
 

 

 

 

Podsumowanie 
• Władze publiczne mogą pełnić wiodąca rolę we wdrażaniu budownictwa cyrkularnego w 

Polsce. Podczas debaty zidentyfikowano trzy podstawowe możliwości działań: 

o Wykorzystanie zamówień publicznych w celu zwiększenia skali działań cyrkularnych, 

o Wykorzystanie zamówień publicznych jako czynnika wspierającego innowacje, 

o Pozafinansowe działania władz publicznych. 

• Wykorzystanie zamówień publicznych w celu zwiększenia zasięgu działań cyrkularnych w 

budownictwie mogłoby zwalczyć podstawowy problem jakim jest brak ekonomicznych 

efektów skali prowadzonej działalności cyrkularnej. W rezultacie możliwe byłoby zwiększenie 

popytu na rozwiązania zgodne z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, co wymagałoby 

zwiększenia produkcji i powodowałoby osiągnięcie ekonomicznych efektów skali. Obniżenie 

ceny będące wynikiem tych działań mogłoby skutkować rozpowszechnieniem produktów i 

usług cyrkularnych w budownictwie wśród szerszego grona odbiorców. 

• Zaangażowanie finansowe władz publicznych w działania cyrkularne w budownictwie 

wymagałoby jednak standaryzacji zamówień pod kątem koncepcji cyrkularnych oraz 

konieczność specyfikacji opartej na wynikach, tak aby nie tworzyć barier dla innowacyjności. 

• Zamówienia publiczne są jednym z najważniejszych czynników innowacji w krajach 

rozwiniętych, natomiast jak wykazały warsztaty przeprowadzone podczas spotkania ich rola w 

sektorze budowlanym w Polsce jest marginalna. Jako jedną z zachęt, które mogłyby wesprzeć 

innowacje w budownictwie wskazane zostało branie pod uwagę całkowitych kosztów cyklu 

życia istniejących w prawodawstwie polskim lecz rzadko stosowane. Podstawowymi barierami 

okazało się być zbyt duże znaczenie ceny w zamówieniach publicznych oraz brak decyzyjności 

osób odpowiedzialnych za prowadzenie zamówienia. 
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• Pozafinansowe działania władz publicznych w postaci długoterminowych analiz legislacyjnych 

działań cyrkularnych, których konsekwencją mogą być zmiany regulacyjne (na wzór programu 

Green Deal w Holandii) dodatkowo wspierałoby przedsięwzięcia cyrkularne w budownictwie. 

  



 

 

Opis 
26 lutego br., w ramach cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”, odbyła się debata pt. 

„Przejście z liniowego na cyrkularny model w budownictwie – rola władz publicznych”. Udział w niej 

wzięli przedstawiciele ministerstw, producentów materiałów budowlanych, architektów, instytutów i 

innych organizacji związanych z rynkiem budowlanym w Polsce. 

Pierwszą częścią debaty była dyskusja nad możliwościami wsparcia budownictwa cyrkularnego za 

pomocą bodźców ekonomicznych. Podstawowym narzędziem w tym kontekście wydają się być 

zamówienia publiczne, których wartość w Polsce przekracza 12% PKB (dane OECD na 2015 r.) oraz 2 

biliony euro w skali Unii Europejskiej. Znaczna część wydatków z tego tytułu związana jest z 

budownictwem publicznym. Wykorzystanie ich w tym kierunku mogłoby zwalczyć podstawowy 

problem, który obecnie napotyka koncepcja gospodarki cyrkularnej, nie tylko w obszarze budownictwa, 

ale również w innych sektorach. Tym problemem jest brak ekonomicznych efektów skali prowadzonej 

działalności, który powoduje powstanie błędnego koła w postaci braku możliwości obniżenia ceny 

cyrkularnych produktów i usług ze względu na małą skalę produkcji wynikającą z niskiego popytu. Niski 

popyt z kolei wynika ze zbyt wysokiej ceny.  

