
GOZpodarne wyzwanie

Czym jest Gospodarka o Obiegu Zamkniętym?

Centrum Edukacji Obywatelskiej



Gospodarka o obiegu zamkniętym 

(GOZ)

Według definicji Ministerstwa Przedsiębiorczości

i technologii

„Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular

economy) jest koncepcją gospodarczą, w

której produkty, materiały oraz surowce

powinny pozostawać w gospodarce tak

długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie

odpadów powinno być jak najbardziej

zminimalizowane.”



Krótki film o GOZ

LINK DO VIDEO

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo


http://applia.pl/tematy/gospodarka-obiegu-zamknietego/



Założenia GOZ

Wydłużenie czasu użytkowania produktów do maximum 

ograniczenie wytwarzanie odpadów do minimum, 

uwzględniając wszystkie etapy cyklu życia produktu: 

 projektowanie,

 produkcję, 

 konsumpcję, 

 segregacja odpadów

 recykling – odzysk surowców

Ograniczenie zużycia 

surowców

Oszczędność energii oraz 

większa wydajność 

produkcji

Obniżenie emisji gazów 

cieplarnianych

Ograniczenie ilości 

odpadów i 

zanieczyszczeń



Działania w GOZ

 ekoprojektowanie (zapewniające trwałość, jak i 

możliwość recyklingu i odzysku)

 produkowanie tylko niezbędnego minimum

 korzystanie z energii odnawialne, surowców 

wtórych lub biodegradowalnych

 pożyczanie i wymienianie się posiadanymi 

przedmiotami, np. sporadycznie używanymi 

narzędziami, sprzętami, meblami czy rowery

 korzystanie z możliwości naprawy i modernizacji 

sprzętów

 reuse – ponowne użycie produktów i materiałów

 recykling odpadów – odzysk surowców
https://pixabay.com/pl/arrow-recykling-kierunku-nawigacja-2756735/



Porównanie Gospodarek

Źródło: www.wroclaw.pl/srodowisko/files/news/9005/odpady.png



Dlaczego potrzebujemy GOZ?

• Nadmierne zużycie 
zasobów naturalnych →
degradacja siedlisk →
mniejsza różnorodność 
biologiczna

OGRANICZONE 
SUROWCE 
NATURALNE

• Wzrost zużycia 
energii → wzrost 
zanieczyszczenia 
powietrza

ZMIANY KLIMATU

• Konsumpcyjny tryb 
życia (korzystanie z 
coraz to nowych 
produktów, również 
jednorazowych) →
większa produkcja →
większa ilość odpadów

ZANIECZYSZCZENIE 
PLANETY



PRZYKŁADY – Decyzje polityczne

 Komisja Europejska zaproponowała zakaz 
sprzedaży dziesięciu jednorazowych wyrobów 
(produkty alternatywne są łatwo dostępne 
i przystępne cenowo), najczęściej spotykanych na 
europejskich plażach i morzach, m.in.:

 patyczki do uszu, 

 sztućce, 

 talerze, 

 słomki, 

 mieszadła do napojów

 patyczki do balonów

 Parlament Europejski 24.10.2018, zagłosował za 
wprowadzaniem proponowanego zakazu sprzedaży

https://ec.europa.eu/commission/news/single-use-plastics-2018-may-28_en
https://ec.europa.eu/commission/news/single-use-plastics-2018-may-28_en


Wydarzenia promujące założenia 

Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Przykładem może być Circular Week, Organizowany w 

Polsce cykl wydarzeń, które mają na celu edukację i 

promocję postaw, zachowań i rozwiązań z obszaru 

gospodarki

Przykładowe działania wspierające założenia GOZ:

 Warsztaty z tworzenia naturalnych środków 

czystości

 Kawiarenka naprawcza Repair Cafe, gdzie 

mieszkańcy mogą naprawić swoje zepsyte sprzęty

 Upcykling na co dzień i w sztuce - wystawa 

produktów stworzonych z odpadów

 Po-dzielnia - miejsce funkcjonujące w Poznaniu, 

w którym można zostawić już niepotrzebne, ale 

nadal użyteczne przedmioty lub zabrać coś dla 

siebie – wszystko zupełnie za darmo.

http://circularweek.org/
http://circularweek.org/


Działania każdego z nas: 

Foodsharing - jadłodzielnie

Foodsharing, czyli dzielenie się jedzeniem, to:

 eliminowanie marnowania żywności,

 ograniczanie ilości kupowanej żywności (przez korzystanie z zasobów z 

jadłodzielni oraz bardziej świadome i zaplanowane zakupy) 

 pomoc osobom potrzebującym. miastach. 

