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[4.0] MODELE WSPIERAJąCE 
GOSPODARKę O OBIEGU  
ZAMKNIęTyM (GOZ)  
W BUDOWNICTWIE

[4.1]   REKOMENDAcJE EllEN MAcARThUR FOUNDATION38

Model biznesowy, zgodnie z opracowaną przez Ellen MacArthur Foundation i stosowaną 
przez Komisję Europejską klasyfikacją ReSOLVE, można wyróżnić następujące działania  
umożliwiające transformację w kierunku GOZ: 

Re REGENERATE 
Regeneracja

Używanie	w	procesach	produkcyjnych	odnawialnej	energii		
i	surowców,	zachowanie	i	odbudowa	ekosystemów,		
zwrot	odzyskanych	zasobów	biologicznych	do	biosfery

S ShARE 
Współużytkowanie

Dzielenie	nieruchomości	(na	przykład	pomieszczeń)	
i	ruchomości	(na	przykład	samochodów),	przedłużanie	
życia	produktów	przez	odpowiednie	projektowanie	i	użytkowanie,	
ponowne	używanie	produktów

O OPTIMISE 
Optymalizacja

zwiększanie	wydajności	procesów	produkcji,	
minimalizacja	powstawania	odpadów,	wykorzystywanie		
dużych	zbiorów	danych	i	automatyzacja

l lOOP 
Zamykanie obiegów 

Poprzez	recykling,	ponowne	wykorzystanie	komponentów,		
odzysk	składników	biochemicznych	z	bioodpadów

V VIRTUAlISE 
Wirtualizacja 

Pośrednia	(na	przykład	zakupy	internetowe)	i	bezpośrednia		
(na	przykład	książki	i	płyty	w	wersji	zdematerializowanej)

E ExchANGE 
Wymiana

W	tym	użycie	nowych	technologii	(na	przykład	druku	3D),	uowszechnianie	
nowych	modeli	biznesowych	transportu	(na	przykład	pojazdy	elektryczne,	
autonomiczne,	transport	multimodalny,	technologie	typu	hyperloop),	
nowych	produktów	i	usług	oraz	substytutów	surowców	nieodnawialnych

©
 L

ia
m

 P
oz

z,
 U

ns
p

la
sh

[ 17 ][ 16 ]
RAPORT © IGSMiE PAN i Dr Sandra Piesik, 3ideas B.V. 



[4.2]  REKOMENDAcJE cIRclE EcONOMy 41

Misją Circle Economy jest przyspieszenie praktycznego wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym  
na jak najszerszą skalę. Inicjatorzy „Raportu o lukach w obiegu zamkniętym 2021” (The Circularity  
Gap Report 2021)42 oceniają, że światowa gospodarka jest tylko 8,6% okrężna i idąca w kierunku  
3-6ºC ocieplenia globalnego, przy postanowieniach Porozumienia Paryskiego, które wskazuje 
cel ograniczenia wzrostu temperatury o 1,5ºC.43 Jeśli będziemy kontynuować działalność jak zwykle, 
wyemitujemy 65 miliardów ton emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Budownictwo a szczególnie 
budownictwo mieszkaniowe, jest jednych z największych sektorów wytwarzających emisje i tzw. 
„disrupt model”, czyli „model zakłócający” tradycyjną linearną gospodarkę jest polecany na wdrożenie 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 

MODEl DISRUPT 44

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada dynamiczne systemy, co oznacza, że   nie ma określonego  
punktu końcowego, ale raczej proces transformacji. Model DISRUPT opisuje 7 kluczowych elementów,  
mających na celu spowolnienie przepływu zasobów, zamknięcie pętli i zwężenie przepływu zasobów  
przy jednoczesnym przejściu na zasoby odnawialne i czystą energię, które mogą być zaadoptowane 
dla budownictwa:

D DESIGN For thE FuturE
Projektuj dla przyszłości

Przyjmij	systemową	perspektywę	podczas	
procesu	projektowania,	aby	zastosować	
odpowiednie	materiały	o	odpowiedniej	
żywotności	i	przedłużeniu	przyszłego		
wykorzystania	i	optymalnego	odzyskiwania

I INCorPorAtE DIGItAL tEChNoLoGy
Włącz technologię cyfrową

Śledź	i	optymalizuj	wykorzystanie	zasobów		
i	wzmacniaj	powiązania	między	uczestnikami		
łańcucha	dostaw	poprzez	platformy		
i	technologie	cyfrowe,	internetowe

S SuStAIN & PrESErVE WhAt’S 
ALrEADy thErE
Utrzymaj i zachowaj to, co już jest

Utrzymuj,	naprawiaj	i	ulepszaj	zasoby	w	użyciu,	
aby	zmaksymalizować	ich	żywotność	i	zapewnić	
im	drugie	życie	poprzez	strategie	odbioru,		
gdzie	to	będzie	odpowiednie

R rEthINk thE BuSINESS MoDEL
Przemyśl model biznesowy

Rozważaj	możliwości	tworzenia	większej	
wartości	i	wyrównania	zachęty	poprzez	modele	
biznesowe,	które	opierają	się	na	interakcji		
między	produktami	i	usługami

U uSE WAStE AS A rESourCE
Użyj odpadów jako zasobu

Wykorzystaj	odpady	jako	źródło	zasobów		
wtórnych	i	odzyskiwania	odpadów		
do	ponownego	wykorzystania	i	recyklingu

P PrIorItISE rEGENErAtIVE 
rESourCES
Preferuj zasoby odnawialne

Upewnij	się,	że	odnawialne,	wielokrotnego		
użytku,	nietoksyczne	zasoby	są	efektywnie	
wykorzystywane	jako	materiały	do	produkcji		
energii

T tEAM uP to CrEAtE JoINt VALuE
Połącz siły, aby stworzyć wspólną wartość

Współpracuj	z	całym	łańcuchem	dostaw,	
wewnętrznie	w	organizacjach	i	z	sektorem	
publicznym,	aby	zwiększyć	przejrzystość	
i	stworzyć	wspólne	systemy	wartości

Dodatkowo Ellen MacArthur Foundation określa trzy główne strategie gospodarki o obiegu zamknię-
tym, które bezpośrednio dotyczą budownictwa/sektora budownictwa: 

1. Lepsze wykorzystanie istniejących budynków poprzez udostępnianie i ponowne 
wykorzystanie, dzięki czemu trzeba budować mniej nowych budynków

Standardowy budynek ma oczekiwaną trwałość konstrukcyjną i użytkową 50–100 lat, jednak 
po mniej niż 30 latach często ocenia się, że traci na wartości – jego atrakcyjność i funkcjonalność  
– a rozbiórka jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak uda się utrzymać wartość budynku i będzie 
on użytkowany częściej i dłużej, można zapobiec wyrzucaniu materiałów z niego na wysypiska  
śmieci lub do spalarni, a także znacznie ograniczyć zapotrzebowanie na nowe materiały. Proste 
wydłużenie okresu eksploatacji istniejących budynków mogłoby zmniejszyć emisje gazów cieplarnia-
nych o 1,3 miliarda ton CO2e rocznie w 2050 roku. 

