
 

 

 

Podsumowanie 
 W sektorze budowlanym istnieją znaczne możliwości podniesienia efektywności 

wykorzystania zasobów naturalnych, przy jednoczesnym obniżeniu negatywnego wpływu 

branży na stan środowiska naturalnego. 

 Wprowadzenie modelu cyrkularnego w budownictwie, polegającego na ograniczaniu ilości 

wytwarzanych odpadów przy równoczesnej maksymalizacji wartości ekonomicznej w obiegu, 

stanowi odpowiedź na te wyzwania. 

 O istnieniu tego typu koncepcji świadomych jest już ponad połowa Polaków. Problem stanowi 

gotowość podjęcia wyborów konsumenckich wspierających ideę cyrkularnego budownictwa. 

 Konkretnym przykładem technologii wspierających cyrkularność w budownictwie są 

paszporty materiałowe, które pozwalają na przechowywanie informacji o ilości i rodzaju 

materiałów i części wykorzystanych w budynkach. W ten sposób możliwe jest podniesienie 

efektywności zarządzania budynkami, wzrost ich bezpieczeństwa oraz ich transformacja w 

kierunku banków materiałów. 

 Wdrożenie technologii “paszportów materiałowych” oraz zbliżonych koncepcji cyrkularnych 

ograniczane jest przez występowanie trzech podstawowych barier zidentyfikowanych przez 

uczestników debaty: 

o Brak jest systemowego podejścia umożliwiającego zamknięcie obiegu gospodarczego. 

o Istnieje niski poziom świadomości konsumentów, podmiotów prywatnych ale także 

publicznych w zakresie zrównoważonego budownictwa. 

o Istnieje niska efektywność działań regulacyjnych lub jej brak, przede wszystkim ze 

strony administracji publicznej, ale także niektórych instytucji nadających certyfikaty 

budowlane i materiałowe. 

 Głównym wnioskiem z debaty jest konieczność wspólnego, systemowego działania wszystkich 

interesariuszy, wynikająca z wzajemnego powiązania podstawowych zidentyfikowanych 

barier. Główną rolę w tych działaniach powinny przyjąć na siebie władze publiczne, 

wspomagane przez przedsiębiorstwa wyznaczające ekonomicznie, społecznie i ekologicznie 

korzystne kierunki rozwoju budownictwa w Polsce. 



 

 

Opis 
24 października odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w 

praktyce” pod tytułem „Waste is material without identity”. Udział w nim wzięli przedstawiciele 

producentów materiałów budowlanych, deweloperzy, architekci oraz stowarzyszenia związane z 

rynkiem budowlanym w Polsce. 

Dr Agnieszka Sznyk, prezes zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – organizatora 

wydarzenia, zaznaczyła na wstępie jak ważne jest wdrożenie cyrkularnego budownictwa dla naszej 

gospodarki oraz środowiska naturalnego. „Sektor budowlany w Unii Europejskiej odpowiada za 

połowę zużycia energii i wydobycia materiałów. Konieczna jest zmiana tego stanu rzeczy. Gospodarka 

cyrkularna jest koncepcją, która może w znaczący sposób przyczynić się do bardziej produktywnego 

wykorzystania materiałów w sektorze budownictwa i jednocześnie ograniczyć jego negatywny wpływ 

na środowisko naturalne”. 

Kolejną częścią spotkania była prezentacja badania dotyczącego budownictwa ekologicznego i decyzji 

zakupowych Polaków. Pani Katarzyna Rek oraz Pani Izabela Sałamacha z firmy Onboard Think Kong 

stwierdziły, że mimo iż świadomość zastosowania koncepcji cyrkularnych w budownictwie jest 

obecna (prawie 60% respondentów słyszała o możliwości wykorzystania materiałów wtórnych w 

budownictwie) to mniej niż połowa badanych  (37,6%) zwróciła uwagę na te kwestie podczas 

kupowania nieruchomości. Jeszcze mniejszy odsetek respondentów byłby w stanie zapłacić więcej za 

budynek wykorzystujący tego typu rozwiązania. Dodatkowo, według uczestników debaty, 

prawdopodobnie istnieje istotna różnica między deklarowaną, a rzeczywistą decyzją zakupową. Dane 

te świadczą o potrzebie zwiększania świadomości konsumentów w celu rozpowszechniania koncepcji 

cyrkularnych w budownictwie, która była jedną z podstawowych kwestii dyskutowanych podczas 

debaty otwartej. 

