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Branża chemiczna w ostatnim czasie 
nie miała łatwo, jeśli chodzi o kwe-
stie ochrony środowiska. Obecnie 

trwa okres na dostosowanie pozwoleń zin-
tegrowanych do konkluzji BAT dotyczących 
wspólnych systemów oczyszczenia ście-
ków i gazów odlotowych oraz zarządza-
nia nimi[1], a także produkcji wielkotona-
żowych organicznych substancji chemicz-
nych.[2] Równolegle trwają prace na pozio-
mie unijnym nad kształtem konkluzji BAT 
dotyczących oczyszczania gazów odpado-
wych. Wydaje się jednak, że to gospodar-
ka obiegu zamkniętego wyznacza obecnie 
najważniejszy trend w branży chemicznej.
W maju 2018 r. Unia Europejska przyjęła 
pakiet dyrektyw dotyczących gospodar-
ki obiegu zamkniętego. Nic nie wskazuje, 
aby ten trend miał się w najbliższym czasie 
zmienić. Pakiet odpadowy[3] wymaga jesz-
cze implementacji do krajowych porząd-
ków prawnych. Termin ten upływa 5 lipca 
2020 r. Oprócz opublikowania mapy drogo-
wej transformacji w kierunku gospodarki o 
obiegu zamkniętym, w chwili obecnej brak 
jest projektów aktów prawnych wdrażają-
cych unijne dyrektywy do polskiego po-
rządku prawnego. Nie oznacza to, że polscy 
przedsiębiorcy nie powinni nic robić. Wręcz 
przeciwnie, odejście od obecnie funkcjo-
nującego modelu gospodarki liniowej, 

opartego na zasadzie „weź, zrób, wyrzuć”, 
wymaga czasu oraz zmiany funkcjonują-
cych modeli biznesowych. Z tego powodu 
przejście na gospodarkę cyrkularną, zakła-
dającą efektywniejsze korzystanie z surow-
ców oraz zamknięcie obiegu korzystania 
z produktów, wymaga przede wszystkim 
zmiany w dotychczasowym sposobie my-
ślenia – a na to wszystko potrzeba czasu i 
umiejętności planowania. Warto zatem po-
znać główne idee przyświecające koncep-
cji gospodarki obiegu zamkniętego wyni-
kające z przepisów unijnych, które powin-
ny zostać odzwierciedlone w ustawodaw-
stwie krajowym. 

Numer 1: Usługi

Dla gospodarki obiegu zamkniętego istot-
ny jest proces projektowania produktów 
pod kątem wydłużenia ich cyklu życia. Od 
produktów zaprojektowanych zgodnie z 
ideą GOZ wymaga się możliwości ponow-
nego wykorzystania, naprawy czy przero-
bienia. Tak zaprojektowane produkty mają 
się przyczynić do ograniczenia ilości wy-
twarzanych odpadów. Nietrudno zauwa-
żyć, że w przypadkach niektórych produk-
tów chemicznych (zwłaszcza farb czy lakie-
rów) może to być zadanie bardzo trudne, a 
nawet niemożliwe. W takim wypadku szan-

są wydaje się być rynek usług, który jest 
promowany jako nieodłączny element go-
spodarki cyrkularnej. 
Na tym gruncie w branży chemicznej po-
jawiała się bardzo ciekawa koncepcja mo-
delu biznesowego, tzw. leasingu chemicz-
nego (chemical leasing). Zgodnie z tym 
modelem, dostawca (wytwórca, dystry-
butor) produktów chemicznych dostar-
cza swojemu klientowi nie tylko określone 
produkty chemiczne, lecz również usługę 
mającą na celu zoptymalizowanie zużycia 
tych produktów. W leasingu chemicznym 
nie jest ważna liczba sprzedanych produk-
tów, lecz samo zastosowanie substancji 
chemicznej. 
Jeżeli celem substancji chemicznej jest 
oczyszczenie czy ochrona powierzchni 
zewnętrznej, płatność będzie uzależnio-
na od ilości oczyszczonych jednostek czy 
wielkości pokrytej powierzchni. Dostaw-
ca nie tylko dostarcza produkty chemicz-
ne, lecz oferuje swoje doświadczenie oraz 
know-how w zakresie wykorzystania do-
starczanych produktów w sposób najbar-
dziej efektywny. 
Ze środowiskowego punktu widzenia taki 
model wydaje się kreować sytuację, w któ-
rej każdy z podmiotów wygrywa. Cykl ży-
cia substancji został przedłużony, ilość wy-
tworzonych odpadów ograniczona (co jest 

zgodne z hierarchią postępowania z od-
padami), a zasoby wykorzystane w spo-
sób efektywny. Oba podmioty mogą wy-
kazać się wówczas również prowadzeniem 
biznesu w sposób zrównoważony, zgod-
nie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego, 
co czasami może być decydujące dla roz-
poczęcia współpracy przez potencjalnych 
kontrahentów.

