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1. Wprowadzenie do przewodnika  

1.1. Wprowadzenie  

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane dla Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego współpracującego w 

ramach Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów (ECCP) przez szkocką firmę konsultingową Mabbett. 

Niniejszy dokument jest jedną z form wsparcia mających na celu pomoc firmom i instytucjom z województwa 

lubelskiego w czerpaniu korzyści ze wspólnej wiedzy w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Inne formy 

wsparcia Klastra to: ankiety informacyjne, warsztaty i ich podsumowania, indywidualne konsultacje, studia 

przypadków i webinarium zamykające projekt. Niniejsze wytyczne zostały przygotowane w sierpniu 2021 roku. 

1.2. Cel 

Niniejsze wytyczne są adresowane członków klastrów, którzy nie posiadają wiedzy i doświadczenia w zakresie 

gospodarki obiegu zamkniętego lub nie mają pewności jak rozwijać możliwości związane z gospodarką 

cyrkularną. 

Dokument: 

• Dostarcza informacji o tym, jak zidentyfikować odpowiednie pomysły i modele gospodarki obiegu zamkniętego 

w oparciu o działalność firmy 

• Dostarcza wskazówek w zakresie cyrkularnych modeli biznesowych i sposobów ich wdrażania 
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2. Gospodarka Obiegu Zamkniętego – identyfikacja potencjalnych 

możliwości i ryzyk 

2.1. Ponowne rozważenie możliwości 

Aby opracować odpowiednią strategię lub model gospodarki  obiegu zamkniętego dla własnej firmy, dobrym punktem 

wyjścia jest myślenie o swojej organizacji przez pryzmat gospodarki obiegu zamkniętego. Rzuć wyzwanie 

tradycyjnemu myśleniu o „gospodarce liniowej”, podejmując ćwiczenie identyfikujące „ryzyka i szanse” firmy. 

Rozważ, dlaczego firma robi to, co robi – produkty, które wytwarza, wpływ tych produktów, oferowane usługi. 

 

Zastanów się, w jaki sposób przeszłość wpłynęła na dzisiejszą aktywność firmy/ instytucji i jak przyszłość (na 

przykład niskoemisyjna i neutralna emisyjnie) wpłynie na jej działalność w ciągu najbliższych 2-5-10-25 lat, biorąc 

pod uwagę tendencje niedoboru surowców, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, zwiększone 

zapotrzebowanie na lokalne dostawy w celu zwalczania problemów związanych z bezpieczeństwem dostaw lub 

zmieniające się wzorce pogodowe / wzrost poziomu morza w miarę ocieplania się planety. 

 

Czy możesz inaczej myśleć o działaniach swojej organizacji, czy widzisz inne możliwości? dające do myślenia pytania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne może być myślenie o kwestiach fizycznych i praktycznych – na przykład, pomyśl o tym i rozważ: 

 Co robi twoja firma/ instytucja lub jakie usługi świadczy? Jeśli Twoja firma/ instytucja działa w modelu  
gospodarki linearnej, gdzie ma obecnie najlepsze możliwości, to czy może zacząć myśleć o gospodarce  
obiegu zamkniętego? (Nie musi to być podporządkowanie całej firmy/ instytucji gospodarce cyrkularnej, ale  
na przykład początkowo jednego produktu). 

 Jakie są potrzeby klientów i jak są obecnie zaspokajane? Dalsze myślenie o potrzebach klienta, poprzez „cykl 
życia” produktu lub usługi, może być świetnym sposobem na zidentyfikowanie możliwości gospodarki 
obiegu zamkniętego. 

 Czy utrzymanie klienta jest ważne? W jaki sposób organizacja zaspokaja ciągłe potrzeby klientów? Czy 
istnieje sposób, aby myśleć bardziej „cyrkularnie” – zamiast sprzedawać produkt większej liczbie klientów w 
jednorazowych transakcjach, czy potrzeby klientów można obsłużyć w sposób długoterminowy (np. poprzez 
odbiór produktów wycofanych z eksploatacji do naprawy/remontu?). 

 Strumienie odpadów stałych i płynnych oraz produktów ubocznych Twojej firmy/ instytucji – rodzaje, ilości, 
koszt przetwarzania/koszty utylizacji i transportu, itp. 

 Jakie surowce są wykorzystywane w organizacji – ich koszt, transport, bezpieczeństwo dostaw, jakość. 

A jeśli koszty paliw 

kopalnych znacznie 

wzrosną? 

A jeśli odpady były 

nielegalne? 

A jeśli zabraknie nam 

kluczowego surowca? 

https://www.innovationcanvas.ktn-uk.org/resources/30-ideas-to-kickstart-your-circular-business
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 Jakie są umiejętności i zdolności w organizacji związane z IT. 

Gospodarka obiegu zamkniętego wykracza poza efektywne gospodarowanie zasobami. Efektywne gospodarowanie 

zasobami ma na celu zminimalizowanie zużycia energii, wody, materiałów i odpadów oraz bycie tak wydajną 

organizacją, jak to tylko możliwe. 

 

Gospodarka obiegu zamkniętego to sposób patrzenia na zachowanie wartości – na przykład „czynienie rzeczy 

trwałymi”, aby utrzymać ich użyteczność tak długo, jak to możliwe, i w jak najwyższym stopniu 

„waloryzowanie odpadów”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby oprzeć się na pomysłach, warto pomyśleć o wynikach firmy i jej kontekście na rynku – czy to w produktach, 

usługach, czy w obu przypadkach. 