Debatę nad możliwą rolą sektora publicznego w przerwaniu tego błędnego koła rozpoczął Łukasz 

Sosnowski (GOZ.world),  który stwierdził, że Urzędnicy sami z siebie nie mogą i nie do końca jest w ich 

interesie nakładać dodatkowe wymagania [zgodne z koncepcjami cyrkularnymi] (… ). Konieczny jest 

odgórny przykaz nakazujący nakładać te wymagania mimo, że komplikuje to cały proces zamówienia 

publicznego. Rozpoczęło to dyskusję nad możliwościami standaryzacji podejścia do cyrkularnych 

zamówień publicznych w budownictwie. Ewa Kowalska-Ocneanu z firmy WSP Polska podała przykład 

standardów obowiązujących władze publiczne w innych krajach: W przypadku nowych budynków 

publicznych w Wielkiej Brytanii wymagana jest certyfikacja. To spowodowało że ilość budynków 

certyfikowanych jest największa na świecie. Natomiast nie narzuca to konkretnych rozwiązań 

technologicznych, co jest bardzo ważne.  

Większość uczestników spotkania zgodziło się z tezą, że standaryzowane podejście do 

zrównoważonych zamówień publicznych w budownictwie byłoby najbardziej korzystne, 

zidentyfikowano jednak przy tym szereg problemów. Po pierwsze brak woli spójnej certyfikacji 

budynków na większym obszarze (przykładowo Unii Europejskiej), co prawdopodobnie mogłoby 

wesprzeć tworzenie i zamykanie globalnych łańcuchów wartości. Piotr Bartkiewicz z Politechniki 

Warszawskiej zauważył, że Nie ma woli do standaryzacji unijnej i jesteśmy bardzo sceptyczni wobec 

takiej standaryzacji w niedalekiej przyszłości. 

Oprócz standaryzacji ponadnarodowej problemem okazuje się również wdrożenie istniejących 

standardów i możliwości. Przedstawiciel firmy Saint Gobain, Henryk Kwapisz stwierdził, że 

Odpowiednie regulacje istnieją (… ) powinniśmy w końcu zacząć z tego korzystać. (…) Podmioty 

publiczne powinny zacząć wykorzystywać te standardy. Jak dodał Piotr Bartkiewicz podejście cyrkularne 

jest szczególnie korzystne (…) jeżeli jest się właścicielem i użytkownikiem obiektu, tak jak to ma miejsce 

w przypadku własności publicznych. Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi wyraził również  pogląd, 

że nawet dawanie przykładów cyrkularnego budownictwa może być skutecznym narzędziem 



 

 

implementacji tej koncepcji: Pokażmy namacalnie o co nam chodzi . Pokażmy to od strony edukacyjnej. 

(…)  Podnieśmy świadomość wszystkich stron. Zgodziła się z nim przedstawicielka Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Technologii, Krystyna Wiaderny-Bidzińska mówiąc: Upatruję dużą szansę w 

edukacji, podnoszeniu świadomości, i nie chodzi tu tylko o pojedynczego urzędnika odpowiadającego 

za zamówienie publiczne. Zaznaczyła, że problemem nie są zwykle urzędnicy, którzy starają się w jak 

największym stopniu tworzyć zamówienia publiczne zgodnie z literą prawa. Zachęciła również 

wszystkich do pełniejszego angażowania się w tworzenie regulacji, upatrując w tym aspekcie znacznych 

możliwości poprawy sytuacji w kontekście wdrażania koncepcji cyrkularnych. 

Inne osoby podczas debaty stwierdziły, że o ile standaryzacja wymogów odnośnie zrównoważonego 

budownictwa w zamówieniach publicznych jest kwestią podstawową, o tyle zwiększanie świadomości 

urzędników jest również ważne. Wioletta Fabrycka zauważyła, że Urzędnicy powinni być szkoleni żeby 

umieć zawierać odpowiednie wymogi , to bardzo trudny proces. Widziałabym tu współpracę 

podmiotów publicznych i prywatnych. Ewa Kowalska-Ocneanu jeszcze raz powtórzyła, że nie 

powinniśmy (…) bazować na budowaniu wiedzy lokalnie tylko i wyłącznie. Ona będzie musiała powstać, 

natomiast wypracowywanie dla każdego projektu indywidualnych standardów nie jest drogą. 