Numer 2: Produkty uboczne

Wykorzystanie powstających w procesie 
produkcyjnym odpadów w innym procesie 
to ważny element gospodarki obiegu za-
mkniętego. Tak wykorzystana pozostałość 
produkcyjna nie jest traktowana jako od-
pad, lecz jako produkt uboczny, co w efek-
cie przyczynia się do ograniczenia ilości wy-
twarzanych odpadów. 
Instytucja produktu ubocznego nie jest 
nowością i została wprowadzona (zresz-
tą na skutek przepisów unijnych) obecnie 
obowiązującą ustawą o odpadach.[4] Uzna-
nie odpadu za produkt uboczny nie jest 
dobrowolne i wymaga spełnienia katalogu 
przesłanek określonych w ustawie o od-
padach, których udowodnienie w polskiej 
rzeczywistości niejednokrotnie stanowi 
wyzwanie (od 1 marca 2019 r. uznanie pro-
duktu ubocznego wymaga uzyskania de-
cyzji administracyjnej właściwego mar-
szałka województwa (wymóg wprowa-
dzony Ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.1564). 
Podmioty, których pozostałości zosta-
ły wcześniej uznane za produkty uboczne 
wskutek milczącej zgody, nie dostały gwa-
rancji uzyskania wymaganej decyzji admi-
nistracyjnej).
Nowe przepisy unijne nakładają na pań-
stwa członkowskie konieczność podjęcia 
„odpowiednich środków” w celu zapew-
nienia, by pozostałości produkcyjne speł-
niające kryteria były uznawane za pro-
dukty uboczne, a nie za odpady. Pomimo 
że zmiana wydaje się dosyć nieznaczna, 
to jednak pokazuje, jak ważny element w 
gospodarce obiegu zamkniętego stano-
wi dalsza możliwość wykorzystania po-
zostałości produkcyjnych. Polska będzie 
musiała wykazać się efektywnym wdro-
żeniem przepisów dyrektywy również 
w tym zakresie, a więc podjęciem odpo-
wiednich działań zapewniających uzna-
nie pozostałości, jako produkt uboczny. 
Takim działaniem mogłoby być przyję-
cie szczegółowych kryteriów stosowania 
warunków w odniesieniu do konkretnych 
przedmiotów lub substancji. Czy nowe 

przepisy ujednolicą praktykę uznawania 
pozostałości produkcyjnych za produkt 
uboczny? Czas pokaże.

Numer 3: Rozszerzona 
odpowiedzialność producenta

Obecnie rozszerzoną odpowiedzialno-
ścią producentów w Polsce zostały obję-
te m.in. podmioty wprowadzające na ry-
nek opakowania, produkty w opakowa-
niach, baterie, akumulatory oraz sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Obowiązują-
cy model rozszerzonej odpowiedzialno-
ści odnosi się przede wszystkim do fazy 
postkonsumpcyjnej, a więc do odpadów. 
Zakres tej odpowiedzialności wyznacza-
ją minimalne wymagane poziomy odzy-
sku, recyklingu i zbiorki odpadów, do któ-
rych osiągnięcia zobowiązane są podmio-
ty wprowadzające określone produkty na 
rynek. W praktyce odpowiedzialność fi-
nansową za osiągnięcie wymaganych po-
ziomów przejmują organizacje odzysku. 
Warto zauważyć, że polski system finanso-
wej odpowiedzialności producentów jest 
jednym z najtańszych w Europie i może on 
ulec zmianie. W związku z promowaniem 
gospodarki obiegu zamkniętego moż-
na spodziewać się zmian w obecnie funk-
cjonującym systemie rozszerzonej odpo-
wiedzialności producenta i rozszerzenia 
odpowiedzialności na całość produktów 
wprowadzanych na rynek, jako warunek 
zamknięcia zasobów w gospodarce cyr-
kularnej. Przejawem zmiany jest zdecydo-
wane podwyższenie wymaganych pozio-
mów recyklingu oraz przygotowania do 
ponownego użycia.

Numer 4: Tworzywa sztuczne

Gospodarka obiegu zamkniętego to nie 
tylko wyzwania dla branży chemicznej, ale 
również szansa na innowacyjne produkty. 
Obecnie trwają prace końcowe nad przy-
jęciem dyrektywy w sprawie ograniczenia 
wpływu niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych zmniejszającej użycie produk-
tów jednorazowego użytku wykonanych z 
plastiku. 
Zgodnie z założeniami, „europejska stra-
tegia w dziedzinie tworzyw sztucznych to 
pierwszy drobny krok na drodze do po-
wstania gospodarki o obiegu zamknię-
tym, której podstawą będzie mniejsze wy-
korzystanie, ponowne użycie i recykling 
wszystkich produktów z tworzyw sztucz-
nych”. Obecny projekt dyrektywy zakłada 
zakaz wprowadzania do obrotu określo-
nych produktów jednorazowego użytku, 

tj. patyczków higienicznych, plastikowych 
sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek do 
napojów, patyczków do balonów, pojem-
ników do żywności i styropianowych ku-
beczków oraz tworzyw sztucznych ulega-
jących oksydegradacji. 
W ocenie Komisji Europejskiej zakaz sprze-
dawania produktów, które przyczyniają się 
do zanieczyszczenia środowiska morskiego, 
a dla których dostępne są produkty alterna-
tywne, jest jak najbardziej słuszny. Niewy-
kluczone, że w przyszłości lista produktów 
zakazanych ulegnie rozszerzeniu. Stworze-
nie zatem substancji czy materiału, z któ-
rego mogą być produkowane przedmioty 
znajdujące się na czarnej liście Komisji, jak 
również produkty, które nie zostały ją obję-
te, a które istotnie zanieczyszczają środowi-
sko morskie, stanowi potencjał oraz realną 
biznesową szansę dla producentów z sek-
tora chemicznego.                                             ■
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radca prawny, specjalista prawa ochrony środowi-
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W MAJU 2018 R. UNIA EUROPEJSKA PRZYJĘŁA DŁUGO OCZEKIWANY 
PAKIET DYREKTYW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI OBIEGU 

ZAMKNIĘTEGO, CZYNIĄC JĄ JEDNYM Z NAJGORĘTSZYCH TEMATÓW 
UBIEGŁEGO ROKU 

Cztery rzeczy, 
które trzeba 
wiedzieć o gospodarce 
obiegu zamkniętego

Kształtuje się nowa rzeczywistość w przemyśle chemicznym, a punktem 
wyjścia dla niej jest koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego.
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