 

Wskazówka: Organizacje stosujące normy ISO, takie jak ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), 

realizowały podobne działania dotyczące analizy ryzyka i możliwości. 

Wymaga to rozważenia następujących kwestii: 

• Trendy danych jakościowych dla wytwarzania produktów – usterki i naprawy, w tym zwroty od klientów. Jakie są  
trendy i na co wskazują? 

o Na przykład wzrost liczby napraw może przynieść dodatkowe przychody w krótkim okresie, ale klienci muszą 
przestawić się na model usług, w którym koszty naprawy nie zostały pobrane i klient płaci za usługę. To z kolei 
nakłada na firmę produkującą towary obowiązek zapewnienia trwałości tych towarów i posiadania „paszportów 
materialnych”, aby posiadane towary można było rozmontować i ponownie przetworzyć po zakończeniu eksploatacji. 

• Wymagania i zainteresowanie klientów – gdzie są punkty nacisku i trendy wzrostowe? 

o Czy klienci oczekują użycia mniejszych ilości materiału opakowaniowego? Mechanizm zwrotu towaru lub 
opakowania? Model usługi lub leasingu, a nie model zakupu/własności? 

 Twoja konkurencja biznesowa – dokąd zmierzają Twoi konkurenci i jak pokazujesz najlepszą jakość i  
innowacyjność w szerszym kontekście oraz dążysz do osiągnięcia neutralności emisyjnej/poprawy 
środowiskowej? 

Model 

biznesowy 

Zrównoważ

ony model 

biznesowy 

Cyrkularny 

model 

biznesowy 

Zrównow

ażona 

wartość 

Proaktywne 

zarządzanie 

wieloma 

interesariuszami 

Perspektyw

a 

długotermin

owa 

Zamykanie 

pętli zasobów 

Spowolnienie 

pętli zasobów 

Zawężenie 

pętli zasobów 

Intensyfikacja pętli 

zasobów 

Dematerializujące się pętle 

zasobów 

Rozwiązania dla 

zrównoważonego rozwoju Rozwiązania dla gospodarki  

obiegu zamkniętego 

Figure 1: Sustainable to Circular Business Models. From Geissdoerfer, M. et al (2018) Business models and supply chains for the 
circular economy. 
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o Przykład: koncepcja „członkostwa w wypożyczani filmów wideo” została zastąpiona przez technologię 
cyfrowej transmisji strumieniowej typu pay-per-view lub miesięczną subskrypcję, taką jak Netflix w 
przypadku filmów i mediów online. Klienci zyskują dostęp do rozrywki, ale bez materiałów/odpadów i 
transportu związanych z produkcją, pakowaniem i dystrybucją fizycznych płyt DVD. Wpływ na środowisko 
przesunął się na własność urządzeń elektrycznych i dostęp do Internetu, ale zmienił się także model 
biznesowy (i wpływ na środowisko). 

Odpowiedzi na pytania i same pytania mogą informować o ryzyku organizacyjnym, ale również pozwalają krytycznie 

myśleć o przyszłych możliwościach. 

Rysunek 2: Rodzaje cyrkularnych modeli i pomysłów biznesowych  

 
Powszechną metodą identyfikacji szans i zagrożeń jest analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) 

– patrz szablon poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Wydajność: Skoncentruj się na 
gwarantowanym poziomie 
wydajności lub wyniku w oparciu o 
funkcjonalność produktu lub 
zasobu. Zazwyczaj dostarczany 
jako pakiet usług produktu. 

 

•Dostęp: Zapewnienie 
użytkownikom końcowym dostępu 
do funkcjonalności 
produktów/aktywów, zamiast 
własności (serwicyzacja) 

•Odzyskiwanie zasobów: 
materiały z produktów na 
końcu cyklu są włączane do 
różnych produktów lub 
wykorzystywane jako 
surowiec/wsad do innego 
procesu 

•Regeneracja: Naprawa 
wady/poprawa estetyczna 
produktu, ale bez 
nowej/dodatkowej gwarancji 
(obejmuje naprawę i renowację) 

 

•Przeróbka: Etapy produkcyjne 
działające na końcowe części lub 
produkty w celu przywrócenia im 
nowej lub lepszej wydajności. 

•pozyskiwanie materiałów 
pochodzących z recyklingu lub 
materiałów odnawialnych, 
które można zwrócić do cykli 
technicznych lub biologicznych. 

 

•Odzyskiwanie produktów 
ubocznych: produkty 
resztkowe/wtórne z jednego 
procesu) lub łańcucha wartości 
stają się wsadami innego 
procesu (lub łańcucha 
wartości) 

Pozyskiwanie 
cyrkularne 

Odzyskiwanie 
produktów 

towarzyszących 

Przerobić 

Wyremontować 

Dostęp do 
wydajności 

Odzyskiwanie 
zasobów 

Mocne strony (może wspierać 

możliwości) 

 

Słabe strony (mogą stanowić ryzyko) 

Możliwości 

 

Zagrożenia 
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Najlepiej byłoby, gdyby odbyło się to w formie warsztatu lub spotkania z udziałem szeregu interesariuszy w całej 

organizacji (ważne jest, aby mieć dostęp do szerokiego zakresu wiedzy organizacyjnej). Wykorzystaj flipchart i 

karteczki samoprzylepne, aby zapisać wszystkie pojawiające się pomysły lub system online, taki jak współdzielone 

pliki SharePoint lub programy wielodostępowe, np. Miro. 

 

Analiza SWOT szans i zagrożeń związanych z gospodarką obiegu zamkniętego pozwala zakwestionować „status quo”! 

