
Czas wyzwań – czas odpowiedzi,
czyli droga ku gospodarce

 o obiegu zamkniętym
Raport z okazji 350-lecia

firmy Saint-Gobain

Przygotowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju
przez dr. Andrzeja Kassenberga

we współpracy z dr. Wojciechem Szymalskim

Warszawa, listopad 2015



2

Czas wyzwań – czas odpowiedzi

PRzESłAnIE SAInt-GobAIn

„z bogatą historią sięgającą 350 lat, SAInt-GobAIn patrzy w przyszłość, opierając swój rozwój na 
zestawie wartości, które są w firmie wskazówkami na co dzień. W 2003 roku wartości te zostały 
uporządkowane w postaci wspólnych pryncypiów zachowania (profesjonalne zaangażowanie, 

szacunek dla innych, uczciwość, lojalność i solidarność) oraz pryncypiów postępowania (szacunek dla 
prawa, troska o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, prawa pracownicze)“.

Building Our Environment Together, 2013 Corporate Social Responsibility Report, Saint-Gobain. 

SAInt-GobAIn DLA ŚWIAtA I LUDzI

Firma Saint-Gobain działa na wielu rynkach związanych z budownictwem i przemysłem wytwórczym.  
Jej główne dziedziny produkcji to produkcja szkła na potrzeby budownictwa oraz przemysłu motoryza-
cyjnego, produkcja materiałów budowlanych: wełna szklana i skalna, płyty gipsowo-kartonowe, chemia 

budowlana, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, narzędzia ścierne. Innowacyjne produkty Saint-Gobain 
królują na przykład: w sektorach budownictwa, transportu i motoryzacji oraz opakowań szklanych. Są to 
produkty wysokiej jakości, trwałe i niezawodne, ale przede wszystkim nowoczesne, co dzisiaj oznacza: 
energooszczędne, przyjazne dla środowiska, bezpieczne i piękne. Wiele z nich powstaje dzięki pionierskim 
technologiom i rozwiązaniom. Saint-Gobain składa się z wielu zakładów pracy w 66 krajach świata. Dyspo-
nuje także siecią dystrybucyjną, dzięki której może dotrzeć do każdej firmy i do klientów indywidualnych. 
Grupa Saint-Gobain zatrudnia ponad 180 tysięcy pracowników, dbając o ich kompetencje i skrupulatnie 
przestrzegając zasad bezpieczeństwa pracy.
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DLA BUDOWNICTWA 
racjonalność ekonomiczna, 

komfort termiczny, 
akustyczny i ekologiczny 

(zarówno budynków nowych, 
jak i poddanych renowacji), 

dobrej jakości powietrze 
i estetyka.

DLA PRZEMYSŁU 
SAMOCHODOWEGO 

i TRANSPORTU 
szeroki wachlarz wysokiej 

jakości produktów – 
trwałych i zapewniających 

bezpieczeństwo.

DLA ZRÓWNOWAŻONEJ 
ENERGII 
promocja efektywności 
energetycznej w różnych 
typach budownictwa. 

DLA SŁUŻBY ZDROWIA 
wysokiej jakości materiały 
i elementy z wykorzystaniem 
pionierskich technologii 
tworzyw sztucznych.
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Firma Saint-Gobain powstała, gdy we Francji rzą-
dził Ludwik XIV „Król Słońce” z dynastii burbonów, 
a w Polsce dobiegało końca panowanie Jana 

Kazimierza z dynastii Wazów. W zamożnych krajach 
europejskich powstawały wówczas liczne manufaktu-
ry i przedsiębiorstwa kupieckie; szerzył się merkanty-
listyczny pogląd, że bogactwo pochodzi z przemysło-
wego przetwarzania surowców, a siła państwa wynika 
z jego dobrobytu. Manufaktury Saint-Gobain całą swą 
praktyką wpisały się w taki sposób myślenia i okazały 
się przedsięwzięciem nad wyraz udanym. Pracowa-
ły i rozwijały się nieprzerwanie, nie tylko przetrzymując 
kolejne rewolucyjne zmiany w światowej gospodarce, 
ale i uczestnicząc w nich aktywnie. obecnie, ze swą 
350-letnią tradycją, Saint-Gobain nadal jest koncernem 
dostarczającym nowych, innowacyjnych rozwiązań na 
miarę nowych wyzwań.

Jeżeli chcemy zrozumieć, jak funkcjonuje dzisiejszy 
świat, jakie problemy są najistotniejsze dla społeczeń-
stwa i gospodarki, jakie zmiany zachodzą w środowisku, 
musimy przede wszystkim obserwować megatrendy 
rozwojowe. one wyznaczają przyszłość. o rozwoju spo-
łeczeństw decydują zasoby, które służą zapewnieniu 
żywności, wody, energii i surowców. Kluczową rolę w tym 
rozumowaniu odgrywa konstatacja, że ziemia jest fizycz-

nie skończona, część jej zasobów jest nieodnawialna, 
a te odnawialne mają swoją granicę odnawialności. 
Firmy takie jak Saint-Gobain w swoich planach biorą 
pod uwagę zarówno megatrendy, jak i dynamicznie 
zmieniającą się sytuację środowiskową na świecie. 
Dostosowują się do zmian, poszukują właściwych roz-
wiązań, by z jednej strony zapewnić przedsiębiorstwu 
ekonomiczny rozwój, z drugiej, wypełniać zobowiąza-
nia wynikające z przyjętych zasad społecznie i ekolo-
gicznie odpowiedzialnego biznesu. budują w ten spo-
sób zrównoważoną gospodarkę przyszłości.

Jak we współczesnym świecie wygląda Polska? Czy 
przemiany ostatnich 25 lat umożliwiają nam wypełnia-
nie zapisu konstytucyjnego o ochronie środowiska jako 
obowiązku Państwa wynikającym z zasady zrównowa-
żonego rozwoju? Wprawdzie podobnie jak pozostali 
członkowie UE z Europy Środkowo-Wschodniej do-
łączamy do grupy państw bogatych, niestety jednak 
nasza gospodarka nabiera cech coraz bardziej nie-
korzystnych dla zrównoważonego rozwoju. następuje 
wzrost presji na środowisko, zwłaszcza po wstąpieniu 
do UE, od kiedy środki strukturalne przyczyniają się 
zwiększenia śladu ekologicznego. na szczęście jest 
to proces powolny, gdyż równolegle następuje popra-
wa efektywności gospodarowania zasobami i energią. 