2. Projektowanie nowych budynków pod kątem elastycznego użytkowania i eliminowanie 
marnotrawstwa w budownictwie. Istnieje wiele strategii projektowych, które można wyko-

rzystać do osiągnięcia tych redukcji. 

Włączenie prefabrykowanych elementów budowlanych może zmniej-
szyć zapotrzebowanie na materiały i złagodzić lub wyeliminować 
odpady. Może to zmniejszyć wytwarzanie odpadów na miejscu nawet 
o 90% w porównaniu z tradycyjnym budownictwem. Nowe 
technologie, takie jak druk 3D fundamentów i konstrukcji wsporczych, 
mogą zredukować ilość potrzebnych materiałów poprzez innowacje 
w formach konstrukcyjnych, a to wykracza poza budynki do innych 
obszarów budownictwa. 

3. Ponowne użycie i recykling materiałów budowlanych, aby nie trafiły na wysypi-
ska śmieci lub do spalarni. tylko 20–30% odpadów z budowy i rozbiórki jest obecnie 
ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. 

Często jest to spowodowane niewłaściwym projektem i brakiem informacji o składzie materiałowym 
budynku i barierami prawnymi. Jednak budynki nienadające się do użytku lub nieodpowiednie 
mogą być postrzegane jako banki materiałów, a nie konstrukcje, które należy zutylizować. Ostrożny 
demontaż może ułatwić ponowne wykorzystanie i recykling materiałów, co razem może zapobiec 
emisji 0,6 miliarda ton CO2 rocznie.39

Powyższe rekomendacje dotyczą:

•	 Emisji	gazów	cieplarnianych	(GHG)	pochodzących	z	energii,	którą	wykorzystujemy	do	zasila-
nia naszych domów, firm i transportu (ok. 55% wszystkich globalnych emisji) i Musimy rozwiązać 
te emisje poprzez przejście na energię odnawialną, elektryfikację transportu i poprawę 
efektywności energetycznej, ale samo to nie zmniejszy do zera naszych rocznych emisji, które 
według prognoz do 2050 r. wyniosą 51 miliardów ton CO2e. 

•	 Produkcja	cementu	wytwarza	oszałamiające	2,2	miliarda	ton	CO2 rocznie, co stanowi  
8% wszystkich emisji CO2. Innowacje są kierowane na bardziej ekologiczną produkcję cementu  
opartą o nowe procesy chemiczne, 3D druki i oszczędniejsze budowanie (z czym wiąże się 
projektowanie), w samej UE odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią prawie jedną trzecią 
wszystkich odpadów pod względem masy.40

Engineering Group ARUP podjęła się  
projektu wyprodukowania drukowanych 
w 3D metalowych elementów do rzeźby 

oświetlenia ulicznego w Holandii, 
w wyniku czego powstała konstrukcja  

ważąca tylko połowę oryginalnego  
projektu, który wykorzystywał konwencjo-

nalnie wykonane komponenty. 

[ 19 ][ 18 ]
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[6.0] 
Katalog 
polskich firm 
wspierających 
Gospodarkę  
o Obiegu 
Zamkniętym 
(GOZ)
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BIOSFERA 
materiały biologiczne (np. drewno)

TECHNOSFERA
materiały przetworzone (np. plastik)

kLASyFIkACJA FIrM I ProDuktóW
PrZyJętA W kAtALoGu:

oZNACZENIA I SyMBoLE
PrZyJętE W kAtALoGu:

nazwa firmy

kontakt

element budowlany 

materiał

eko-innowacja

certyfikaty branżowe środowiskowe,  
GoZ lub inne deklaracje środowiskowe

nagrody

Koncepcja elementów budownic-
twa i klasyfikacja dla katalogu firm oparta jest 
na następujących publikacjach: „From Principles 
to Practices: Realising the value of circular 
economy in real estate” Arup, Ellen MacArthur 
Foundation, 202062 oraz NBS63 – brytyj-
skiego standardu specyfikacji budowlanej.

FASADA
STRUKTURA

INSTAlAcJE

W
NęTRZE

PRODUKTy

M
ATERIAły

TEREN POD BUDOWę

DIVADLo
 

Divadlo, Pupki 13, 11-042 Jonkowo 
Tel.: +48 506 407 448 
info@divadlo.pl | www.divadlo.pl

Fasada i wnętrze

Drewno 

Marka Divadlo działa w obszarze technologii przyja-
znych środowisku w branży budowlanej i wnętrzarskiej. 
Wpisuje się w nurt zero/less waste, upcyclingu, 
powrotu do rzemiosła. Divadlo odzyskuje stary materiał 
drewniany i po obróbce używa ponownie w nowocze-
snej architekturze - w formie fasad, boazerii ściennych 
czy frontów meblowych ze starego drewna. Swoją 
działalnością minimalizuje ślad środowiskowy przy 
budowie i wykańczaniu wnętrz oraz wpływa na ogra-
niczenie zużycia nowego materiału drewnianego. 
Ponadto prowadzi swego rodzaju edukację wśród 
klientów w obszarze zrównoważonego rozwoju, 
z naciskiem na rozwiązania ekologiczne, dopasowane 
do potrzeb, a nie tylko estetyki.