Dlaczego pewne rzeczy wykonuje się w taki sposób, w jaki są wykonywane, czy istnieją bardziej cyrkularne sposoby 

zachowania wartości, czy istnieją innowacyjne sposoby dostarczania klientom towarów i/lub usług? 

 

Dodatkowe wsparcie dla rozwoju pomysłów może pochodzić z korzystania z narzędzi takich jak „9 „R” gospodarki  

obiegu zamkniętego” pokazanego poniżej. Zaczynając od dołu listy, od odzysku i recyklingu, możesz odnieść się do 

bardziej powszechnie rozumianych zagadnień. Następnie idź w górę w kierunku bardziej cyrkularnych praktyk – 

recykling ma do odegrania swoją rolę, ale jest energochłonny i może mieć niską wartość dla procesu, obniżając walory 

materiałów zamiast zwiększenia ich waloryzacji i utrzymania ich trwałości. 

 

The 9 ‘Rs’ of Circular Economy 

 

Gospodarka 

obiegu 

zamkniętego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka 

liniowa 

 

Inteligentniejsze 
wykorzystanie i 
produkcja 
produktów 

Refuse 

Odrzucenie 

Spraw, aby produkty były niepotrzebne, 

rezygnując z ich funkcji lub oferując tę samą 

funkcję w zupełnie innym produkcie. 

Rethink 

Ponowna 

analiza 

Zwiększenie intensywności korzystania z 

produktu (np. poprzez udostępnianie 

produktów). 

Reduce 

Redukcja  

Zwiększ wydajność wytwarzania lub 

użytkowania produktów, zużywając mniej 

zasobów naturalnych i materiałów. 

Przedłużenie 

żywotności 

produktu i jego 

elementów 

Reuse 

Ponowne 

użycie 

Ponowne użycie przez innego konsumenta 

zużytego produktu, który jest nadal w dobrym 

stanie i spełnia swoją pierwotną funkcję. 

Repair 

Naprawa 

Naprawa i konserwacja wadliwego produktu, aby 

mógł być używany zgodnie z pierwotnym 

przeznaczeniem. 

Refurbish 

Odnowienie  

Przywróć stary produkt i dostosuj go do 

bieżących oczekiwań. 

Remanufacture 

Regeneracja 

Użyj części zużytego produktu w nowym 

produkcie o tej samej funkcji. 

Repurpose 

Zmiana 

przeznaczenia 

Użyj zużyty produkt lub jego część w nowym 

produkcie o innej funkcji. 

Przydatne 

zastosowanie 

materiałów 

Recycle 

Recykling 

Przetwarzaj materiały w celu uzyskania tej samej 

(wysokiej jakości) lub niższej jakości. 

Recover 

Odzyskiwanie 

Spalanie materiału z odzyskiem energii. 

 

Jak zwykle, ideą analizy SWOT jest rozważenie, które z szans/mocnych stron są największe, aby nadać im priorytety 

do działania, oraz rozważenie, w jaki sposób można zapobiec zagrożeniom i słabościom poprzez działania, które 

mogłyby je zmniejszyć (poprzez możliwość wdrożenia cyrkularnego modelu biznesowego). 



 THIS IS A RUNNING HEAD  

10 

Wzmocnienie europejskiej gospdoarki poprzez współpracę 

 

An initiative of the European Union 

This ideation stage should generate a ‘long list’ of ideas – a great starting point for developing a short-list, which is the 

next step.  
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3. Innowacyjne idee gospodarki obiegu zamkniętego 

3.1. Krótka lista idei gospodarki obiegu zamkniętego 
Następną częścią identyfikacji szans jest nadanie priorytetu pomysłom, które wydają się najbardziej korzystne. W 

osiągnięciu tego celu mniejsza grupa fokusowa może odnieść większy sukces niż większa grupa interesariuszy. 

Dobrze jest mieć lidera z decydującym głosem w sprawie wyboru pomysłów z krótkiej listy. 

 

Po opracowaniu „krótkiej listy” następne kroki to: 

 Testuj. Sprawdź, czy pomysł jest rzeczywiście cyrkularny. 

 

o Na przykład, czy waloryzuje powstające odpady? Czy pomaga wydłużyć żywotność rzeczy? Czy ten 

pomysł obejmuje produkty zwrotne do ponownego użycia, czy też jest to element/ materiał do 

ponownej produkcji? Czy faktycznie zmniejsza ilość odpadów lub powoduje mniejsze zanieczyszczenie? 

o Czy pomysł pozwala na utrzymanie wartości, czy jest to „downcycling” (Rysunek 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawdzaj. Czy pomysł ma sens i czy jest na niego potencjalny rynek?  

 

o Aby to zrobić zacznij od udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania: 

A. Jaka jest idea gospodarki obiegu zamkniętego – jak jest wyjaśniana? 

B. Kto jest potencjalnym odbiorcą i jaki jest potencjalny rynek? Dlaczego klient miałby tego 

chcieć? 

C. Jakie umiejętności/potencjał/zasoby są potrzebne w organizacji, aby pomysł się 

urzeczywistnił? 

Wejście 

Odzyskiwanie zasobów 

 

Zmienne 

Użyteczność i wartość materiałów 

Strumienie odpadów/produktów 

ubocznych 

Świadomość konsumentów 

Konsumenckie style życia 

Oryginalny produkt 

Produkty regenerowane 

products 

Koniec 

życia 

Wejście 
Koniec 

życia 

Rysunek 3:  Downcycling versus Circular Remanufacturing. From Chen, C.W. (2020) Improving Circular 
Economy Business Models: opportunities for Business and Innovation. 
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 Pomoc. Czy ktoś może Ci pomóc wprowadzić ten pomysł na rynek? 