Streszczenie
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Istnieją w Polsce propozycje, których wdrożenie może 
przyczynić się do kreowania zrównoważonego rozwo-
ju. Propozycję takich przemian zawiera niskoemisyjna 
strategia dla Polski 2050. opiera się ona na trzech fila-
rach: wysokiej jakości instytucji publicznych i stanowio-
nego prawa, kreatywności i innowacyjności oraz efek-
tywności wykorzystania kapitału ludzkiego i zasobów 
naturalnych. Reformy wynikające z tak pomyślanej stra-
tegii przyczynią się do wzmocnienia potencjału Polski 
i pozwolą w perspektywie roku 2050 na dołączenie do 
światowych liderów gospodarczych. nowoczesna go-
spodarka niskoemisyjna pozwala powiązać rozwój go-
spodarki ze społecznym oczekiwaniem, aby ten rozwój 
nie wpływał negatywnie na środowisko, zdrowie, jakość 
życia obecnego i przyszłych pokoleń.

Powyższe myślenie jest zbieżne z propozycjami lide-
rów 29 największych firm współpracujących w ramach 
światowej Rady biznesu na rzecz zrównoważonego 
Rozwoju. Podjęli oni wysiłek zaprezentowania wizji roku 
2050 w granicach wyznaczonych przez ślad ekologicz-
ny; przedstawili perspektywiczny obraz zaspokojenia 
potrzeb 9 mld ludzi z uwzględnieniem zdolności kuli 
ziemskiej do odtwarzania zasobów. nieodległa od tej 
wizji jest propozycja organizacji ekologicznej WWF, która 
– formułując potrzebę budowania zrównoważonej przy-
szłości dla świata – uważa za konieczne redefiniowanie 
takich pojęć jak: sukces, postęp, dostępny potencjał 
biologiczny. Konieczne będzie z jednej strony pomaga-
nie pewnym krajom, by uzyskały godny poziom życia, 

a z drugiej strony – doprowadzenie do tego, by inne 
kraje zasadniczo zmniejszyły negatywny wpływ swego 
rozwoju na środowisko.

Wizje rozwoju cywilizacji w perspektywie połowy XXI w. 
przedstawione z dwóch różnych punktów widzenia wy-
raźnie pokazują na zbliżenie stanowisk. Jako pewnik 
i zarazem punkt wyjścia do poszukiwania rozwiązań 
obie strony uznają fizyczną skończoność ekosystemu 
kuli ziemskiej, zarówno w przypadku zasobów nieod-
nawialnych, jak i odnawialnych (granice odnawialności), 
ograniczoną pojemność środowiska (kontrola odprowa-
dzania zanieczyszczeń), oraz konieczność zachowania 
usług ekosystemów. Aby chronić ziemię i naszą cywi-
lizację, niezbędne staje się wypracowanie nowego po-
dejścia do rozwoju gospodarczego; ów nowy ład moż-
na nazwać gospodarką umiaru. Wyraża się on przede 
wszystkim w stabilnym poziomie zużycia zasobów, co 
przekłada się na skalę i rodzaj konsumpcji.

Praktycznym rozwiązaniem służącym realizacji tych 
wizji, które zdobywa sobie coraz większe uznanie na 
świecie, jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Czym 
się charakteryzuje? Jest to taka gospodarka, która po-
zwala zachować możliwie jak najdłużej wartość dodaną 
produktów i wyeliminować odpady. Pozostają one jako 
zasoby w obrębie gospodarki. System gospodarczy 
pozwala na ich ponowne, a nawet wielokrotne wykorzy-
stanie w sposób produktywny, tworząc w ten sposób 
kolejną wartość. 
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Jednym z najważniejszych praktycznych przykładów 
wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym jest kon-
cepcja symbio-miasto. W gospodarce zamkniętego 
obiegu nie tylko ponownie wykorzystujemy odpady, ale 
musimy też zadbać, aby produkowane materiały nada-
wały się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia 
przy użyciu minimalnej ilości energii. z przyrody powinni-
śmy pobierać jak najmniej, a także jak najmniej oddawać 
w postaci dla przyrody szkodliwej.

Innym konkretnym przykładem gospodarki o obiegu 
zamkniętym jest symbio-przemysł. to ekosystemy prze-
mysłowe składające się głównie z zespołów różnych 
organizacji (przedsiębiorstw) powiązanych wzajemnie 
i dobrowolnie współdziałających. Są one zlokalizowane 
na jednym obszarze, co ma służyć bardziej efektywne-
mu wykorzystaniu surowców i lepszemu postępowaniu 
z odpadami. Kluczowym zagadnieniem przy projekto-
waniu symbio-przemysłu jest dobór przedsiębiorstw 
oraz inwentaryzacja rodzaju wyrobów, strumieni surow-
ców, materiałów i emitowanych zanieczyszczeń.

W tym zmieniającym się świecie, podążającym w kierun-
ku gospodarki o obiegu zamkniętym, firma Saint-Gobain 
poszukuje swojej własnej drogi, działając na wielu rynkach 
związanych z budownictwem i przemysłem wytwórczym. 
Jej główne dziedziny to produkcja szkła na potrzeby bu-
downictwa oraz przemysłu motoryzacyjnego, produkcja 
materiałów budowlanych: wełna szklana i skalna, płyty 
gipsowo-kartonowe, chemia budowlana, instalacje wo-

dociągowe i kanalizacyjne, narzędzia ścierne. zajmuje się 
także tworzeniem nowych rozwiązań do budowy domów, 
samochodów i innych przedmiotów potrzebnych człowie-
kowi w codziennym życiu. Materiały produkowane przez 
Saint-Gobain tworzą otoczenie człowieka. na poszukiwa-
nie innowacyjnych materiałów i rozwiązań przeznacza ok. 
400 mln euro rocznie dedykowane badaniom i rozwojowi. 
Godne podkreślenia jest to, że przez cztery ostatnie lata 
z rzędu firma Saint-Gobain została zaliczona przez thom-
son Reuters do grona 100 najbardziej innowacyjnych firm 
na świecie. 
z takim bagażem historycznym i takim innowacyjnym 
przesłaniem Grupa Saint-Gobain dotarła do Polski w roku 
1994. obecnie działa w naszym kraju 25 zakładów za-
trudniających ok. 6000 osób. Firma propaguje ideę 
kształtowania dobrego środowiska dla życia człowieka. 
Przykładem niech będzie choćby wsparcie budowy 
trzech pilotażowych domów w standardzie Saint-Gobain 
Multi-Comfort: w Gdańsku, Stawigudzie i zielonkach Wsi  
k. Warszawy. 