W trakcie procesu wdrożeniowego CSR (Społeczna  
Odpowiedzialność Biznesu)

2012 – Wyróżnienie „Drewniany Produkt Pomorza”, 
regał Cud Miód, projekt i wykonanie Divadlo 
2018 – Nagroda Województwa Małopolskiego  
im. St. Witkiewicza - Dom w Kościelisku, projekt  
Piotr Kuczia, stare drewno fasadowe Divadlo 
2018 – IDA Design Award Los Angeles, Honorable 
Mention - Dom w Żabiej Woli, projekt Piotr Kuczia, 
stare drewno i wykonanie fasady Divadlo 
2018 – German Design Award, Special Mention  
– Wormhouse, projekt Piotr Kuczia, stare drewno  
fasadowe Divadlo 
2020 – Top Design Award, Arena Design Poznań  
– dekor Amberwood na bazie unikatowych starych 
desek Divadlo dla grupy Schattdecor.

Wszystkie nagrody projektu architekta Piotra Kuczii. 

DoDAtkoWE INForMACJE
Powrót do tradycyjnych, ręcznych metod 
obróbki drewna z użyciem rzemieślniczych 
narzędzi. Odejście od modelu produkcji „na zapas”, 
na rzecz wytwarzania produktu tylko na zamówienie 
klienta; pod konkretne wymagania projektowe 
i wykonawcze. Szersza współpraca z klientem 
wynikająca z obopólnej świadomości i odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje. Oparcie 
pozyskiwania materiału na zasobach lokalnych. 
Aktywizacja lokalnych rzemieślników z różnych 
dziedzin. Prowadzenie biznesu jako sposobu na życie 
(przeprowadzka na wieś, ograniczanie konsumpcji - 
samowystarczalność, ograniczanie śladu środowi-
skowego własnego i klientów, łączenie lokalnych 
tradycji warmińskich z nowoczesnym designem 
oraz wyzwaniami dzisiejszego świata).

[6.1] FASADA / BIoSFErA
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[6.1] FASADA / tEChNoSFErA

ML SyStEM SPółkA AkCyJNA 

ML SySTEM Spółka Akcyjna
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie
biuro@mlsystem.pl | www.mlsystem.pl 
Tel.: +48 177 788 266

Fasada: Szyba / szyba zespolona 

Wykorzystywane do procesu absorpcji kropki kwan-
towe to materiały głównie z grup II-VI szczelnie 
zamknięte między taflami szkła i polimeru. Dodatkowo  
wykorzystane są materiały przewodzące.

Produktem finalnym jest innowacyjne, bifacialne 
ogniwo fotowoltaiczne, którego głównym celem jest 
konwersja energii słonecznej na prąd elektryczny, przy 
czym ogniwo to może być transparentne w zakresie 
widzialnym na poziomie klasycznych przeszkleń 
okiennych. Dodatkowo ogniowo takie pełni funkcję 
izolacji termicznej – pochłania promieniowanie 
podczerwone ograniczając w ten sposób ilość 
energii cieplnej wpadającej do budynku. Tym samym 
znacząco zmniejsza zużycie energii potrzebnej 
do chłodzenia pomieszczeń. 

Sprawozdanie z oceny właściwości użytkowych 
szkła płaskiego warstwowego bezpiecznego zgodnie 
z normą EN 14449 oraz EN 12543, w tym EN 12600.
Certyfikat izolacji termicznej.
Świadectwo homologacji wg ECE 43R (Regula-
minu EKG ONZ nr 43) dla szyb ze szkła lamino-
wanego hartowanego uwzględniające w swej 
strukturze obecność nanowarst na szkle, w tym m.in. 
w postaci kropek kwantowych.

Świadectwo homologacji dla szyb ze szkła lamino-
wanego wzmacnianego chemicznie uwzględniające 
w swej strukturze obecność nanowarstw na szkle 
w tym m.in. w postaci kropek kwantowych.

European Leadership Awards 2020 – laureat w katego-
rii Innovation of The year za projekt Quantum Glass 
Polski Produkt Przyszłości 2020 – nagroda specjalna  
w obszarze ekoinnowacji za projekt „Fotowoltaiczna  
szyba z powłoką na bazie kropek kwantowych” 

DoDAtkoWE INForMACJE
Quantum Glass to transparentna szyba generująca  
prąd przy wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych 
opartych o powłoki kwantowe (QDSC). Zastosowanie 
tego produktu w szybach zespolonych, szklanych 
modułach jest prawdziwym przełomem w rozwią-
zaniach fotowoltaicznych i szkła budowlanego. 
Szyba taka charakteryzuje się nie tylko funkcją 
generowania energii elektrycznej ze źródła odnawial-
nego jakim jest słońce, ale także wysokim poziomem 
transparentności, wysokim współczynnikiem 
izolacyjności termicznej i energetycznej. ML System 
S.A. posiada ochronę patentową tego rozwiązania. 
Szkło docelowo wykorzystywane będzie w branży 
budowlanej i automotive. Produkt doskonale wpisuje 
się w trend odpowiedzialności ekologicznej, pozytyw-
nie wpływając na ograniczenie efektu cieplarnianego, 
zrównoważony transport i budownictwo.

[6.2] StrukturA / BIoSFErA

MoDuLAr WooD SP.Z.o.o.

Modular Wood Sp.z.o.o.,
ul. Feliksa Wrobela 13, 30-798 Kraków 
Tel.: +48 536 441 181
info@modular-wood.com
www.modular-wood.com

Struktura / Fasada / Wnętrze

Drewno – drewno klejone warstwowo (z ang. Cross 
Laminated Timber), szkielet drewniany z użyciem 
drewna KVH (z niem. Konstruktionsvollholz), BSH 
(z niem. Brettschichtholz) i drewno lite

MODULAR WOOD oferuje produkty zaawansowane 
technologicznie. Każdy projekt adaptujemy 
do lokalnych uwarunkowań klimatycznych i dobieramy 
rozwiązania odpowiednio do obowiązujących 
wymagań technicznych. Konstrukcje Naszych 
modułów wykonujemy wykorzystując dwie technologie 
– drewna klejonego krzyżowo CLT oraz szkieletu drew-
nianego z użyciem drewna KVH i BSH. 