 

o Jeśli podczas analizy SWOT stwierdzono, że organizacja nie posiada wszystkich niezbędnych 

umiejętności, procesów lub zdolności do realizacji pomysłu – czy są partnerzy lub współpracownicy, z 

którymi można podjąć współpracę? 

o Identyfikacja potencjalnych kluczowych partnerów może wzmocnić pomysł, a także może pomóc w 

poszerzeniu rynku. 

o Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat współpracy i partnerstw zobacz sekcję 3.4. 

3.2. Modele biznesowe dla idei gospodarki obiegu zamkniętego 
 

Po określeniu konkretnego pomysłu, za pomocą modelu biznesowego można krok po kroku opisać, w jaki sposób 

pomysł może zostać rozwinięty. W tym celu organizacje mogą wykorzystać techniki Innovation Canvas lub Business 

Model Canvas oceniając po kolei każdy punkt, aby zidentyfikować obszary wymagające wzmocnienia – poprzez 

dodatkowe badania, badania rynku lub współpracę z innymi w celu wypełnienia luk. 

 

Modele biznesowe gospodarki obiegu zamkniętego występują w wielu odmianach – organizacje mogą uznać, że różne 

cyrkularne modele biznesowe mogą mieć zastosowanie do różnych produktów lub usług w ramach ich działalności 

biznesowej. Czasami modele biznesowe gospodarki obiegu zamkniętego nakładają się na siebie – dzięki czemu można 

je odpowiednio dopasować do potrzeb Twojej organizacji. 

 

Idee gospodarki obiegu zamkniętego wymagają  wdrożenia innowacji w modelach biznesowych. 

Może to polegać na opracowaniu zupełnie nowych modeli biznesowych, dywersyfikacji elementów modeli 

biznesowych, przyjęciu elementów modeli biznesowych lub przekształceniu jednego modelu biznesowego w inny. 

Transformacja może wpłynąć na cały model biznesowy lub pojedyncze jego elementy tworząc wartości dodane lub 

tworząc współzależności między elementami i siecią wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typowe przykłady modeli biznesowych gospodarki obiegu zamkniętego obejmują: 

 Innowacyjne modele cyrkularne 

Te modele biznesowe koncentrują się na fazie rozwoju. „Myśląc z wyprzedzeniem” o projektowaniu produktu – 

aż do końca życia i „po życiu”, produkty są projektowane tak, aby działały dłużej i/lub były łatwe w utrzymaniu, 

naprawie, modernizacji, odnowie, regeneracji lub recyklingu. 

Faza innowacji modelu biznesowego 

Start-up Transformacja modelu 
biznesowego 

Dywersyfikacja 

modelu biznesow. 
Przejęcie modelu 

biznesowego 

Nie ma modelu 

biznesowego, 

powstaje nowy model 

biznesowy 

Obecny model 

biznesowy 

pozostaje 

niezmieniony, a 

dodatkowy model 

biznesowy powstaje 

Istnieje model 

biznesowy, który 

zmienia się na inny 

model biznesowy 

Identyfikuje się, 

nabywa i integruje 

dodatkowy model 

biznesowy 

https://ktn-uk.org/programme/innovation-canvas/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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Dodatkowo opracowywane i/lub pozyskiwane są nowe materiały, m.in. materiały pochodzenia biologicznego, 

mniej zasobochłonne lub w pełni nadające się do recyklingu. W tym samym kontekście opracowywane są 

innowacyjne procesy mające na celu zwiększenie potencjału do ponownego wykorzystania i recyklingu 

produktów przemysłowych i innych, produktów ubocznych oraz strumieni odpadów. 

 Cyrkularne modele użytkowania 

Te modele biznesowe koncentrują się na fazie użytkowania poprzez optymalne wykorzystanie produktu i 

utrzymanie wartości dodanej – połączenie modeli biznesowych zarówno produktowych, jak i usługowych. 

Przykładem może być sprzedaż produktu jako usługi – m.in. klient płaci za „światło”, a nie za posiadanie i 

konserwację własnych żarówek lub klient płaci za kilometr za używane opony Michelin. Główny przychód 

pochodzi z faktycznie dostarczonej usługi/wykonania. 

Te modele biznesowe umożliwiają zachowanie własności produktu (np. poprzez serwisowanie produktu zamiast 

jego sprzedaży) i/lub przejęcie odpowiedzialności za produkt przez cały okres jego użytkowania (np. poprzez 

usługi naprawcze lub dodatki przedłużające żywotność produktu). 

Modele sprzedaży i odkupu lub platformy udostępniania (np. dostęp do bibliotek narzędzi przez Ap) należą do 

kategorii Cyrkularny model użytkowania. 

Modele od produktu do usługi pociągają za sobą (częściową lub całkowitą) konwersję z wytwarzania (i 

sprzedaży) produktu na: 

 Świadczenie usług leasingu i współdzielenia jako alternatywy dla posiadania produktów; 

 Wydłużenie okresu użytkowania produktów i komponentów poprzez naprawę, konserwację lub 

modernizację; 

 Świadczenie usług ułatwiających śledzenie, wprowadzanie do obrotu i handel surowcami wtórnymi: m.in. 

„paszporty produktów” i bazy danych, które śledzą i dokumentują jakość i status materiałów. 