trudno dzisiaj powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie 
świat. Czy będzie się uchylać od odważnych decyzji 
zmieniających system funkcjonowania naszej cywilizacji, 
czy też pójdzie drogą budowania inteligentnych syste-
mów opartych na Internecie? Pewne jest to, że ciągle 
rozwijająca się firma Saint-Gobain jest już gotowa do za-
sadniczych zmian nie tylko w sferze produkcji i zarządza-
nia, ale przede wszystkim w sferze idei. na tym właśnie 
polega społeczna i ekologiczna odpowiedzialność.
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Oddajemy do Państwa rąk raport sporządzony 
z okazji 350 lecia Grupy Saint-Gobain. Historia 
powstania raportu oddaje ducha firmy i obrazuje 

jej podejście do otoczenia, w którym przyszło jej dzia-
łać. opracowanie to nie skupia się na dorobku Grupy 
uzyskanym w ciągu 350 lat, nie koncentruje się także na 
opisaniu jej osiągnięć w Polsce. nie stało się tak dlate-
go, że firma Saint-Gobain zaprosiła do napisania raportu 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, czyli czołowy polski think-
-tank zajmujący się zrównoważonym rozwojem, a zada-
nie, jakie przed nim postawiła, okazało się zaskakujące, 
intrygujące i jednocześnie niezwykle trudne. Ma to być 
opracowanie poruszające istotny na świecie problem 
zrównoważonego rozwoju w kontekście działalności 
prowadzonej przez Grupę Saint-Gobain. oto instytucja 
stanowiąca część ruchu ekologicznego w Polsce ma 
napisać dla światowej firmy raport niebędący tradycyj-
nym opisem działalności i osiągnięć, ale prezentacją 
kluczowego zagadnienia ze sfery współczesnej eko-
nomii i ochrony środowiska, z wplecionymi informacja-
mi o głównych elementach działalności Grupy. z jednej 
strony poczuliśmy się wyróżnieni, a z drugiej zdawaliśmy 
sobie sprawę z ryzyka, jakie podejmujemy. Czy napraw-
dę uda się nam stworzyć niezależny materiał utrzymany 
w duchu organizacji pozarządowej? Jak równocześnie 
pokazać firmę o tak znaczącej historii?

Uznaliśmy, że dorobek firmy w zakresie budownictwa, 
zrównoważonej energetyki, przemysłu samochodo-
wego, transportu i ochrony zdrowia wpisuje się bardzo 
dobrze w nowy światowy trend, jakim jest kreowanie go-
spodarki o obiegu zamkniętym. Wybraliśmy tę tematykę 
jako myśl przewodnią niniejszej publikacji. zbudowa-
liśmy raport z przenikających się elementów, jakim są: 
poszczególne rozdziały raportu, krótkie opisy podstawo-
wej działalności Grupy Saint-Gobain, prezentacje w for-
mie zdjęć i tabel oraz – w ramkach – opisy flagowych 
przedsięwzięć firmy w Polsce. W przypisach podaliśmy 
przykłady z Polski obrazujące omawiane zagadnie-
nia. Całość tworzy prawdziwy patchwork, gdyż taki jest 
współczesny świat, w którym problemy gospodarcze, 
społeczne i przyrodnicze nawzajem się przenikają i na 
siebie oddziałują z konsekwencjami odczuwalnymi za-
równo dzisiaj, jak i w bliskiej i dalekiej przyszłości.

Raport rozpoczyna się od przedstawienia sytuacji w Pol-
sce w zakresie wdrażania w życie zasad zrównoważone-
go rozwoju. Prezentujemy wyzwania, jakie stoją przed na-
szym krajem w kontekście przyszłości świata, przy czym 
chodzi o przyszłość zarówno z punktu widzenia biznesu, 
jak i organizacji ekologicznych. W kolejnych rozdziałach 
prezentujemy koncepcję gospodarki o obiegu zamknię-
tym oraz pokazujemy wybrane rozwiązania praktyczne. 

Wstęp
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ostatni rozdział to portret firmy Saint-Gobain jako histo-
rycznie ukierunkowanej na innowacyjność, z mocnym 
akcentem położonym na jej działalność w Polsce.
Dziękujemy firmie Saint-Gobain za możliwość zmierzenia 
się z trudnym i ryzykowanym przedsięwzięciem, jakim 
było napisanie raportu. Mamy nadzieję, że dobrze wy-
wiązaliśmy się z powierzonego zadania. Ufamy, że kolej-
ne strony raportu, pokażą Państwu Grupę Saint-Gobain 
jako interesującą światową firmę o bardzo długiej historii, 
funkcjonującą odważnie wśród cywilizacyjnych wyzwań 
współczesnego świata. Życzymy przyjemnej lektury. 