CLT to wielkoformatowe panele z drewna litego, 
które produkowane są z suchych, klejonych ze 
sobą listew drewnianych, układanych następnie 
w prostopadle leżące względem siebie warstwy. Ilość 
warstw może być różna i określa ona grubość panelu. 
Do konstrukcji szkieletowych stosujemy drewno KVH, 
czyli drewno suszone komorowo do wilgotności  
ok. 15%, czterostronnie strugane i klejone wzdłużnie 
na mikrowczepy. Na etapie produkcji daje to możliwość 
osiągnięcia niemalże każdej długości belki z zachowa-
niem cech wytrzymałościowych, stabilności wymia-
rowej i niewielkiej podatności na skręcenia czy 
mikropęknięcia. W przypadku rozbudowanych 
konstrukcyjnie projektów wprowadzamy elementy 

z drewna klejonego warstwowo BSH, które powstaje  
w wyniku naklejania na siebie kolejnych warstw  
cienkich, wysuszonych desek tzw. lameli. Grubość 
każdej lameli wynosi 40mm i podobnie jak w przy-
padku drewna KVH, lamele te klejone są wzdłużnie, 
co pozwala na produkcję elementów nawet do 55m 
długości.

Stosowany materiał pozyskiwany od certyfikowanych 
dostawców, którzy wykazują, że przetwarzany 
przez nich surowiec drzewny pochodzi ze źródeł 
zarządzanych według zasad ekologii i odpowiedzialno-
ści społecznej tj. z lasów gospodarowanych w sposób 
zrównoważony. 

ISO 14001:2012 - system zarządzania środowiskowego

DoDAtkoWE INForMACJE 
Do tematu budownictwa mieszkaniowego i świad-
czonych w tym zakresie usług firma Modular Wood 
podchodzi w sposób kompleksowy. Prowadzone 
są inwestycje od etapu projektu, aż po dostarczenie 
obiektów w standardzie „pod klucz”. Mając na uwadze 
fakt, że wydajność energetyczna procesu produkcji jest 
tak samo ważna jak stosowanie ekologicznych mate-
riałów, do budowy obiektów wprowadzone są rozwią-
zania usprawniające i znacząco skracające ten proces 
głównie poprzez prefabrykację sięgającą ok. 70-80% 
zakresu projektu, a w przypadku pojedynczych 
modułów mieszkalnych osiągającą nawet 95% zakresu. 
Gwarantowana jest przez to oszczędność, optymaliza-
cja czasu (prowadzenie kilku faz projektu jednocześnie) 
i kompleksowy nadzór nad jakością wykonywa-
nego obiektu w pełni kontrolowanych warunkach 
zakładu produkcyjnego. 
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ENEtECh SP. Z o.o.

Enetech sp. z o.o.
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków
Tel.: +48 667 343 748
kzdun@enetech.com.pl
www.enetech.com.pl

Instalacje: mobilny magazyn ciepła 

Umożliwienie transportu energii cieplnej bez koniecz-
ności budowy rurociągu. Transport odbywa się 
z wykorzystaniem samochodu ciężarowego

Autorskim rozwiązaniem technicznym oferowanym  
przez Enetech jest mobilny magazyn ciepła (MMC)  
pozwalający na magazynowanie oraz transport  
energii cieplnej. W tradycyjnym podejściu energia  
cieplna magazynowana jest stacjonarnie (w zbior-
nikach z gorącą wodą lub w skałach w ziemi), skąd 
może zostać odebrana poprzez czynnik grzewczy 
i przesłana z miejsca magazynowania do odbiorcy 
za pomocą rurociągu. Produkt firmy Enetech zastępuje 
oba te elementy systemu ciepłowniczego,  

ponieważ łączy w sobie możliwość zarówno magazynu  
energii cieplnej jak i de facto mobilnej sieci ciepłow-
niczej. Wynika to z faktu, iż magazyn może zostać 
przetransportowany infrastrukturą drogową dostar-
czając ciepło z miejsca jego produkcji do odbiorcy 
końcowego. Opracowany przez Enetech magazyn 
ciepła, w przeciwieństwie do tradycyjnych, stacjonar-
nych magazynów ciepła wypełniony jest materiałem  
zmiennofazowym (z ang. Phase Change Material  
– PCM). Dzięki zastosowaniu PCM możliwa była 
maksymalizacja gęstości magazynowanej energii - 
pojemność cieplna pełnoskalowego mobilnego maga-
zynu ciepła o masie całkowitej równej 24 tony wynosi  
ok. 2 MWh i jest ona sześciokrotnie wyższa od 
pojemności cieplnej analogicznego zbiornika wypełnio-
nego wodą. Dzięki zastosowaniu technologii materia-
łów zmiennofazowych i zwiększeniu gęstości  
magazynowanej energii, opłacalny ekonomicznie 
stał się transport magazynów z wykorzystaniem 
ciągnika siodłowego. Najważniejszym rynkiem 
dla technologii transportu ciepła w MMC jest odzysk 
ciepła odpadowego zarówno z procesów przemysło-
wych jak i z instalacji kogeneracyjnych.

Nagroda Fale innowacji 2018 podczas OSE 
w Gdańsku 2018, Zielony Orzeł „Rzeczypospolitej” 
2020.

rEBuILD SPółkA Z o.o.

Rebuild Spółka z o.o.
dr inż. Michał Kowalik
Rydlówka 5/215 | 30-087 Kraków
+ 48 531 763 328
mk@rebuild3dcp.com
www.rebuild3DCP.com

Struktura. Nasza technologia druku 3DCP 
pozwala na wytwarzanie betonowych form przestrzen-
nych, także elementów konstrukcyjnych niedużych 
budynków oraz prefabrykatów. Struktura wydru-
ków ma specyficzną strukturę poziomych prążków nad 
którą mamy pewną kontrolę. Kształtem dyszy możemy 
zmieniać ich przekrój z „obłych” i uzyskiwać nawet 
powierzchnie prawie płaskie jak ściany

W technologii druku 3DCP stosujemy autorskie betony 
dostosowane do technologii przyrostowej. Materiały 
zapewniają odpowiednio wysoką klasę konsystencji, 
tak by możliwy był druk 3D z ich wykorzystaniem 
oraz wymaganą wytrzymałość po związaniu.

Druk 3D, zwłaszcza w sektorze budowlanym może 
mieć pozytywny wpływ na ekologię. Do zalet 
należy z całą pewnością zaliczyć niskie zużycie 
materiałów. Jest to spowodowane dwoma czynnikami: 
po pierwsze produkcja jest praktycznie bezod-
padowa, po drugie w naszej technologii możemy 
wytwarzać zoptymalizowane elementy o strukturze 
ażurowej dzięki czemu zużycie materiału spada nawet 
dwukrotnie.