 

 Cyrkularne modele wyjścia 

Te modele biznesowe koncentrują się na wynikach i wartości dodanej w fazie po użyciu produktu. W tych 

modelach biznesowych przychody są generowane przez odnawianie i konserwację lub przekształcanie 

produktów po użyciu w nowe produkty lub użyteczne zasoby w celu zwiększenia wartości, zmniejszenia kosztów 

lub zmniejszenia ilości odpadów. Dla tych modeli ważny jest rozwój logistyki zwrotnej. 

Cyrkularne modele wyjścia mogą również obejmować te, w których sprzedawane są materiały 

eksploatacyjne/części zamienne, aby umożliwić dłuższą żywotność produktu, a nie jego wyrzucenie. 

Ważne jest, aby szersza strategia biznesowa firmy odzwierciedlała ambicje i zobowiązania dotyczące 

gospodarki  obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju. Jeśli pomysł lub produkt gospodarki obiegu 

zamkniętego nie jest wspierany przez kierunek strategiczny firmy, projekt idei obiegu zamkniętego prawdopodobnie 

nie odniesie sukcesu w dłuższej perspektywie i może być zagrożony zjawiskiem greenwashingu. Uwzględnienie 

Circular Economy Business Roadmap podczas opracowywania modelu biznesowego obiegu zamkniętego pomoże 

połączyć ideę obiegu zamkniętego z długoterminową strategią firmy. 

3.3. Modelowanie śladu węglowego i ocena cyklu życia (LCA) 
Opracowanie śladu węglowego dla LCA produktu lub usługi w obiegu zamkniętym zwraca uwagę na kluczowy aspekt 

wpływu pomysłu na środowisko. 

LCA obejmuje szeroki zakres – od pozyskiwania/wydobycia materiałów, transportu, produkcji, dystrybucji/dostaw, 

użytkowania przez cały okres życia produktu i utylizacji. Granica, którą należy wybrać dla LCA, może odzwierciedlać 

odpowiednie porównanie, np. do porównania z liniowym modelem produktu. Pełna LCA jest złożona i obejmuje 

https://circitnord.com/wp-content/uploads/2020/04/T04_Roadmap_A0Template_ref.pdf
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badania źródeł/punktów utylizacji, współczynniki emisji dwutlenku węgla (np. jeśli materiały są pozyskiwane w skali 

międzynarodowej, czynniki te różnią się w różnych krajach) oraz wiele innych założeń. 

Aby przeprowadzić LCA, można to zrobić w pierwszej kolejności jako wysokopoziomową ocenę emisji dwutlenku 

węgla, a następnie przeprowadzić bardziej szczegółową ocenę, gdy pomysł przejdzie do etapu weryfikacji koncepcji. 

Odpowiedzi wynikające z ocen emisji dwutlenku węgla mogą być nieoczekiwane i powinny być również 

wykorzystywane do informowania i ulepszania idei obiegu zamkniętego. 

 Na przykład, w przypadku kompostowania odpadów spożywczych ślad węglowy pokazuje rzeczywisty 

równoważnik węgla dodatniego dla składowiska z powodu uwalniania się metanu będącego gazem 

cieplarnianym podczas procesu kompostowania. W tym przypadku należy uwzględnić pozytywny wpływ 

zastąpienia nawozu chemicznego nawozem organicznym oraz zmniejszoną emisję związaną z lokalną jego 

produkcją (uniknięcie transportu z dalszych odległości). 

 W przypadku produktów wielokrotnego użytku lub zwrotnych, emisje związane z fazami produkcji są 

równomiernie rozłożone w okresie użytkowania, podczas gdy wpływy związane z transportem i ponownym 

przetwarzaniem są prezentowane w każdym cyklu (ponowne użycie) produktu. W rezultacie zgodnie z ideą 

obiegu zamkniętego należy rozważyć, w jaki sposób zmniejszyć wpływ transportu i ponownego przetwarzania 

poprzez dekarbonizację lub bardziej lokalną produkcję. 

3.4. Współpraca i partnerstwo    
Słabości lub zagrożenia zidentyfikowane na podstawie analizy SWOT wskażą potencjalne bariery dla idei gospodarki 

obiegu zamkniętego. Nawet jeśli rozwiązania nie istnieją obecnie w Twojej organizacji, analiza może wskazywać na 

możliwości współpracy i partnerstwa. 

  

Kluczowe informacje/wiedza, dostęp do rynku, technologia lub finanse mogą być czynnikami niezbędnymi do oceny 

pomysłu na gospodarkę obiegu zamkniętego, pod kątem tego czy odniesie on sukces lub będzie porażką. Należy 

pamiętać o kontroli informacji poufnych i prawach, takich jak własność intelektualna.  

 

Gospodarka obiegu zamkniętego jest z natury modelem opartym na współpracy i powinna obejmować założenia 

dotyczące współpracy. 
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Figure 2: From Brown, P. et al (2021) A process model for collaboration in circular orientated innovation.  
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Partnerstwo i współpracę można wykorzystać do uzyskania dostępu do: 

 Wiedzy (np. prawniczej / marketingowej / informatycznej / materiałowej / przepisów regulacyjnych/ 
doświadczonych doradców); 

 Technologii lub procesów produkcyjnych (np. technik regeneracji, maszyn i urządzeń, usług na skalę pilotażową 
lub badań laboratoryjnych); 

 Informacje dotyczące wymogów i zgodności (np. przepisy dotyczące „końca odpadu”, gdy materiał „odpadowy” 
ma być wykorzystany jako surowiec w innym procesie w celu zapewnienia zgodności z europejską dyrektywą 
ramową w sprawie odpadów); 

 Wsparcia finansowego, opracowania modelu biznesowego i modelowania przepływów pieniężnych lub 

 Informacji dotyczących modelowania emisji dwutlenku węgla (np. w celu opracowania cyklu życia (LCA) 
alternatywnego produktu lub usługi w obiegu zamkniętym oraz przeprowadzenia porównania w celu 
opracowania referencji środowiskowych).  