 Dr Andrzej Kassenberg
 Dr Wojciech Szymalski
 Instytut na rzecz Ekorozwoju 
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350 lat! Kto by pomyślał, że jedna firma 
może istnieć tak długo, zmieniać się 
wraz ze zmieniającym się światem 

i ciągle być na fali jako progresywny biznes! z perspek-
tywy historii ziemi 350 lat to chwila, ale z punktu widzenia 
człowieka to niemało – kilkanaście pokoleń. Spogląda-
jąc z perspektywy historycznej należy uświadomić sobie, 
że gdy powstawała firma Saint-Gobain, w Polsce rządził 
Jan Kazimierz z dynastii Wazów, a Polska podnosiła się 
dopiero ze zniszczeń po najeździe szwedzkim (ryc. 1). 
Wtedy ludność świata liczyła ok. 650 mln, co przy dzisiej-
szych 7 mld (tj. ponad 11 razy więcej) wydaje się liczbą 
doprawdy niewielką. to, co naprawdę zdumiewa, to fakt, 
że firma powstała na 100 lat przed rewolucją przemysło-
wą, tj. przed okresem, w którym produkcja przybrała for-
my organizacyjne kontynuowane do dziś (ryc. 2). Manu-
faktury Saint-Gobain okazały się przedsięwzięciem nad 
wyraz udanym, skoro pracowały i rozwijały się nieprze-
rwanie, a następnie przetrzymały czas rewolucyjnych 
zmian w produkcji. od połowy XVIII wieku zmiany były 
wprost nieprawdopodobne. Wystarczy przypomnieć, 
że zużycie energii wzrosło ponad 20-krotnie (tzn. zwięk-
szało się prawie dwa razy szybciej niż liczba ludności  
– ryc. 3). Dokonano wielu epokowych wynalazków, zmia-
ny dokonywały się nie tylko w technice, ale i w szeroko 
pojętej cywilizacji, np. w medycynie. W tych przemianach 

Saint-Gobain miało swój udział, uczestniczyło w nich 
twórczo. obecnie, ze swą 350-letnią tradycją, nadal jest 
firmą poszukującą nowych, innowacyjnych rozwiązań na 
miarę zmieniających się okoliczności i nowych wyzwań.

1. Wprowadzenie

Ryc. 1. Mapa Polski i Litwy z XVII w.

Źródło: www.szczecinek.org/mapy.html
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Ryc. 3.  zużycie energii na świecie w zestawieniu z liczbą 
ludności 

Źródło:  http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/fig_tab/nature11157_F2.html

Przemiany, które dokonują się od stuleci, bardzo przyspie-
szyły w połowie XX w. w wyniku globalizacji. Dzisiaj, jeżeli 
chcemy zrozumieć, jak funkcjonuje społeczeństwo, go-
spodarka, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie, musimy 
na to spojrzeć z szerokiej perspektywy, z uwzględnieniem 
megatrendów rozwojowych. one wyznaczają przyszłość 
zarówno globu bądź kontynentu, jak i poszczególnych 
krajów. Jest wiele opracowań, które zajmują się analizą 
tendencji o charakterze globalnym, a do kluczowych me-
gatrendów zalicza się w nich (ryc. 4):

Ryc. 2. Początki Saint-Gobain. Pierwsza manufaktura szkła odlewanego w formach, założona w 1665 w Paryżu
Źródło: http://www.saint-gobain.pl/historia/

15
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n  zmiany demograficzne i narastające problemy  
społeczne;

n światowe zmiany gospodarcze;
n przyspieszająca urbanizacja;
n  zmiany klimatu i postępująca ograniczoność  

zasobów;
n przełomy technologiczne. 

Dzisiaj jeżeli chcemy zrozumieć jak 
funkcjonuje społeczeństwo, gospodarka, 
jakie zmiany zachodzą w przyrodzie 
musimy na to spojrzeć z punktu 
widzenia megatrendów.

Ryc. 4. obraz megatrendów w pigułce
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Według Europejskiej Agencji Środowiska zasoby,1które 
decydują o rozwoju społeczeństw, można podzielić na 
cztery główne kategorie: żywność, woda, energia, su-
rowce. niemniej ważne jest zapewnienie funkcjonowania 
ekosystemów, gdyż od tego zależy stopień dostępności 
i jakości ww. zasobów. Chodzi także o funkcje (usługi) 
ekosystemów2, które wpływają na ludzkie zdrowie i sa-
mopoczucie3. na kolejnym wykresie widać, jak głęboki 
wpływ mają megatrendy na zdolność Europy do zaspo-
kojenia zapotrzebowania na te zasoby (ryc. 5). 
Sprawą zasadniczą jest przyjęcie do powszechnej świa-
domości, że ziemia jest fizycznie skończona, że część 
jej zasobów jest nieodnawialna, a odnawialne mają swo-
ją granicę odnawialności. obok poważnych zmian cy-
wilizacyjnych, które wydają się dla człowieka korzystne, 
następuje wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych 
oraz postępuje degradacja środowiska przyrodniczego.

1.  W  pełni nawiązuje to do Draft Report on Resource Efficiency: Moving Towards a  Circular Economy 
(2014/2208 (INI)), Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, European Par-
liament, 24.3.2015. W  szczególności dotyczy to: ekoprojektowania, zeroodpadowej działalności 
i miejsca budownictwa w gospodarce o obiegu zamknietym. 

2.  Usługi ekosystemów to korzyści, które ludzie czerpią z  ekosystemów. Są to między innymi: żyw-
ność, woda pitna, drewno, regulacja klimatu, ochrona przed naturalnymi zagrożeniami, kontrola 
erozji gleby, składniki farmaceutyczne i miejsce rekreacji. Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności. 
Wspólnoty Europejskie, 2008.

3.  The European Environment. State and Outlook 2015. Assessment of Global Megatrends, European En-
vironment Agency, Copenhagen 2015.

Obszar aktywnOści nr 1

INNOWACYJNOŚĆ NA rzeCz zróWNOWAżONegO budOWNICtWA Produkty oraz rozwiązania projektowane, wytwarzane i  dystrybu-
owane przez grupę Saint-gobain, są innowacyjne, spełniają wyso-
kie standardy jakości, służą poprawie efektywności energetycznej 
i ochronie środowiska naturalnego1.