Główną prezentację, stanowiącą także przyczynek do dalszej dyskusji, wygłosił Rob Oomen z 

Madaster Foundation zajmującej się tworzeniem i obsługą tzw. paszportów materiałowych. Prelegent 

stwierdził, że liniowy model gospodarczy łączy się bezpośrednio z niszczeniem wcześniej 

wypracowanej wartości i nie jest możliwy do podtrzymania w długim terminie. Nieuniknione jest więc  

przejście na model gospodarki obiegu zamkniętego. Polega on na maksymalizowaniu wartości 

gospodarczej w obiegu ekonomicznym poprzez ponowne użycie, odnowienie, a w najgorszym 

przypadku recykling produktów, przy jednoczesnym ograniczaniu ilości odpadów. Koncepcja ta łączy 

się bezpośrednio z nowymi modelami biznesowymi (np. serwicyzacją produktów) oraz nowymi 

rodzajami produktów (np. ich zwiększoną modularnością), których przykłady zostały zaprezentowane 

podczas prezentacji. Przykłady te potwierdzają, że „(…) gospodarka cyrkularna to wspaniała okazja. 

Okazja aby zarobić pieniądze. Okazja aby dbać o środowisko. Okazja aby tworzyć zdrowy świat dla 

przyszłych pokoleń”. (tłumaczenie własne). 

Druga część prezentacji omawiała możliwości, które niesie ze sobą zastosowanie paszportów 

materiałowych „tak aby możliwe było zwiększenie wiedzy na temat posiadanych zasobów, 

zapewnienie aby zasoby te nie zostały stracone i umożliwienie tworzenie banków materiałów.” 

Paszporty materiałowe dają możliwość przechowywania danych na temat rodzaju oraz ilości 

materiałów i części użytych do konstrukcji budynku. W ten sposób możliwe jest lepsze zarządzanie 

budynkami, w tym ich naprawami i modyfikacjami, podniesienie bezpieczeństwa, a także zwiększone 

ponowne wykorzystanie części i materiałów użytych do ich budowy. Zaprezentowana platforma 

wykazuje się przy tym wysoką kompatybilnością z innymi rozwiązaniami technicznymi w procesie 

projektowania i konstrukcji budynku (np. możliwość korzystania z danych BIM - Building Information 



 

 

Modelling lub LCA – Life Cycle Analysis). Przedstawiciel Madaster Foundation wspomniał także, że ma 

nadzieję iż proponowane rozwiązania „(…) nie będą służyły jedynie jako rejestr, który można 

wykorzystać w przyszłości ale także motywacja do dokonywanie lepszych decyzji konstrukcyjnych na 

etapie projektowania.” 

Kolejną częścią spotkania była otwarta debata. W trakcie jej trwania zidentyfikowano trzy 

podstawowe, wzajemnie powiązane problemy stojące na drodze wdrożenia cyrkularnego 

budownictwa w Polsce. Po pierwsze w celu poprawnego funkcjonowania gospodarki cyrkularnej w 

Polsce w sektorze budowlanym potrzebujemy rozwiązań systemowych. Uczestnicy podali wiele 

przykładów firm, które mimo, że są przygotowane do odbierania i zagospodarowania materiałów po 

zakończeniu cyklu życia produktów napotykają trudności z przekierowaniem odpowiedniego 

strumienia odpadów do własnych obiektów. Krzysztof Żarnotal z firmy Synthos podał przykład 

nowego zakładu firmy zajmującego się m.in. przerabianiem styropianu budowlanego, w tym także 

jego zakazanej aktualnie formy z domieszką substancji obecnie niedozwolonych. „Technologia 

Synthos radzi sobie z odpadami budowlanymi tego typu. Ta technologia skutecznie separuje ten 

szkodliwy dodatek. Tylko chcielibyśmy ten strumień odpadów móc śledzić.” Bogdan Ślęk z firmy Philips 

Lighting Poland potwierdził, że obieg w sektorze budowlanym nie jest domykany przede wszystkim  

„(…) kiedy odpad wraca z rynku. Jest on z reguły odpadem zmieszanym, nie mówiąc już o tym, że 

podstawowym problemem jest to, że identyfikowalność tych strumieni odpadów jest bardzo trudna.” 

Paulina Kot z firmy Tarkett nawiązała do pierwszej prezentacji „Tylko jedna trzecia konsumentów jest 

w stanie zapłacić więcej za produkty zrównoważone. Zapłacimy więcej żeby być bardziej ekologiczny 

tylko co dalej?”. Konieczne jest więc wprowadzanie systemów, które ułatwią, a w niektórych 

przypadkach po pierwsze umożliwią odpowiedni przepływ strumieni odpadów budowlanych. 