W jaki sposób zawiązują się partnerstwa i rozpoczyna współpraca?  

 Sieć biznesowa – współpraca poprzez sieć ECCP, własne kontakty, firmy konsultingowe. Można zawiązać 
partnerstwa z konkurentami pracującymi razem dla wspólnego celu. Ma to dodatkową zaletę polegającą na 
usunięciu konkurenta dzięki współpracy! 

 Uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze (zarówno dla pozyskania wiedzy/ personelu – np. projektów 
studenckich, jak i w celu dostępu do sprzętu testującego i instalacji na skalę pilotażową). 

 Współpracownicy nie muszą działać w tym samym kraju lub na tym samym obszarze. 

 W zależności od umiejętności i zakresu wymagań możesz być w stanie pracować z więcej niż jednym 
współpracownikiem/ partnerem w trakcie dowolnego projektu pilotażowego lub projektu wdrażanego w 
pełnym zakresie. Ważne jest, aby skutecznie zarządzać współpracą, w tym chronić własność intelektualną (na 
przykład za pomocą prawnie wiążących umów lub umów o zachowaniu poufności). 

4. Testy i próby pilotażowe – ocena słuszności koncepcji 

Bezpieczny obszar do rozwijania nowych koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego można zapewnić poprzez 

wdrożenie promowanie programu pilotażowego lub próbnego. Nie każdy pomysł zaowocuje projektem lub zmianą, 

ale wyciągnięte wnioski można przeanalizować i wykorzystać do poprawienia lub identyfikacji nowych pomysłów na 

projekty cyrkularne.  

 

Pomysł na projekt z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego może zacząć się od małego lub kontrolowanego biznesu 

w ramach spółki spin-off, co pozwoli kontrolować ryzyko. Jeśli pomysł wymaga dalszego dopracowania po pilotażu 

lub próbie, taka forma realizacji pozwoli rozwinąć pomysł. Jeśli pomysł niesie ze sobą zbyt złożone wyzwania, 

możliwe, że konieczne będzie całkowite przemyślenie podejścia lub potrzeba zidentyfikowania nowego pomysłu.  

 

Zbudowanie prototypu lub modelu makiety (np. interfejsu oprogramowania) może pomóc sprawić, by pomysł był 

bardziej „realny”, a także pozwoli lepiej zrozumieć, w jaki sposób może być on używany.  

 

Na tym etapie odpowiednie mogą być testy rynkowe dla firm i testy konsumenckie. Oba są możliwe do wykonania z 

grupami użytkowników i ustrukturyzowanym projektem testów konsumenckich w kontrolowanym środowisku. 

Uwaga: badania rynkowe powinny być przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowany personel, który spełnia 

krajowe wymogi etyki marketingowej i norm.  
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Informacje zwrotne z tych sesji testowych są nieocenione i mogą pomóc w ulepszeniu produktu/usługi i/lub 

dostarczyć informacji zwrotnej, jeśli pomysł po prostu nie zadziała w bieżącym czasie. Informacje zwrotne można 

następnie wykorzystać w celu udoskonalenia pomysłu lub wprowadzenia innych odpowiednich zmian. Po 

wprowadzeniu zmian można zaplanować kolejną rundę testów rynkowych. 

 

Wielu innowatorów twierdzi, że w przypadku tworzenia innowacji i pomysłów mądrze jest wziąć pod uwagę 

następujące kwestie: 

 

 Należy zebrać jak najwięcej informacji na temat produktu/usługi, rynku i uwarunkowań handlowych. Trzeba być 
świadomym martwych punktów (takich jak entuzjazm dla pomysłu, który może faktycznie przyczynić się do 
zwiększenia emisji gazów cieplarnianych lub być nieopłacalny z komercyjnego punktu widzenia).  

 Testuj, bądź otwarty na iteracje i zmiany. 

 „Szybka porażka” – jeśli pomysł naprawdę się nie sprawdza, nie zajmuj się nim. Ma to na celu zaoszczędzenie 
czasu i pieniędzy. Pamiętaj jednak, że każda porażka innowacji zawsze przyniesie naukę – upewnij się, że te 
wnioski są udostępniane w zespołach projektowych. 

5. Cyrkularne modele biznesowe – przykładowe studia przypadków 

Przykład zastosowania modelu cyrkularnego – zakład recyklingu  

(Terracykl) 
Firma Terracycle opracowała system umożliwiający ponowne higieniczne wykorzystanie opakowań żywności. 

Terracycle współpracuje z indywidualnymi odbiorcami, a także z dużymi firmami zajmującymi się produktami 

konsumenckimi, sprzedawcami detalicznymi, producentami, gminami i małymi przedsiębiorstwami w 20 różnych 

krajach, zapewniając bezpłatne platformy do zbiórki zwykle nienadających się do recyklingu produktów.  

Ich proces obejmuje: 

 Odbiór i odprawę – Przesyłki odpadów są wysyłane do lokalnych zakładów odzysku materiałów, znajdujących się 

w tym samym kraju, z którego pochodzą odpady. Odpad jest sprawdzany, ważony i oceniany wizualnie pod 

kątem zanieczyszczeń. 