Priorytetowe wyzwania:
• Analiza cyklu życia
• Ekoinnowacje

EKOSYSTEMY
Woda

Żywność
Energia
SurowceCoraz groźniejsze 

konsekwencje zmian 
klimatu

Zwiększenie 
zanieczyszczenia 

środowiska

Zróżnicowane 
podejście 

w zarządzaniu

Zmiany 
w chorobach 

i ryzyko pandemii

Pęd ku zmianom 
w technice 

i komunikacji

Dążność 
do nieustannego 

rozwoju 
ekonomicznego

Rozbieżne 
trendy 

populacyjne

Podążanie 
w kierunku bardziej 

miejskiego świata

Rosnące 
zagrożenie 

dla ekosystemów

Coraz bardziej 
wielobiegunowy 

świat

Ryc. 5.  Wpływ megatrendów na zaspokajanie zapo-
trzebowania na podstawowe zasoby w Europie

Źródło:  The European Environment. State and Outlook 2015. Assessment of Global Megatrends, European 
Environment Agency, Copenhagen 2015.
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Wzrost produkcji i konsumpcji

Katastrofa 
ekologiczna

0

Wzrost gospodarczy Niegospodarny wzrost

granica nieskuteczności

Granica wzrostu 
gospodarczego

korzyści > niekorzyści korzyści < niekorzyści

Ryc. 6. Kiedy wzrost jest nieużyteczny? 

Źródło: Daly H., Economics in Full World, „Scientific American”, September 2005.

Jest to wynik odprowadzania nadmiernej ilości zanie-
czyszczeń, często toksycznych, i zajmowania terenów 
czynnych biologicznie przez tereny zabudowane. naru-
szamy reguły gry klimatu globalnego. Istnieje granica, po 
której wzrost gospodarczy staje się nieużyteczny (ryc. 6). 
odpowiedzialne firmy, takie jak Saint-Gobain, biorą pod 
uwagę te problemy. Dostosowują się do zmian, poszu-
kują właściwych rozwiązań, aby z jednej strony zapew-
nić ekonomiczny rozwój przedsiębiorstwa, a z drugiej – 

wypełniać zobowiązania wynikająca z przyjętych zasad 
społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego biznesu. 
z takim nastawieniem firma Saint-Gobain rozwija się 
w Polsce, pragnąc znaleźć swoje miejsce w kraju, w któ-
rym wyzwania związane z wdrażaniem zrównoważonego 
rozwoju są zapisane w art. 5 Konstytucji RP4.

4.  „Rzeczpospolita Polska... zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
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A jak to wygląda w Polsce? Jak przemiany gospo-
darcze ostatnich 25 lat odcisnęły się na tym, co 
określamy jako zrównoważony rozwój? Rozważa-

nia na ten temat prowadzą do następującej konkluzji: 
podobnie jak pozostali członkowie UE z Europy Środko-
wo-Wschodniej, dołączamy do grupy państw bogatych, 
o cechach gospodarki coraz bardziej niekorzystnych dla 
zrównoważonego rozwoju5. Świadczy o tym m.in. miara, 
jaką jest ślad ekologiczny6. W przypadku Polski zaryso-
wuje się już znaczna różnica pomiędzy wielkością owego 
śladu a zdolnością przyrody do odtwarzania zasobów 
naturalnych czy usług ekosystemów. Jednocześnie na-
stępuje wzrost presji na środowisko po wstąpieniu do UE, 
od kiedy środki strukturalne przyczyniają się do zwiększe-
nia śladu ekologicznego. Jest to na szczęcie proces po-
wolny, gdyż równolegle następuje poprawa efektywności 
gospodarowania zasobami i energią (ryc. 7).

5.  Kassenberg A. The Changing State of the Natural Environment and of Environmental Policies for Susta-
inable Development in Central and Eastern Europe (EU-10 Member States), Warsaw. 2015

6.  Ślad ekologiczny (ang. ecological footprint) – zapotrzebowanie człowieka na zasoby naturalne 
biosfery. Porównywana jest konsumpcja zasobów naturalnych ze zdolnością Ziemi do ich regene-
racji. Ślad określony jest wielkością powierzchni pozwalającej na zaspokojenie potrzeb człowieka, 
z uwzględnieniem produktywności biologicznej różnych rodzajów użytkowania terenu, powierzchni 
lądu i morza, potrzebnego do odnowy zasobów zużytych w trakcie konsumpcji i absorpcji odpadów. 
Ślad ekologiczny wyrażony jest w liczbie hektarów; w zależności od tej ww. produktywności mierzo-
ny jest w hektarach globalnych (gha).

zmiana kierunku rozwoju Polski, tak aby był on zgod-
ny z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, 
wymaga określenia, a następnie wdrażania „zielonego” 
pakietu, polegającego na:

Ryc. 7.  Ślad ekologiczny i zdolność przyrody do od-
twarzania zasobów i usług ekosystemów (bio-
pojemność) w Polsce w latach 1961–2009 
(w gha/osoba)

Źródło:  http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/
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2.  Polskie wyzwania w kontekście 
zrównoważonego rozwoju
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n  odchodzeniu od gospodarki  linearnej na rzecz go-
spodarki o obiegu zamkniętym7,

n budowaniu niskowęglowej gospodarki8,
n  budowaniu konkurencyjności opartej na podsta-

wie trzech kapitałów: gospodarczego, społecznego 
i przyrodniczego,

n  kreowaniu zrównoważonej konsumpcji z dominacją 
konsumpcji niematerialnej oraz zbiorowej, a nie mate-
rialnej i indywidualnej, 

n  wyznaczeniu i przestrzeganiu limitów zanieczyszczeń 
oraz zasobów przynależnych różnym sektorom go-
spodarki, regionom itp.,

n  zasadniczym wzroście produktywności zasobów9 
i znacznej poprawie efektywności ich użytkowania, 
nowej generacji innowacyjności z inteligentnymi roz-
wiązaniami,

n  zasadniczym wzmocnieniu infrastruktury przyrodniczej 
kraju i ochrony różnorodności biologicznej wraz z dba-
niem o zachowanie funkcji (usług) ekosystemów,

n tworzeniu ładu przestrzennego.

Przekonanie polskich elit i społeczeństwa do korzyści 
wynikających z ograniczeń, jakie stawia zrównoważony 
rozwój, nie jest zadaniem łatwym. z uwagi na specyfikę 
przyjętego modelu gospodarczego, opartego na coraz 

7.  Przykład z Polski. Oczyszczalnia ścieków „Czajka” w Warszawie uzyskuje 30–70% energii elektrycznej 
i ciepła na własne potrzeby, wykorzystując biogaz z osadów.