Nagroda 4 Buildings Award w kategorii Start-up.
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[6.4] WNętrZE / BIoSFErA / tEChNoSFErA

kNAuF CEILING SoLutIoNS

KNAUF CEILING SOLUTIONS Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa 
biuro-polska@knauf.com
https://www.knaufceilingsolutions.com/pl

Wnętrze / Produkty / Materiały 

Wełna mineralna, wełna drzewna i metal 
BIOSFERA: linie sufitów podwieszanych z serii Hera-
design 
TECHNOSFERA: tak linie modułowych sufitów podwie-
szanych wykonane z wełny mineralnej oraz metalu

Sufity podwieszane firmy Knauf Ceiling Solutions 
posiadają w składzie materiały pochodzące 
z recyklingu, ich poziom sięga od 30 do nawet 73% 
w zależności od modelu płyt sufitowych. Producent 
prowadzi też program recyklingu płyt sufitowych, 
dzięki czemu demontowane z budynków materiały  
nie muszą trafić na wysypisko śmieci, a poddawane są 
ponownego przetworzeniu.  
 
Firma jako jedyny producent w Polsce posiada  
certyfikację Cradle to Cradle™ (C2C) zarówno  
dla sufitów podwieszanych, jak i rusztów nośnych 
na których moduły sufitowe są instalowane w budyn-
kach. To idea „od kołyski z powrotem do kołyski”, 
odnosi się ona nie tylko do produkcji, ale ogólnie 

procesów gospodarczych. Certyfikat jest obecnie 
jednym z najbardziej zaawansowanych pod względem 
ekologii i poszanowania środowiska oznakowaniem 
produktów.

Certyfikaty i deklaracje potwierdzające zaangażowanie 
GOZ oraz ekologiczność i przyjazność produkowanych 
materiałów do aranżacji wnętrz pomieszczeń:

•	Cradle to Cradle™ (C2C)
•	EPD – Deklaracje Środowiskowe 
Produktu typu III, zgodność z ISO 14025 potwierdzone 
przez niemiecki Institut Bauen und Umwelt e.V.

•	Klasyfikacja M1 – fińskie oznakowanie produk-
tów budowalnych w zakresie emisji cząstek, M1 
to najlepsza kategoria potwierdzająca niski poziom 
emisji LZO (Lotnych Związków Organicznych, 
formaldehydu, amoniaku i innych substancji) 

•	VOC – klasyfikacja emisji lotnych cząstek organicz-
nych według norm stosowanych we Francji 

•	E1 – najniższy z możliwych poziom emisji związ-
ków formaldehydu 

•	Blue Angel – ekologiczne oznakowanie przyznawane 
przez jury ekspertów potwierdzające spełnienie 
licznych wymagań w zakresie ochrony środowi-
ska i ekologii

•	Wdrożony systemy zarządzania środowiskowego – 
ISO seria 14000

•	Certyfikaty FSC i PEFC - dla wyrobów z wełny 
drzewnej

Prowadzony przez Knauf Ceiling Solutions (wcześniej 
pod marką Armstrong) program recyklingu sufitów jest 
przedsięwzięciem nowatorskim na skalę światową. 
Przetwarzanie zużytych płyt sufitowych realizowane 
jest od 1999 r. Początkowo program działał głównie 
w USA, a następnie w Wielkiej Brytanii, Francji i krajach 
Beneluksu, a od kilku lat również w Polsce. Do dzisiej-
szego dnia powtórnemu przetworzeniu  
poddano już ponad 11 mln mkw. płyt. To ponad 
61,5 tys. ton odpadów budowlanych, które nie trafiły 
na składowiska odpadów. Panele z wełny drzewnej 
po mechanicznym rozdrobnieniu mogą być wykorzy-
stane jako wzbogacający glebę materiał kompostowy 
(uzyskany działaniem odpowiednio dobranych bakterii).

Nakierowane na środowisko i prowadzone stałe zmiany 
w procesie produkcji pozwalają na takie osiągnięcia jak 
redukcja potencjału tworzenia efektu cieplarnianego: 
-60% (2.81 kg CO

2-Eq). Dodatkowym ekologicznych 
aspektem sufitów produkowanych przez Knauf 
poza ich procesem produkcji, składem i zamkniętym 
cyklem życia są także ich właściwości w zakresie 
wysokiego współczynnika odbicia światła – 
w wybranych liniach białych paneli sufitowych 
wynosi on nawet ok. 90%, co znaczenie przyczynia się 
do oszczędności prądu w budynkach, zmniejsza całko-
wite koszty energii elektrycznej nawet o 11%, a o 7% 
koszty zasilania systemów chłodzenia. Te i inne 
parametry sprawiają, że sufity pomagają inwestorom 
w realizacji ekologicznych budynków, które starają się 
o certyfikację w systemach WELL Building Standard, 
LEED, BREEAM, HQE lub DGNB.

W Knauf Ceiling Solutions zachowana jest dbało-
ści o wybór źródeł energii, materiałów do produkcji, 
w szczególności pochodzenia naturalnego aby były 
właściwie i w pełni wykorzystywane.

W procesach produkcyjnych stosuje się zasadę 
„zero waste” wykorzystując w pełni odpady 
produkcyjne przetwarzając je w zamkniętym 
obiegu technologicznym. Produkty charakteryzują 
się żywotnością określoną na 50 lat w powią-
zaniu z cyklem życia budynku. Firma opraco-
wała opakowania, do produkcji których wymagana jest 
minimalna ilość materiału, ale które chronią produkty 
przed uszkodzeniem w czasie transportu i montażu. 
Logistyka wyrobu oparta jest na minimaliza-
cji wpływu na środowisko – przewozy niskoemisyjne, 
certyfikowani partnerzy, biopaliwa. 
 
Sufity Knauf powstają w oparciu o ekologiczną produk-
cję, są więc dedykowane do budynków starających 
się o certyfikacje: Well Building Standard, LEED, 
BREEAM, DGNB. Wybrane płyty i ruszty nośne 
posiadają certyfikat Cradle to Cradle®, czyli potwier-
dzenie produkcji i użytkowania materiałów zgodnie 
z najbardziej zaawansowaną ogólnoświatową ideą 
zrównoważonego wytwarzania - pełnego cyklu funk-
cjonowania produktów „od kołyski z powrotem 
do kołyski”. Inne sufity posiadają także ekologiczne 
certyfikaty Blue Angel, IBU, HQE. Produkty zawierają 
materiały pochodzące z recyklingu – nawet 82%
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NIEMANN PoLSkA SP. Z o.o. 