 Sortowanie i agregacja — Sortowanie materiałów w oparciu o właściwości i skład materiału, a następnie 

agregowanie podobnych materiałów, aby osiągnąć minimalne progi objętości do dalszego przetwarzania. 

Obejmuje użycie ręcznego sortowania, separacji wielkości, opadania/pływania, optycznej oceny, itp.  

 Czyszczenie i przetwarzanie — różne rodzaje materiałów są czyszczone, a następnie wysyłane do zewnętrznych 

partnerów zajmujących się przetwarzaniem, którzy poddają je recyklingowi do nadających się do użytku form. 
 Produkty z recyklingu — po przetworzeniu odpadów na surowiec są one sprzedawane firmom produkcyjnym, 

które wytwarzają produkty końcowe, kończąc drogę recyklingu. 

Źródła przychodów 

Surowiec z recyklingu sprzedawany producentom w celu wytworzenia produktów końcowych. 

 Oprócz bezpłatnych punktów zbiórki, Terracycle oferuje Pudełka Zero Waste jako produkt do sprzedaży,  

rozwiązania dla różnych strumieni odpadów w małych, średnich lub dużych ilościach. Ceny i objętość Pudełek 

Zero Waste różnią się w zależności od rodzaju odpadów. 
 Usługa „Loop” umożliwia kupowanie produktów popularnych marek konsumenckich w pojemnikach 

wielokrotnego użytku, dostarczanych bezpośrednio do domu. Następnie Loop zapewnia usługę odbioru pustych 

pojemników i uzupełniania produktów zgodnie z wymaganiami klienta. 
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Partnerzy 

 Programy miejskie – Współpraca z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami non-profit, 

grupami społecznymi itp. w celu ustanowienia punktów odbioru i publicznych pojemników, aby zapewnić odbiór  

odpadów do recyklingu. 

 Przemysł – Terracycle współpracuje z przemysłowymi zakładami recyklingu i producentami wyrobów, aby 

zarówno odbierać odpady, jak i dostarczać nadający się do sprzedaży produkt z wytworzonego surowca. 

Terracycle dzieli się na trzy kategorie: ekonomia pozytywna, ekonomia neutralna i ekonomia negatywna, gdzie 

wartość produktu z recyklingu jest mniejsza niż opłata za utylizację. 
 Przykład brytyjskiego supermarketu – Terracycle nawiązał współpracę z brytyjskim sprzedawcą Tesco, aby 

zapewnić system dostarczania i zwrotu opakowań wielokrotnego użytku „Loop” dla kupujących w 

supermarkecie. 

Przykład innowacyjnego modelu cyrkularnego - Przetwarzanie odpadów na 

nowe  produkty do podłóg (Tarkett) 
Polski producent podłóg Tarkett pomaga w gospodarowaniu odpadami podłogowymi, przetwarzaniu odpadów 

podłogowych i materiałów nadających się do recyklingu w wysokiej jakości – oferuje całkowicie nowe produkty za 

pośrednictwem systemu ReStart.  Tarkett zatrudnia 12 500 osób w 33 zakładach przemysłowych i sprzedaje 1,3 

miliona metrów kwadratowych podłóg do szpitali, szkół, mieszkań, hoteli, biur, sklepów i boisk sportowych. 

 W 2018 roku zużyto jako surowce 134 tys. ton surowców wtórnych, co stanowiło 10% zakupionych surowców 

wykorzystywanych do produkcji. 

 Wyznaczono cel na 2020 r. – zredukowanie odpadów przemysłowych do zera. W Europie, 10 z 13 zakładów 

produkcyjnych Tarkett osiągnęło ten cel. 

 68% wykorzystywanych surowców nie przyczynia się do zmniejszenia zasobów, ponieważ są one dostępne w 

dużej ilości, szybko odnawialne lub podlegają recyklingowi. 
 Szacuje się, że w 2020 roku uniknięto 253 000 ton emisji CO2. 

Model CE: dostawca odpadów, zakład recyklingu, odnawianie i konserwacja 

 W ramach programu odbioru i recyklingu ReStart firma Tarkett zbiera i poddaje recyklingowi odpady 

instalacyjne i zużyte podłogi. Twierdzą, że są jedynym producentem w Europie posiadającym zakład recyklingu 

płyt wykładzinowych, który jest w stanie zamknąć pętlę recyklingu płyt wykładzinowych i produkować wysokiej 

jakości materiały do produkcji nowych produktów. Tarkett dąży do zastąpienia tradycyjnych surowców wysokiej 

jakości alternatywami surowcami z recyklingu i współpracy w zakresie przekształcania „odpadów” z innych 

branż w przydatne materiały do produkcji własnej, w tym; odzyskiwanie kredy pozostałej po uzdatnianiu wody 

pitnej, folii PVB (plastiku) ze starych szyb samochodowych, nylonu z wyrzuconych sieci rybackich itp. 

 

Praktyki Tarkett dotyczące obiegu zamkniętego obejmują działania z zakresu 1, 2 i 3 mające wpływ na obieg 

zamknięty: 

 Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmiany i optymalizację procesów produkcyjnych (Zakres 1). 
 Rozwój produkcji energii odnawialnej na miejscu, m.in. biomasa, geotermia, energia słoneczna (Zakres 1). 

 Zakup w 100% odnawialnej energii elektrycznej (Zakres 2). 