8.  Przykład z Polski. Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego. Instytut na 
rzecz Ekorozwoju, czerwiec 2015. 

9.  Przykład z Polski. W latach 2000–2012 produktywność zasobów w Polsce poprawiła się o 1/4. Jed-
nak wciąż – mimo poprawy efektywności użytkowania zasobów naturalnych – ich produktywność 
jest w Polsce 2–3 razy niższa niż w krajach bogatszych.

Polska, podobnie jak pozostali 
członkowie UE z Europy Środkowo-
Wschodniej, dołącza do grupy 
państw bogatych, o coraz bardziej 
niekorzystnych cechach dla 
zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Saint-Gobain Initiatives została sponsorem projektu adaptacji po-
wierzchni poddasza w celu stworzenia siedmiu kompaktowych mieszkań 
w jednej z dzielnic Warszawy. zostaną one przeznaczone dla młodych osób 
opuszczających dom wychowawczy i będą stanowić wsparcie w procesie 
usamodzielnienia, reintegracji społecznej oraz pozyskania wykształcenia 
zawodowego.

Flagowe przedsięwzięcie 
saint-gobain w polsce
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bardziej intensywnym użyciu podstawowych zasobów 
(praca, kapitał, surowce naturalne, energia), wszelkie 
działania zmierzające do uregulowania sposobu ich użyt-
kowania mogą i natrafiają na opór przy wdrażaniu. Jed-
nak przestawienie gospodarki na nowe tory – związane 
m.in. z przebudową sektora energetycznego, zmianami 
w transporcie publicznym i prywatnym czy ze znaczącym 
podniesieniem efektywności energetycznej budynków 
– mimo powszechnie panujących opinii, nie musi być 
wcale drogie. Wszystko to dzięki zrównoważeniu poten-
cjalnych kosztów i korzyści uzyskanych wskutek przesta-
wienia gospodarki na nowe tory. 
Propozycję takich przemian zawiera niskoemisyjna stra-

tegia dla Polski 205010. opiera się ona na trzech filarach: 
wysokiej jakości instytucji publicznych i stanowionego 
prawa, kreatywności i innowacyjności oraz efektywności 
wykorzystania kapitału ludzkiego i zasobów naturalnych. 
takie reformy przyczynią się do wzmocnienia potencjału 
Polski i pozwolą na dołączenie do liderów światowych 
w perspektywie roku 2050. nowoczesna gospodarka 
niskoemisyjna pozwala połączyć dalszy rozwój ze spo-

10.  Pełne informacje na temat prac nad strategią i ich wyników można znaleźć na stronie www.np2050.pl.

Flagowe przedsięwzięcie 
saint-gobain w polsce

Eksperci Saint-Gobain Glassolutions 
opracowali szyby z innowacyjną powłoką 
SGG Planitherm Lux. Są to pierwsze na 
rynku okna trzyszybowe znajdujące się 
w klasie energetycznej A. Oznacza to, 
że charakteryzują się one najwyższym 
stopniem efektywności ekonomicznej: 
zyski z naturalnego ciepła pochodzące 
ze słońca przewyższają straty ciepła 
standardowych szyb o ponad 100%.

Ryc. 8.  Współzależności między wzrostem gospodar-
czym a gospodarką niskoemisyjną

Źródło:  2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości, red. M.Bukowski, Instytut Badań Strukturalnych, 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Europejska Fundacja Klimatyczna, Warszawa 2013.

Nowoczesna,
rozwinięta,

niskoemisyjna
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Ekoinnowacje
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Efektywność 
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pracy, poprawa 

zdrowia
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Ryc. 9.  obraz Polski niskoemisyjnej w perspektywie 
połowy XXI w.

łecznym oczekiwaniem, aby ten rozwój nie wpływał ne-
gatywnie na środowisko, zdrowie, jakość życia obecne-
go i przyszłych pokoleń (zob. ryc. 8). 

Kluczem do sukcesu niskoemisyjnej modernizacji jest 
umiejętne wykorzystanie różnorodnych technologii 
energetycznych, opartych głównie na generacji rozpro-
szonej. Poprawa efektywności energetycznej budyn-
ków, obniżenie paliwochłonności pojazdów, zrówno-
ważone zarządzanie mobilnością oraz zrównoważone 
praktyki w rolnictwie i gospodarce odpadami – obok 
dywersyfikacji źródeł – pozwolą zmniejszyć emisje ga-
zów cieplarnianych w 2050 roku o 63% w porównaniu 
z rokiem 1990. osiągnięcie wyniku 80% wymagałoby 
wykorzystania w miksie energetycznym wszystkich 
znanych obecnie możliwości technologicznych. Wdro-
żenie pakietu działań niskoemisyjnych po kilkunastu la-
tach zacznie mieć pozytywny wpływ na PKb: już w 2030 
roku niskoemisyjne inwestycje mogą przyczynić się 
do zwiększenia tego wskaźnika o 0,5% i o ponad 1% 
w roku 2050. nie uwzględniono tu wpływu wzmocnie-
nia innowacyjności, które zależy również od tego, czy 
będzie ono stymulowane przez politykę redukcji emisji. 
Przy zwiększonej innowacyjności PKb mógłby wzro-
snąć nawet o 3,5% rocznie11. 
zdrowotny aspekt problemu ma także znaczenie eko-
nomiczne i społeczne. na węglowej polityce kraju cier-
pi zdrowie Polaków. oszczędności na zdrowiu wynika-

11.  2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości, red. M. Bukowski, Instytut Badań Strukturalnych, In-
stytut na rzecz Ekorozwoju, Europejska Fundacja Klimatyczna, Warszawa 2013.

jące z modernizacji wzrosną w 2050 roku do 2 mld euro 
rocznie. Postawienie na niskoemisyjną, zrównoważoną 
transformację to zatem nie tylko korzyści gospodarcze 
i ekologiczne, lecz także podniesienie jakości życia 
Polaków. Przyłączenie się do państw wdrażających 
politykę klimatyczną pomoże Polsce złagodzić skutki 
transformacji, rozłożyć działania w czasie oraz wybrać 
odpowiednią dla kraju ścieżkę rozwoju (zob. ryc. 9)12.