Zamknięcie obiegu produktów i materiałów budowlanych wymaga także zwiększenia świadomości 

konsumentów, podmiotów prywatnych ale także publicznych. Piotr Friedrich z firmy Tarkett 

stwierdził, że: „świadomy inwestor, który chce iść w kierunku rozwiązań proekologicznych (…) 

wymaga tego [zastosowania elementów cyrkularnego budownictwa] od generalnego wykonawcy i tu 

większych problemów nie ma (…)”. Problem dotyczy zamówień, co do których świadomość inwestora 

odnośnie długoterminowych kosztów i konsekwencji zastosowanych materiałów i technologii jest 

nikła. Także przedstawiciel firmy Forbo, Pan Maciej Rutkiewicz potwierdził, że niska świadomość nie 

pozwala na zamknięcie obiegu produktów: „(…)produkty lądują na wysypisku. Nikt nie jest 

zainteresowany żeby nam jako producentowi ten materiał oddać. Budowanie świadomości 

konsumentów i zarządców budynków jest problemem podstawowym”. Zmiana postaw jest 

uzasadniona natomiast nie sprzyja jej krótkowzroczność inwestorów i obecny system konstrukcji i 

użytkowania budynków. „Inwestor nie buduje dla siebie tylko myśli o tym jak jeszcze przed 

zakończeniem budowy sprzedać budynek. (…) Gdyby każdy z producentów (…) zrozumiał, że to co 

ekonomiczne jest najczęściej także ekologiczne, gdy się spojrzy na tę kwestię długofalowo, nie 

musielibyśmy dzisiaj prowadzić tej debaty.” - zaznaczyła Pani Ewa Kowalska-Ocneanu z firmy WSP 

Polska. Potwierdza to potrzebę budowania świadomości nt. koncepcji cyrkularnych u wszystkich 

interesariuszy budownictwa w Polsce. Część z uczestników widzi tutaj konieczność zaangażowania 

podmiotów będących liderami przejścia z modelu liniowego na cyrkularny: „Jest gigantyczna różnica 

między inwestorami: liderzy są w stanie kreować sposób myślenia, (…) i wdrażać nowe idee. (…) i być 

może te dobre praktyki zaczynają zmieniać świadomość (…).”, stwierdził Piotr Bartkiewicz z firmy 

Go4energy. 

Ważnym problemem podniesionym podczas debaty jest niski poziom świadomości i kompetencji 

urzędników państwowych. Przedstawiciel firmy Armstrong, Maciej Kiepal stwierdził, że konieczne jest 



 

 

aby „we władzach lokalnych czy centralnych znaleźli się specjaliści, którzy rozumieją koncepcje 

cyrkularne”. Dodatkowo Pan Kiepal zaznaczył, że wszystkie systemy oceny materiałów budowlanych 

czy samych budynków „powinny być uproszczone, żeby osoba zaangażowana w proces budowlany (…) 

miała szansę to zrozumieć”. 

Uczestnicy wspomnieli o kolejnym problemie, który łączy się ze zidentyfikowanymi wcześniej. Mowa 

o zaangażowaniu administracji publicznej, przede wszystkim jeżeli chodzi o działania regulacyjne 

wspierające wdrożenie koncepcji cyrkularnych w budownictwie. Przedstawicielka firmy RD bud 

Wioletta Fabrycka, stwierdziła iż władze publiczne wspierają budownictwo cyrkularne w Polsce 

jedynie de iure, zaś stan faktyczny jest odmienny: „Prawo zamówień publicznych przewiduje poza 

kryterium ceny, kryterium kosztu budynku w całym cyklu życia. Ja się nie spotkałam w ciągu ostatnich 

trzech lat z jakimkolwiek zamówieniem publicznym, które brałoby to kryterium pod uwagę”. Głos ten 

poparł Krzysztof Żarnotal z firmy Synthos, który potwierdził „(…) konieczność edukacji również 

regulatorów rynku” i to nawet na poziomie unijnym. Pan Żarnotal podał przykład legislacji unijnej, 

która ogranicza wykorzystanie jednego z rodzajów plastiku tłumacząc to argumentami odnośnie 

innego rodzaju plastiku. „Regulatorzy rynku nie powinni kierować się ikonografikami tylko faktami i 

mierzalnymi dowodami. Tego w tej debacie obecnie brakuje”. Rob Oomenz Madaster Foundation 

stwierdził, że wsparcie publiczne dla koncepcji cyrkularnych (np. cyrkularne zamówienia publiczne) 

było nieodzowne we wdrażaniu tej idei w Holandii. Obecnie pozycję lidera we wdrażaniu gospodarki 

cyrkularnej przyjął właśnie rząd. Uczestnicy debaty stwierdzili, że analogiczna postawa rządu koniczna 

jest także na gruncie polskim, przy czym potrzebujemy przede wszystkim skutecznego 

prawodawstwa. Bogdan Ślęk wspomniał o konkretnym przykładzie nieskutecznej legislacji: „Zielone 

zamówienia publiczne można stosować ale nie jest to konieczne (…) jeżeli nie ma mechanizmów, które 

wymuszają pewne zachowania to zachowania podmiotów nie ulegną zmianie”. 

