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Sesja I:
Tworzywa sztuczne w Gospodarce Obiegu Zamkniętego

Stoimy przed wyzwaniami związanymi z koniecznością implementacji wielu dyrektyw 
unijnych mających na celu rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, zmiany systemów 
gospodarowania odpadami oraz ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych. Jednym              
z największych wyzwań obecnie jest temat wykorzystania tworzyw sztucznych                             
i przejawia się on w wielu płaszczyznach: opakowań, produktów jednorazowego użytku, 
nowych obciążeń �nansowych. Z tego powodu niezbędna jest dyskusja nad kształtem 
narzędzi, które mogą pomóc zarówno Polsce jak i przedsiębiorcom osiągnąć wymogi 
unijne, a te narzędzia w przypadku tworzyw sztucznych to min.: systemy ROP, systemy 
depozytowo-kaucyjne, plastic tax, ekoprojektowanie.
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Największą grupę odpadów stanowią odpady przemysłowe, których wytwarzanie                
na świecie jest 18-krotnie wyższe niż odpadów komunalnych i wynosi 12,7 kg na dzień 
na osobę. Na drugim oraz trzecim miejscu plasują się odpady rolnicze oraz odpady 
budowlane i rozbiórkowe. W Polsce aż 45 proc. wszystkich odpadów generuje 
wydobywanie węgla (kamiennego i brunatnego) oraz górnictwo rud metali.                               
W założeniach „Mapy drogowej GOZ dla Polski” zauważa się potrzebę zmiany legislacji, 
by zwiększyć gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania (UPS). W tym 
obszarze tkwi ogromny potencjał. Dlatego też konieczne są zmiany legislacyjne                           
i faktyczne w obszarze zamówień publicznych, aby uruchomić ten potencjał i umożliwić 
zamykanie obiegów w przypadku wielu rodzajów odpadów poprzemysłowych.
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Sesja II:
Wykorzystanie odpadów przemysłowych



Odpady wytwarzane w każdym obszarze gospodarki są potencjalnym zasobem,                        
w związku z tym ustawa o odpadach, implementując ramową dyrektywę odpadową, 
wprowadziła pięciostopniową hierarchię postępowania z odpadami, w której jako 
najlepsze postępowania uznano zapobieganie powstawaniu odpadów, w dalszej 
kolejności ponowne użycie, recykling, odzysk energii, a w ostateczności 
unieszkodliwienie odpadów (np. poprzez składowanie). Obecnie promowana                              
na świecie jest gospodarka zasobooszczędna, gdzie najistotniejszym elementem jest 
rozwój efektywnych metod odzysku materiałowego, które maksymalizują 
wykorzystanie odpadów jako zasobów. Jedną z największych szans jest możliwość 
stworzenia nowoczesnego i efektywnego systemu zarządzania odpadami                               
oraz zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych poprzez stworzenie nowych mocy 
recyklingowych w Polsce. 
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