 Ekoprojekt produktu w celu zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, materiałów 

niskoemisyjnych i możliwości recyklingu (Zakres 3). 

 Odbiór i recykling podłóg poinstalacyjnych i poużytkowych (Zakres 3). 
 

Za zaangażowanie w gospodarkę obiegu zamkniętego poprzez zbiórkę i recykling zużytych płyt wykładzinowych  

firma otrzymała nagrodę „Geste d’Or” w kategorii gospodarki obiegu zamkniętego.  
Korzystając z wewnętrznych danych Firma Tarkett szacuje, że wykorzystanie około 100 000 ton materiałów 

pochodzących z recyklingu pozwala uniknąć około 200 000 ton emisji CO2e w porównaniu z wykorzystaniem 

pierwotnych surowców do produkcji. Odpowiada to rocznej emisji gazów cieplarnianych w europejskim mieście 

liczącym 16 000 mieszkańców. 
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Źródła przychodów 

 Sprzedaż tradycyjna – sprzedaż hurtowa podłóg lub koszt usług montażu. 
 Centra recyklingu – zakłady w Europie i obu Amerykach, m.in. Centrum w Luksemburgu przetwarza 

zarówno odpady poprodukcyjne z innych europejskich zakładów Tarkett, jak i materiał podłogowy zebrany 

przez ReStart po instalacji i użytkowaniu. 
 Kapitał intelektualny – 24 laboratoria badawczo-rozwojowe, 1 centrum badawczo-innowacyjne, 4 centra 

projektowe. 

Partnerzy 

 Dostawcy – współpraca z dostawcami w celu opracowania programu odpowiedzialnego pozyskiwania 

materiałów i recyklingu.  

 Partnerzy przemysłowi – zakup materiałów pochodzących z recyklingu lub odzyskanych do wykorzystania 

jako surowce wtórne. Współpraca z partnerami transportowymi i logistycznymi w ramach programu 

ReStart. 
 Rząd – Współpraca z instytucjami rządowymi, UE i Komisją Europejską itp. Udział w EU Circular Plastics 

Alliance. 

 Stowarzyszenia/organizacje – Aktywna współpraca poprzez członkostwo lub dialog np. z Fundacją Ellen 

McArthur, Instytutem Innowacji Produktów Cradle to Cradle, European Plastics Converters, European 

Resilient Flooring Manufacturers' Institute itp. 
 Społeczności lokalne i ogólnoświatowe - Wsparcie dla projektów rozwojowych i związanych ze zmianą 

klimatu na całym świecie, m.in. Projekt REDD+ Tambopata w peruwiańskiej Amazonii, a także pomoc 

lokalnym władzom i przekazywanie podłóg szpitalom w celu wsparcia powrotu do zdrowia po COVID19.   
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 Board of Innovations – Circular Business Model Explained 

Zawiera zestawienie i przewodnik, jak zidentyfikować odpowiednie cyrkularne modele 

biznesowe.   

 Board of innovation – Circular Business Model Examples 

Przedstawia przykłady modeli biznesowych gospodarki obiegu zamkniętego w praktyce. 

 

 Circle Economy’s Nine Steps to Identify and Establish Successful Collaborations for a Circular 

Economy. 

Wytyczne opisujące sposób tworzenia partnerstw współpracy przy projektach gospodarki  

obiegu zamkniętego.  
 

 Circular Design Guide – Guide for identifying how to think about circular opportunities 

Narzędzie online, które pomaga zrozumieć, zdefiniować i wprowadzić innowacje w obiegu 

zamkniętym. 

 Circulator – Circular Business Model Mixer 

Narzędzie online pomagające w identyfikowaniu strategicznych kierunków poprawy trwałości 

modeli biznesowych w gospodarce obiegu zamkniętego. 

 EU Horizon 2020 – Circular Business Model Innovation Toolkit 

Przewodnik dotyczący przygotowania krok po kroku projektu gospodarki obiegu 

zamkniętego, od projektu do realizacji. 

 Katch-E Knowledge Platform – Training for Circular Economy in the Construction and 

Furniture Sectors 

Platforma internetowa udostępniająca narzędzia, materiały szkoleniowe i zasoby do 

rozwijania możliwości i modelu cyrkularnego w sektorze budowlanym i meblarskim.  

 Venturewell – Tools for Design and Sustainability 

Strona udostępniająca narzędzia, zasoby i ćwiczenia w celu zidentyfikowania odpowiednich 

zrównoważonych i cyrkularnych możliwości w różnych łańcuchach wartości.  

 Venturely – Circular Economy Business Modeller 

Narzędzie online zawierające 26 różnych modeli biznesowych i wzorców gospodarki obiegu 

zamkniętego pozwalające zrozumieć jak je zastosować w warunkach danej firmy. 
 

 
 

 

https://www.boardofinnovation.com/circular-economy-business-models-explained/
https://www.boardofinnovation.com/blog/circular-business-model-examples/
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/5ecb7d25cf839d5d79d7e6ca_20200525%20-%20Collaboration%20Paper.pdf
https://assets.website-files.com/5d26d80e8836af2d12ed1269/5ecb7d25cf839d5d79d7e6ca_20200525%20-%20Collaboration%20Paper.pdf
https://www.circulardesignguide.com/methods
https://www.circulator.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5c88a8834&appId=PPGMS
https://www.katche.eu/knowledge-platform/
https://www.katche.eu/knowledge-platform/
https://venturewell.org/tools_for_design/introduction/
https://venturely.io/business_model_database__trashed/circular-economy-business-models/