12. Jak wyżej.
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Wyrazem obciążenia środowiska i zawłaszcza-
nia zasobów przyrodniczych jest ślad ekolo-
giczny. obecnie eksploatujemy ziemię tak, że 

do odtworzenia i odnowienia zasobów konsumowanych 
rocznie potrzeba jednego roku i 6 miesięcy (inaczej mó-
wiąc, potrzebujemy 1,5 ziemi do przetrwania). Ponadto 
80% ludności świata mieszka w krajach, w których zu-
żywa się więcej zasobów niż kraje te mogą odtworzyć 
(biocapacity13). Gdy porównamy wartości określane 
przez ten wskaźnik w skali czasowej, to okaże się, że 
jeszcze w roku 1961 prawie żaden z krajów na świecie 

13.  Termin biocapacity oznacza zdolność ekosystemów do wytwarzania użytecznych zasobów bio-
logicznych i  pochłaniania CO2 wytwarzanego przez ludzkość, korzystającą z  obecnie dostępnych 
sposobów zarządzania i rozwiązań technologicznych. Stanowi punkt odniesienia do śladu ekolo-
gicznego i jest wyrażany w globalnych hektarach, które wyrażają nie tylko powierzchnię     fizyczną 
ale także jej produktywność.

nie przekraczał granicy odtwarzania zasobów. Szacuje 
się, że jeżeli nic się nie zmieni w dotychczasowej go-
spodarce świata, to w roku 2050 dopuszczalny dostęp-
ny ślad ekologiczny przekroczony zostanie 2,5-krotnie. 
obecnie skutki braku możliwości pełnego odnowienia 
przenoszone są na przyszłe pokolenia, które albo będą 
musiały obniżyć zasadniczo standard życia, albo też-
wydatkować znacznie więcej środków, aby utrzymać 
standard życia na tym samym poziomie co obecna 
generacja. Jeżeli ten trend nie zostanie powstrzyma-
ny, przewidywać należy m.in.: upadek rybołówstwa 
w wyniku przełowienia, utratę zasobów czystej wody 
czy też wzrost emisji gazów cieplarnianych i związane 
z tym problemy narastającego globalnego ocieplenia14 
(zob. ryc. 10)15.

 

14. www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
15.  Przykład z Polski. Nasilają się ekstremalne zjawiska termiczne, wpływając niekorzystnie na środo-

wisko, społeczeństwo i gospodarkę. Od lat 90. XX w. szczególnie dotkliwe są fale upałów. Całość 
strat wynikających z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych w Polsce w latach 2001–2011 można 
oszacować na około 30 mld USD, tj. 3 mld USD rocznie. Prawdopodobną konsekwencją niepodjęcia 
działań adaptacyjnych będą w latach 2011–2020 straty na poziomie około 86 mld zł, a w latach 
2021–2030 nawet do 120 mld zł. Źródło: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wraż-
liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z  perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, 
październik 2013.

Obecnie eksploatujemy Ziemię tak, 
że do odtworzenia i odnowienia zasobów  
konsumowanych rocznie potrzeba jed-
nego roku i 6 miesięcy (inaczej mówiąc, 
potrzebujemy 1,5 Ziemi do przetrwania).

3.1 Gdzie jesteśmy jako świat?
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Mając na uwadze skończoność zasobów kuli 
ziemskiej, liderzy 29 największych firm w ramach 
światowej Rady biznesu na rzecz zrównoważo-

nego Rozwoju (World bussines Council for Sustainable 
Development – WbCSD16) podjęli wysiłek zaprezento-
wania wizji roku 2050 w granicach wyznaczonych przez 
ślad ekologiczny; przedstawili perspektywiczny obraz 
zaspokojenia potrzeb 9 mld ludzi z uwzględnieniem 
zdolności kuli ziemskiej do odtwarzania zasobów. Raport 
Vision 2050 ma służyć pomocą rządom, liderom przed-
siębiorczości i społeczeństwu, pokazując, jak unikać 
błędów z przeszłości i teraźniejszości17. Chodzi o to, aby 
liderzy podejmowali decyzje przynoszące ludzkości jak 
największy pożytek w następnych czterech dekadach. 
Wnioski oznaczają konieczność radykalnych zmian dla 

16. Saint-Gobain współpracuje w Polsce z WCSBD przy projekcie Energy Efficiency Platform.
17.  Vision 2050: The New Agenda for Business – in Brief. World Business Council for Sustainable Develop-

ment. 2010 http://www.wbcsd.org/vision2050.aspx

3.2  Vision 2050, czyli propozycja  
biznesu

Obszar aktywnOści nr 2

OgrANICzONY WPłYW NA ŚrOdOWISkO

Saint-gobain realizuje swoje cele biznesowe przy minimalnym 
wpływie całej organizacji na środowisko naturalne, a  wszystkie 
spółki grupy działają aktywnie na rzecz jego ochrony.

Priorytetowe wyzwania:
• Certyfikaty środowiskowe
• Zmiany klimatu
• Zarządzanie zasobami mineralnymi
• Gospodarka zasobami i ich recykling

Ryc. 10.  Ile planet takich jak ziemia potrzeba do zaspo-
kojenia potrzeb cywilizacyjnych świata?

Źródło:   http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
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biznesu i gospodarki rynkowej. Podkreśla się w raporcie, 
że zmiany zachowań i społeczne innowacje są ważne 
na równi z innowacjami technicznymi. Jednocześnie wy-
raźnie pokazuje się współzależność takich elementów 
jak woda, żywności i energia, na które trzeba patrzeć 
w sposób holistyczny. 

