good practices on municipal waste management and applied solutions in unique and historic cities.