Problem odpowiednich regulacji łączy się bezpośrednio z certyfikacją materiałów budowlanych i 

budynków. Maciej Kiepal stwierdził że „są pewne przeszkody (…), które w pewien sposób blokują 

zaistnienie materiałów ekologicznych”. Podał tu przykład opóźnień w certyfikacji materiałów i ich 

niedostosowania do obecnych technologii. Justyna Chmielewska z firmy Gleeds Polska wspomniała że 

„nie możemy używać niektórych surowców wtórnych jedynie ze względu na problemy z atestem. 

Znowu przepisy, które obowiązują w Polsce blokują zamknięcie obiegu”. Uczestnicy podnieśli również 

temat nieuczciwości producentów i wykonawców w zakresie certyfikacji. „Szereg inwestycji nie ma 

rzetelnej certyfikacji. Bardzo często produkty są podmienianie, (…) są to produkty które nie spełniają 

podstawowych standardów. (…) Inwestorzy powinni żądać nie tylko samej certyfikacji ale także 

wyników badań.”, zaznaczył Bogdan Ślęk. 

Podsumowując debatę stwierdzono, że dla rozwoju budownictwa cyrkularnego w Polsce konieczne są 

wspólne działania wszystkich interesariuszy. Jedynie w przypadku zaangażowania konsumentów, 

producentów i regulatorów możliwe będzie stworzenie odpowiedniego systemu pozwalającego na 

pełne zamknięcie obiegu w tej branży. Przede wszystkim należy rozpocząć od budowania 

świadomości tych podmiotów. Konieczna jest odpowiednia edukacja oraz informowanie o ogromnych 

korzyści zamknięcia obiegu w budownictwie wycenianych, według niektórych analiz, na bilion USD w 

skali globu i jedną trzecią tej sumy w przypadku Unii Europejskiej. Jak pokazuje przykład innych 

krajów, wśród wymienionych podmiotów wiodącą rolę powinny odgrywać władze publiczne i 

prawodawstwo, za które są oni odpowiedzialni. Niemniej jednak awangardę działań cyrkularnych 

tworzą innowacyjne organizacje i przedsiębiorstwa, których dyskusja podczas tej debaty oraz 

kolejnych spotkań w ramach cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” mamy nadzieję 

znacząco wesprze wprowadzanie budownictwa cyrkularnego w Polsce.  



 

 

Tematy zidentyfikowane podczas debaty „Waste is material without identity” 

wymagające dodatkowego omówienia: 
 Możliwości współpracy przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych pod kątem zamykania 

obiegów poszczególnych rodzajów materiałów budowlanych. 

 Budowanie świadomości i wiedzy administracji publicznej na temat cyrkularnego 

budownictwa. 

 Możliwość efektywnego stosowania cyrkularnych zamówień publicznych w Polsce. 

 Konieczność modyfikacji standardowego systemu zagospodarowania odpadów budowlanych. 

 Perspektywa standaryzacji certyfikatów i atestów oraz uaktualnienia niektórych z nich, tak 

aby odpowiadały obecnym rozwiązaniom technologicznym. 

 Możliwość badania rzetelności certyfikatów i atestów. 

Wybrane tematy, które będą poruszone w ramach kolejnych spotkań z cyklu 

„Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”: 
 Ekoprojektowanie budynków i konstrukcji. 

 Efektywne i merytoryczne prawodawstwo – konieczność zaangażowania podmiotów 

prywatnych. 

 Wsparcie władz centralnych i lokalnych dla budownictwa cyrkularnego w Polsce. 

 Certyfikaty, atesty, analizy – korzyści stosowania i bariery wdrożenia dla zrównoważonego 

budownictwa. 

 Wdrożenie budownictwa cyrkularnego – konieczność wsparcia przez konsumentów. 

 Nowe modele biznesowe w budownictwie. 

 Korzyści ekonomiczne budownictwa cyrkularnego – gdzie i jak ich szukać. 

 

 

Na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” 

zapraszamy 11 grudnia 2018 r. 

Prosimy o zarezerwowanie daty! Szczegóły prześlemy w najbliższym czasie. 
 

 

 