Niemann Polska Sp. z o.o. 
ul. Spacerowa 16, 83-010 Rekcin 
Tel.: +48 583 418 032
info@niemannpolska.pl
marketing@niemannpolska.pl
www.niemannpolska.pl

Produkt – Płyta meblowa – 100% drewna z recyklingu

Płyta meblowa wiórowa – 100% drewna z recyklingu. 
(włoski producent Mauro Saviola)
Biosfera: drewno 

Firma Niemann Polska wprowadziła do sprzedaży 
na polskim rynku, płyty meblowe włoskiego produ-
centa Mauro Saviola – płyty te zostały wyprodukowane 

z drewna w 100% pochodzącego z recyklingu. 
Koncepcją produkcji tych płyt jest wykorzystanie już 
raz użytego materiału drewnopochodnego, takiego jak 
stare meble, drewniane krzesła czy palety. Cały proces 
produkcji płyt, to zintegrowany i powtarzalny cykl, 
począwszy od zbierania drewna odpadowego po recy-
kling i przekształcanie surowców w nowy i funkcjonalny 
produkt. Cały proces został tak przemyślany, że 
nawet drewno, które z jakiś powodów nie może 
zostać poddane recyklingowi jest wykorzystywane 
do produkcji zielonej energii- elektrycznej i cieplnej 
– jako biomasa do zasilania całego procesu produk-
cyjnego. Do wyprodukowania płyt marki Saviola, nie 
ścięto żadnego nowego drzewa. Płyty te w 100% 
pochodzą z drewna z recyklingu. 

Certificato	FSC®	CQ-	COC-000001	
Certificato	FSC®	CQ-COC-00219
Certifications - Gruppo Saviola

ANIMo SP. Z o.o. 

Animo Sp. z o.o. 
Jemiołowa 44 lok. 107a, 53-426 Wrocław
Tel.: +48 696 012 944
biuro@swiat-tektury.pl
www.swiat-tektury.pl

Produkt, meble z tektury falistej

Tektura falista

Tektura, z której produkujemy nasze meble jest 
wytwarzana w 80% z materiałów pochodzących 
z recyklingu (masa papiernicza uzyski-
wana z odpadów odpowiednich do recyklingu, w tym 
celulozy, makulatury i grubszego ścieru drzewnego)
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VANk SP Z.o.o.

Vank Sp. Z.o.o. 
ul. Sarbinowska 11, Łowęcin, 62-020 Swarzędz
Tel.: +48 618 173 363
vank@vank.pl | www.vank.pl

Produkt: biurko VANK_MOVE 

Aluminium z recyklingu 

DESIGN ZRÓWNOWAŻONy
VANK_MOVE to produkt wpisujący się w trend 
świadomości ekologicznej. Rama stołu, stopy i tragarze 
wykonane są z aluminium z recyklingu. Odpady 
podlegają procesowi miażdżenia i przetapiania. 
W procesie uzyskują formę aluminiowych sztabek, 
które są transportowane do polskiej odlewni, gdzie są 
znowu przetapiane i wlewane do zaprojektowanych 
form. Wszystkie elementy aluminiowe nadają się 
w 100% do ponownego przetworzenia. 
W VANK jesteśmy dumni ze współpracy z dostawcami  
ekologicznych płyt SwissCDF, z których wykonane 
są blaty. Płyty te posiadają certyfikat FSC stanowiący 
gwarancję tego, że drewno zostało pozyskane zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stosowany 
fornir to także produkt drewnopochodny - surowiec 
odnawialny.

RECyCLING
PONOWNE WyKORZySTANIE SUROWCÓW
Firma VANK dba o recykling elementów użytych 
w produktach już w procesie projektowania prze-
widując możliwość łatwego rozkładania na części. 
W tym celu komponenty tworzywowe i aluminiowe 
oznaczane są m.in. numerem stopu. Materiały gotowe 
do ponownego przetworzenia takie jak pianki, alum-
inium, tworzywo czy szkło przekazywane są firmom 
zajmującym się ich ponownym przetworzeniem.
Szczególnie bliskim firmy VANK jest surowiec 
aluminium z uwagi, iż jest to materiał pozyskiwany 
z odpadów, a dodatkowo proces ten odbywa się 
w odlewni zlokalizowanej lokalnie względem VANK, 
a nie na odległym kontynencie.   

LOKALNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNy ROZWÓJ
100% produkcji wykonujemy w Polsce, w okolicach  
Poznania, w połowie drogi między Berlinem 
a Warszawą. Firma VANK nie zanieczyszcza  
środowiska transportem półproduktów z innych 
kontynentów, wysokiej jakości, komponenty pochodzą 
z Europy, głównie z kraju siedziby firmy. Obniżane jest 
zużycie energii i oszczędzane są zasoby w działach 
produkcji, administracji i sprzedaży, zmniejszony jest 
poziom emisji szkodliwych substancji i firma VANK 
ogranicza również produkcję odpadów. 

VANk SP Z.o.o.

Vank Sp. Z.o.o. 
ul. Sarbinowska 11, Łowęcin, 62-020 Swarzędz
Tel.: +48 618 173 363
vank@vank.pl | www.vank.pl

Produkt: panel 

Włóknina wykonana z włókien  
poliestrowych rPET

Produkty akustyczne stanowią ważną część 
portfolio VANK. Zwłaszcza kabiny akustyczne 
są obecnie popularnym produktem, ponieważ 
zaspokajają potrzebę współczesnej architektury 
poprzez swoją mobilność, gotowość do zmian. 
Celem transformacji było przerobienie kompo-
nentu (Diamond - panel) już używanego seryjnie 
w procesie produkcyjnym z wykorzystaniem 
podejścia projektowania cyrkularnego. Zidenty-
fikowaliśmy element formowany z pianki poliure-
tanowej, z którego w dalszych etapach 
produkcji wytwarzany jest panel akustyczny 
o właściwościach dźwiękochłonnych. Kryterium 
wyboru był brak możliwości biologicznego  
i technicznego recyklingu komponentu.
Ze względu na swoje ropopochodne pochodze-

nie oraz brak możliwości recyklingu i biodegra-
dacji, pianka poliuretanowa stanowi poważny 
problem w przemyśle meblarskim. Choć 
jeszcze 60 lat temu nie były one znane, tapice-
rzy i stolarze radzili sobie bez nich. Do produk-
cji tapicerki używano metalowych sprężyn, 
pasów, a także przede wszystkim naturalnych 
włókien, takich jak len. Warunkiem koniecznym 
dla nowego elementu była niezmieniona funk-
cjonalność oraz kontynuacja istniejącego już 
designu i konturów wypraski, która miała zostać 
zastąpiona. 