Przestrzeń do stworzenia punktu foodsharingowego może zacząć się od 

jednej lodówki. 

W Polsce inicjatywa istnieje od 2,5 roku, dziś liczba jadłodzielni 

wzrosła do 27 w 15 miastach 

Autorka: Karolina trzeszkowska, Foodsharing

Sieć jadłodzielni w Warszawie: FACEBOOK

https://pl-pl.facebook.com/FoodsharingWarszawa


GOZ szkole

TYPY DZIAŁAŃ JAKIE MOŻNA PODJĄĆ W RAMACH GOZ:

 KAMPANIA INFORMACYJNA połączona z działaniem, dotycząca np.:

 dzielenia się żywnością

 ponownego użycie produktów (upcycle i reuse)

 recyklingu i odzyskiwania surowców

 DEBATA, np. :

 “Czy GOZ to obowiązek Szkoły?”

 “Czy GOZ może zmienić świat”

 “Komu najbardziej zależy na GOZ”

WIĘCEJ NA TEMAT PROWADZENIA KAMPANII 

I DEBAT W PRZEWODNIKU CEO

https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach
https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-o-kampaniach-i-debatach


DOBRA PRAKTYKA
XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B Prusa w Warszawie

 Tytuł Projektu: Podaruj drugie życie rzeczom ze swojego otoczenia–„pchli targ w Prusie” 
na rzecz klimatycznie świadomego GOZpodarnego konsumenta

 Realizatorzy: 19 aktywnych, młodych ludzi z klasy 3 gimnazjum, zainteresowanych 
tematyką ekologiczną + nauczycielka biologii

 Miejsce realizacji projektu: teren szkoły

 Adresaci Projektu: uczniowie i uczennice szkoły, nauczyciele i nauczycielki, rodzice, 
społeczność lokalna

 Cel projektu: wzrost wiedzy i świadomości uczniów oraz uczennic jak i społeczności 
szkolnej, na temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz wzrost aktywności społecznej 
wśród społeczności szkolnej i lokalnej w ramach organizowanego “Pchlego Targu w 
Prusie”.

 Opis Projektu: projekt zakładał 3 główne typy działań (edukacja–badania–działania) 
w obszarze GOZ. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/08/09/02/inclusion-

2728130_960_720.png



DZIAŁANIA

Kampania Edukacyjna na temat GOZ prowadzona 

przez uczniów i uczennic lekcji w ramach godziny 

wychowawczej 

Pomiar Zanieczyszczenia- regularne badania 

przyrządem do pomiaru pyłów PM 2.5 oraz PM 10. 

Wyniki pomiarów będą prezentowane społeczności 

szkolnej i lokalnej. 

“Pchli Targ”- Akcja ma za zadanie promować i 

kształtować postawę świadomego i odpowiedzialnego 

konsumenta
Planowanie działań projektowych przez grupę 

młodzieży z Gimnazjum



ZGADNIJ CO MOŻESZ ZROBIĆ SAM, W 

RAMACH GOZ



Co możemy zrobić w ramach goz?

http://regiodom.pl/portal/sites/regiodom/files/imagecache/755x/images/regiodompl/71/meble_ogrodowe_z_pale

t.jpg?oeyc8j

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/05/31/19/36/plastic-bottles-115077_960_720.jpg



Co możemy zrobić w ramach goz?

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/09/05/04/44/computer-3655479_960_720.png http://www.infokatowice.pl/wp-content/uploads/2015/05/N7-e1437542990472.jpg



Co możemy zrobić w ramach goz?

 http://static.bitlanders.com/users/galleries/768129/768129_gallery_5af34bb76e0c3_jpg_fa_rszd.jpg https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/16/18/25/market-3325467_960_720.jpg



Co możemy zrobić w ramach goz?

http://artbiznes.org.pl/wp-content/uploads/2018/07/15145_22-

500x500.jpg

https://www.tuwroclaw.com/htimg/display/galbig3/?relativePath=gallery/6403/images/hart2_5a8550231e2677_7746

9420.jpg



Dziękuję za uwagę 