Ważną kwestią podniesioną przez uczestników spotkania była konieczność specyfikacji opartej na 

wynikach, a nie zastosowania konkretnych technologii. Według nich stosowanie konkretnych i łatwo 

mierzalnych wskaźników w zamówieniach publicznych mogłoby się znacząco przyczynić do wdrożenia 

gospodarki cyrkularnej w budownictwie bez konieczności znacznego podnoszenia wiedzy na temat 

istniejących technologii osób odpowiedzialnych za prowadzenie zamówienia, przy czym nie stawiałoby 

barier na drodze innowacji. Wśród wstępnych propozycji takich wskaźników pojawiły się m.in. 

energooszczędność, emisja gazów cieplarnianych oraz proporcja zastosowanych surowców wtórnych. 

Pan Maciej Rutkiewicz z firmy Forbo dodał, że Mając na uwadze cyrkularność powinniśmy oczekiwać 

stosowania materiałów, które w cyklu życia budynku będą prowadziły do cyrkularnego obrotu. 

Kolejną częścią spotkania była prezentacja Macieja Kowalczyka z firmy Pheno Horizon. Przedstawił on 

narzędzie mogące wspomagać władze publiczne, w procesie wdrożenia gospodarki cyrkularnej, 

szczególnie na poziomie lokalnym. Przytoczone przykłady narzędzi opierają się na  dostarczeniu 

decydentowi pewnej, szczegółowej i w pewnym stopniu już przetworzonej informacji na temat np. 

surowców, odpadów, ich źródeł, miejsc ich zagospodarowania itp. Wykorzystując te informacje zwykle 

następuje ich analiza i stworzenie odpowiedniego planu działania pozwalające na zamykanie obiegów, 

zatrzymywanie jak najdłużej produktów w obiegu gospodarczym oraz maksymalizacja ich wartości. Z 

założenia początkowego [te narzędzia] miały umożliwić cyrkularne planowanie miasta, ale okazuje się, 

że mogą być zastosowane w innych rozwiązaniach np. służyć poprawie jakości powietrza, zauważył 

mówca. 

Następnym tematem omówionym podczas spotkania była możliwość wsparcia innowacji za pomocą 

zamówień publicznych. Doświadczenia innych krajów mówią nam o niebagatelnym znaczeniu tego 

czynnika w przypadku powstawania nowych technologii, np. w Finlandii prawie połowa 

skomercjalizowanych technologii latach 1984-1998 nastąpiła dzięki zamówieniom publicznym lub 

regulacjom. Znaczenie to jest szczególnie ważne w przypadku tzw. innowacji adaptacyjnych (jak 



 

 

wykazuje m.in. badanie rynków bałtyckich). W odróżnieniu od innowacji pierwotnych innowacje 

adaptacyjne charakteryzują się przystosowaniem istniejących już rozwiązań do lokalnych warunków 

gospodarczych, społecznych czy regulacyjnych.  

W celu analizy znaczenia zamówień publicznych dla innowacji w budownictwie w Polsce 

przeprowadzono  krótkie warsztaty. Uczestnicy spotkania poproszeni zostali o uszeregowanie pod 

względem znaczenia źródeł innowacji, czynników je wspierających oraz barier dla innowacji w 

budownictwie pod kątem zamówień publicznych. Wyniki warsztatu zostały następnie skonfrontowane 

z rezultatami podobnej ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorstw brytyjskich (nie zawężonej 

jednak do sektora budowlanego)1. 

W przypadku źródeł innowacji jako najważniejsze czynniki ocenione zostały zmiany rynkowe oraz 

regulacyjne. Zdecydowanie ważniejszym bodźcem w stosunku do wyników ankiety brytyjskiej okazała 

się być konkurencja. Znamienne dla dyskusji prowadzonej wcześniej jest ostatnie miejsce, pod kątem 

znaczenia źródeł innowacji w budownictwie, przyznane klientom sektora publicznego. Wskazuje to na 

potrzebę zmian i poprawę standardów działań władz publicznych dla innowacji do poziomu 

istniejącego już w innych krajach. 

Rys. 1 Źródła innowacji w sektorze budowlanym 
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Wyniki analizy czynników wspierających innowacje również okazały się być bardzo ciekawe. 

Najważniejszym czynnikiem uznano zawieranie w zamówieniach publicznych wymogów odnośnie 

innowacyjności zaś na drugim miejscu uplasowało się uwzględnianie pełnych kosztów cyklu życia. 