Pierwszym wybranym materiałem 
była nadająca się do recyklingu włóknina wyko-
nana z włókien poliestrowych rPET. W procesie 
prasowania można było odtworzyć zewnętrzny 
kształt elementu z pianki poliuretanowej przy 
użyciu materiałów nadających się do recyklingu. 
Pomiary pochłaniania dźwięku przez włókninę 
rPET przeprowadzone w laboratorium 
badawczym wykazują lepsze wartości pochła-
niania w porównaniu z częścią z pianki PU. 
Wartości testowe pozwalają na zaklasyfikowa-
nie do klasy pochłaniania dźwięku „A”.  
Ze względu na wygląd powierzchni, panele 
mogą być stosowane z dodatkowymi materia-
łami pokryciowymi lub bez nich.
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Wt houSE Sp. z o.o. 

WT House Sp. z o. o. 
ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków
Tel.: +48 533 737 576

Materiał: preparat impregnujący drewno 

Produkt na bazie składników naturalnych – oleju lnia-
nego i pokostu lnianego, zawartość składników natural-
nych ponad 95%.

Preparat łączy cechy pokostu i oleju, co przekłada się 
na jego właściwości. Dodatkowo zawiera terpeny 
i kompozycję pożytecznych naturalnych mikroorga-
nizmów. Preparat jest wodoszczelny, paroprzepusz-
czalny, dobrze chroni przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, grzybów, pleśni czy 
owadów, a przy tym jest nietoksyczny i bezpieczny 
dla środowiska i może być stosowany np. w konser-
wacji ochronnej drewnianych budek lęgowych, 
karmników dla ptaków, w donicach dla roślinności, 
w szklarniach, w rolnictwie. Wyprodukowany na bazie 
surowca odnawialnego jakim jest len, co wpisuje się 
w zasady GOZ. Preparat, poprzez właściwości konser-
wujące, wydłuża również życie produktów drewnianych 
(wnika, odżywia i wzmacnia drewno, zachowuje 
estetykę) przez co będą one dłużej przebywać 
w obiegu. Technologia produkcji jest bezodpadowa. 
Preparat stosowany był z powodzeniem do murłat, 
krokwi, podbitek dachowych w klimacie podgórskim.

FArGotEx

Fargotex
Aleja Legionów 114C, 18-400 Łomża
Tel.: +48 862 185 390
marketing@fargotex.pl | www.fargotex.pl

Materiał: tkanina do mebli z włókien  
pochodzących z recyklingu 

SAVE THE PLANET to kolekcja tkanin stwo-
rzona z myślą o środowisku i jego ochronie. 
Troska o naszą planetę została wyrażona w tkaninach 
pochodzących z recyklingu, których zrównowa-
żona produkcja pozwala ograniczyć zużycie wody 
i energii elektrycznej oraz zmniejszyć emisję  
CO2 do atmosfery. Unikatowej estetyce kolekcji towa-
rzyszy funkcjonalność. Tkaniny z kolekcji SAVE THE 
PLANET udoskonalone zostały właściwościami Magic 
Home: łatwym czyszczeniem wodą, utrudnionym 
wchłanianiem płynów, i ochroną od wirusów gwarantu-
jącymi maksymalny komfort użytkowania na co dzień. 
Jakość tkanin kolekcji SAVE THE PLANET potwierdzają 
testy certyfikowanych laboratoriów, 

dzięki którym mamy pewność, że wyniki które 
prezentujemy są sprawdzone i wiarygodne. 

Tkaniny kolekcji Save the Planet są bezpieczne 
dla ludzi oraz środowiska. Potwierdza to certyfikat 
Oeko-Tex Standard 100, który daje gwarancję, 
że tkaniny wolne są od substancji szkodliwych 
oraz alergenów. Jednocześnie tkaniny otrzymały 
certyfikat Global Recycled Standard, który 
określa wymagania dotyczące certyfikacji włókien 
pochodzących z recyklingu. Celem programu GRS jest 
zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzą-
cych z recyklingu przy jednoczesnej dbałości o 
 środowisko, warunki socjalne, czy też kontrolę użytych 
środków chemicznych bezpiecznych dla człowieka  
i środowiska.

Dodatkowe informacje 
SAVE THE PLANET zrównoważona produkcja  
pozwala ograniczyć zużycie wody i energii elektrycznej 
oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 
Kolekcja jest stworzona w 100% z materiałów z recy-
klingu, a jednocześnie jest najwyższej jakości, 
spełnia wszystkie wymagania i posiada dodatkowe 
właściwości ułatwiające eksploatację, odporne 
na zniszczenia materiały gwarantują dłuższy okres 
użytkowania i zmniejszenie konsumpcji.

©
 W

T 
H

ou
se

 S
p.

 z
 o

. o
.

©
 F

ar
go

te
x

[6.6] MAtErIAły / BIoSFErA [6.6] MAtErIAły / BIoSFErA

[ 47 ][ 46 ]



Akademia Górniczo-hutnicza  
im. St. Staszica w krakowie
ErBuD S.A.

Dr Łukasz Gołek 
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. St. Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, Bud. A3
30-059 Kraków
Tel.: +48 126 172 222
golek@agh.edu.pl | www.agh.edu.pl 

Materiał: Kompozyt mineralny zawierający odpady  
ze spalarni odpadów komunalnych.

Technologia zestalania pyłów ze spalarni odpadów  
komunalnych, której celem jest unieszkodliwianie  
i zagospodarowanie pozostałości ze spalarni  
odpadów komunalnych. W porównaniu z innymi  
materiałami wyjściowymi produkt ma zmniejszoną  
wymywalność substancji szkodliwych. Dzięki temu  
można go bezpiecznie składować na składowiskach 
odpadów.

DoDAtkoWE INForMACJE 
Produktem zestalania jest trwały materiał o dużej 
wytrzymałości, dający się w prosty sposób trans-
portować, przerabiać i składować na składowiskach. 
Z otrzymanego materiału można wznosić konstrukcje 
hal lub obiektów przemysłowych, podbudowy dróg, 
utwardzania i stabilizacji gruntów itp.

Akademia Górniczo-hutnicza  
im. St. Staszica w krakowie

Dr Łukasz Gołek 
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica  
w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, Bud. A3
30-059 Kraków
Tel.: +48 126 172 222
golek@agh.edu.pl | www.agh.edu.pl 

Materiał: alkalicznie aktywowane spoiwo żużlowe. 

Innowacyjne, alkalicznie aktywowane spoiwo żużlowe, 
do wytwarzania zapraw i betonów wymagających 
dobrych właściwości mechanicznych oraz dużej 
odporności na korozję chemiczną. Technologia umoż-
liwia wykorzystanie uciążliwych odpadów mineralnych 
z przemysłu górniczego jako składnika innowacyjnych 
niskoemisyjnych spoiw mineralnych.

Patent: Alkalicznie aktywowane spoiwo żużlowe.  
Opis patentowy numer: PL 233257 B1, 30.09.2019 
WUP 09/19

DoDAtkoWE INForMACJE 
Wytworzone spoiwa mogą być wykorzystywane 
do produkcji kompozytów mineralnych o zmniejszonej 
emisji CO2, w porównaniu do klasycznych materia-
łów z cementu portlandzkiego
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Blockchain Poland Sp. z o.o. 

Mariusz Grzeskiewicz 
Blockchain Poland Sp. z o. o. 
Aleja Niepodległości 124 lok 21, 02-577 Warszawa
Tel.: +48 228 393 939 
bit@bcp24.pl
www.bcp24.io

Digitalizacja usługi blockchain

Możliwość nadzorowania procesów w obszarach 
biosfery i technosfery

Blockchain ma za zadanie pokazać perspektywę 
nieograniczonych możliwości w zakresie kontroli proce-
sów, które pozwolą nadzorować działania m. in. 
w sektorze budownictwa, transportu, bezpieczeństwa, 
opieki medycznej. Nadzorować te procesy możemy 
z wykorzystaniem zdecentralizowanych aplikacji. 
Anonimowość kontrahentów stanowi ważny element 
i zostaje w pełni zachowana. Jednocześnie dzięki  
blockchainowi mamy możliwość śledzenia całego  
procesu i przepływu danego surowca od jego  
emitenta po odbiorcę końcowego. Blockchain 
pozwala zapewnić pełna anonimowość albo transpa-
rentność działań firm podwykonawczych. Procesy 
można nadzorować z wykorzystaniem aplikacji  
zdecentralizowanych. Dzięki blockchainowi mamy 
możliwość śledzenia całego procesu i przepływu  
danego surowca od jego emitenta po odbiorcę 
końcowego. 

Leango s.c., kraków 

Joanna Sagan
biuro@leango.pl
Tel.: +48 668 404 045 
www.leango.pl
www.bdomanager.pl
www.wastemanager.pl

LeanGo  
LeanGO to połączenie wiedzy akademickiej z praktyką 
inżynierską, specjalizująca się w projektach IT, których 
efektem są narzędzia wspomagające gospodarkę  
odpadami budowlanymi. Dostarczane rozwiązania  
ograniczają „marnotrawstwo” zasobów klienta,  
a także środowiska naturalnego poprzez wdrażanie  
i upowszechnianie modelu gospodarki o obiegu  
zamkniętym w praktyce inżynierskiej. 

WAStE manager
Szybkie tempo produkcji budowlanej, zmienna  
lokalizacja oraz trudności w pozyskiwaniu informacji  
o odbiorcach odpadów powodują, że odpady na budo-
wach w głównej mierze są zbierane jako zmieszane 
odpady z budowy. Nie jest to rozwiązanie 
zoptymalizowane finansowo ani też środowiskowo. 
Jednym z kluczowych czynników dla poprawy 
efektywności zagospodarowania odpadów z budowy 
jest dostępność informacji o usługach i ich warunkach 

w zakresie przyjęcia selektywnie zebranych odpadów. 
Aby poprawić przepływ informacji między zbywcą 
odpadów a przejmującym, stawiając na konkurencyjny 
rynek odbiorców (zwłaszcza recyklerów), opracowana  
została platforma WASTE manager. 

Projektując platformę priorytetem było stworzenie 
produktu, który przyniesie korzyści zarówno zbywcy 
odpadów (poprzez optymalizację wyboru przyjmu-
jącego odpady) jak i przyjmującemu, zapewniając 
mu klientów i surowiec wtórny. Jest możliwość 
zdefiniowania warunków przyjęcia odpadów i cen, 
które zostaną wyświetlone jedynie potencjalnym 
klientom. Przekazujący odpady dostaje informację  
zarówno o cenie przyjęcia odpadów, jak i informację  
o łącznych kosztach przy uwzględnieniu kosztów  
transportu i w oparciu o te informacje uzyskuje zopty-
malizowane rozwiązanie. Co więcej, system dostar-
cza klientowi informacji, czy odbiorca odzyska odpady, 
czy podda je unieszkodliwieniu na składowisku – 
ma to na celu wsparcie decyzji zorientowanej  
na ochronę środowiska i upowszechnianie zrównowa-
żonych wzorców produkcyjnych opartych na gospo-
darce o obiegu zamkniętym. Aktualnie przygotowy-
wany jest nowy moduł systemu o nazwie „Rynek 
odpadów”, który będzie działał w oparciu o zasadę 
rynku odwróconego oraz włączy osoby fizyczne  
jako kolejnego istotnego uczestnika rynku  
dla odpadów budowlanych. 

[6.7] DIGItALIZACJA [6.7] DIGItALIZACJA
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EKO-
ROZWIĄZANIA 
NA JUTRO
w sektorze budownictwa

POLSKIE PRODUKTY  
DLA TRANSFORMACJI  
W KIERUNKU GOSPODARKI  
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
Edycja i koncepcja Dr Sandra Piesik 3 ideas B.V.
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