Możliwość ich uwzględniania zapewnia prawodawstwo polskie natomiast wg Urzędu Zamówień 

Publicznych jedynie 17 z prawie 140 tysięcy zamówień publicznych, które miały miejsce w 2017 r. 

                                                           
1 L. Georghiou et al.; Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment; 
Technological Forecasting & Social Change, 86 (2014). 
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wykorzystywało taka możliwość2. Pozytywnym wnioskiem z analizy jest możliwość stosunkowo 

wczesnej interakcji z zamawiającym w sprawie zamówienia publicznego w porównaniu do wyników 

ankiety brytyjskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Czynniki wspierające wdrożenie innowacji w budownictwie w kontekście zamówień publicznych 
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2 Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku – raport; Urząd Zmówień Publicznych (2017). 
Pobrano z: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/39255/Stan-zrownowazonych-zamowien-
publicznych-w-2017-roku-raport.pdf 

Z
n

a
c

z
e

n
i

e
 

 



 

 

 przetarg ograniczony  przetarg ograniczony 
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Podstawową barierą stojącą na przeszkodzie innowacjom w budownictwie okazuje się kładzenie zbyt 

dużego nacisku na cenę w zamówieniach publicznych. Drugą pod kątem znaczenia barierą okazuje się 

być niski poziom decyzyjności osób odpowiedzialnych za zamówienie publiczne, co może skutkować 

przykładowo wydłużeniem trwania całego procesu, brakiem chęci zastosowania innowacyjnej 

technologii itp. Jeszcze raz okazuje się, że interakcja z zamawiającym stoi na stosunkowo wysokim 

poziomie w przypadku rynku polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3 Bariery wdrożenia innowacji w budownictwie w kontekście zamówień publicznych 
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Kolejna, ostatnia już kwestia w jaki sposób władze publiczne mogą wesprzeć implementację gospodarki 

cyrkularnej poza tematem zamówień publicznych dotyczy faktu, że wiele możliwości związanych z 

gospodarką cyrkularną ma solidną podstawę ekonomiczną, ale często napotyka bariery pozafinansowe, 

które ograniczają ich ekspansję lub hamują tempo rozwoju. Dla wielu małych graczy brak jasności w 

uzyskiwaniu odpowiednich zezwoleń, przestrzeganie obowiązujących przepisów lub przestarzała 

percepcja przeszkód regulacyjnych to także ważne przeszkody w podejmowaniu nowych projektów. W 

Holandii zauważono ten problem tworząc program tzw. Green Deal. 

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstw Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz 

Spraw Wewnętrznych, z zarządem złożonym z przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji 

pozarządowych (NGO) i rządu. Rząd podpisuje dobrowolne porozumienie (Green Deal) z organizacją 

inicjującą, aby współpracować z nimi przez dwa do trzech lat. Przedsięwzięcie poddaje się intensywnej 

ocenie prawnej w odniesieniu do ustawodawstwa krajowego i unijnego. Proponowana inicjatywa musi 

być zgodna z celami politycznymi, być opłacalna (lub mieć taką możliwość) i powinna być w stanie 

przedstawić wyniki najlepiej w ciągu trzech lat. 

Anna Frystacka z firmy Tauron Polska Energia mówiła, że podobne rozwiązanie mogłoby być 

korzystne również w Polsce i podała negatywny przykład zmian regulacyjnych, które mogłyby być 

powstrzymane właśnie przez zastosowanie podejścia wykorzystywanego w Holandii:  (…) zmiany 

Ustawy o odpadach czy innych branżowych regulacji stwarzają ograniczenia, które eliminują 

możliwość wykorzystania koncepcji cyrkularnych i tym samym wykorzystania odpadów w kierunku 

ograniczania kosztów budowy obiektów czy też kosztów samych odpadów dla środowiska. Takie 

stanowisko jest zgodne z wcześniejszą wypowiedzią Krzysztofa Żarnotala reprezentującego firmę 

Synthos, który stwierdził, że Regulatorzy z jednej strony zachęcili nas w którymś momencie do 

inwestowania w koncepcje cyrkularne, natomiast wprowadzają kolejne regulacje ograniczające rynek 

recyklatów.(…) Podcinają zasadę pewności inwestowania. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu: 

 „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” 

Szczegóły prześlemy w najbliższym czasie. 
 

 

 