Celem jest zbudowanie gospodarki niskowęglowej, 
zeroodpadowych miast, organizacja transportu i infra-
struktury w zgodzie z biowydajnością i zapewnieniem 
usług ekosystemów, co ma szansę doprowadzić ludz-
kość do odpowiedniej jakości życia i godnych warun-
ków egzystencji. Droga dojścia do tak postawionego 
celu obejmuje dziewięć obszarów, które trzeba zmie-
niać od dzisiaj, by osiągnąć zamierzony poziom śladu 
ekologicznego w roku 2050. Są to: wartości, rozwój 
społeczny, gospodarka, rolnictwo, lasy, energetyka, 
budownictwo, transport i gospodarka materiałowa. 
Wypracowano dla nich „krytyczne ścieżki” dojścia do 
uzyskania zrównoważonej przyszłości. Ścieżki te ozna-
czają zmiany w zachowaniach społecznych i wprowa-
dzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. 
odnoszą się one do problematyki gospodarowania 
wodą, żywnością i energią. Całość zbudowano w spo-
sób zintegrowany wykorzystując podejście holistyczne. 
Ścieżki te to:

n  zapewnienie 9 mld ludzi dostępu do edukacji, 
zachęcenie ich (zwłaszcza kobiet) do angażowa-
nia się w życie gospodarcze oraz wypracowanie  

Wg Vision 2050 istnieją szanse na 
zbudowanie gospodarki niskowęglowej, 
zeroodpadowych miast, organizację 
transportu i infrastruktury w zgodzie 
z biowydajnością i  zapewnieniem usług 
ekosystemów, co doprowadzi ludzkość 
do odpowiedniej jakości życia i godnych 
warunków egzystencji.

Saint-Gobain Dystrybucja budowlana wraz z wyspecjalizowanymi operato-
rami prowadzi projekt polegający na odbiorze i wywozie gruzu budowlane-
go z placów budowy. Jest on następnie poddawany procesowi recyklingu, 
dzięki czemu nadaje się do ponownego zastosowania w określonych pra-
cach konstrukcyjno-budowlanych.

Flagowe przedsięwzięcie 
saint-gobain w polsce
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radykalnego, bardziej efektywnego w sensie środo-
wiskowym stylu życia.

n   Włączenie w kalkulacje ekonomiczne kosztów ze-
wnętrznych, poczynając od zagadnień dotyczących 
emisji gazów cieplarnianych, a kończąc na usługach 
ekosystemów.

n   Doprowadzenie do podwojenia produkcji żywności, 
ale bez wzrostu terenów rolniczych i zużycia wody.

n   Powstrzymanie o połowę procesu utraty terenów le-
śnych i rozwijanie plantacji leśnych.

n  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50% w roku 
2050 w stosunku do roku 2005 (przy zatrzymaniu wzro-
stu emisji ok. roku 2020) wraz ze zmianami prowadzą-
cymi do niskowęglowej produkcji energii i do wysoce 
efektywnych rozwiązań w użytkowaniu energii.

n   Wprowadzenie niskowęglowych rozwiązań w trans-
porcie.

n  Uzyskanie poprawy wskaźnika produktywności zaso-
bów i materiałów od 4 do 10 razy. 

Mając za cel zrównoważoną przyszłość, świat bę-
dzie musiał redefiniować takie pojęcia, jak suk-
ces, postęp, dostępny potencjał biologiczny. 

Konieczne będzie z jednej strony pomaganie pewnym 

krajom, by uzyskały godny poziom życia, a z drugiej 
strony doprowadzenie do tego, by inne kraje zasadni-
czo zmniejszyły wpływ swego rozwoju na środowisko. 
Przewiduje się niezbędność pięciu kluczowych, po-
ważnych zmian:

n  zidentyfikowanie się z wizją przyszłości, tzn. zaak-
ceptowanie ograniczeń i możliwości, dzięki którym 
9 mld ludzi będzie mogło żyć godnie w granicach 
wyznaczonych przez ekosystem ziemi.

n  zdefiniowanie na nowo, co to jest sukces i rozwój na 
poziomie narodu, przedsiębiorstwa czy osoby.

n  Uzyskanie większej ilości zasobów w wyniku wzrostu 
zdolności do ich odtwarzania (bioproduktywność).

3.3  Wizja przyszłości z punktu 
widzenia organizacji 
ekologicznej

Flagowe przedsięwzięcie 
saint - gobain w polsce
Weber wprowadził na rynek system 
ociepleń weber.therm lambda, 
dzięki któremu można nawet o połowę 
zredukować grubość materiału 
izolacyjnego. Ponadto weber.therm 
lambda pozwala uzyskać bardzo 
trwałą, estetyczną elewację, niesłychanie 
odporną na zabrudzenia oraz na 
porastanie mikroorganizmami.
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n  Wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą obciążenie 
środowiska do wymaganego śladem ekologicznym 
limitu, utrzymując jednocześnie wysoką jakość życia, 
jaką już osiągnięto w krajach z nadmiernym śladem 
ekologicznym. 

n  Podwyższenie jakości życia w krajach o niskim obcią-
żeniu środowiska i złych warunkach życiowych, bez 
konieczności przekraczania akceptowalnego limitu 
śladu ekologicznego. 

Co ciekawe, do wniosków podobnych do tych, jakie 
sformułowano w raporcie Vision 2050, doszła organiza-
cja ekologiczna – bynajmniej nie biznesowa – czyli Świa-
towy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF), który proponuje 
budowanie zielonej gospodarki poprzez skupienie się 
na sześciu powiązanych ze sobą obszarach. Są to18:

n  zmiana definicji i sposobu mierzenia dobrobytu, 
tak aby do tradycyjnie stosowanej miary, czyli PKb, 
dodać jako równoprawne: 1) wskaźnik rozwoju spo-
łecznego (Human Development Index), 2) współ-
czynnik Gini’ego czyli wskaźnik nierówności społecz-
nej, 3) wskaźnik żyjącej planety (Living Planet Index), 
4) wskaźniki dotyczące usług ekosystemów i 5) ślad 
ekologiczny. Jednocześnie planowanie rozwoju po-
winno odbywać się w granicach wyznaczonych za-
równo przez dostępne zasoby, jak i zdolności do ab-
sorpcji zanieczyszczeń przez środowisko. 

18. Living Planet Index 2014. WWF.

n  Inwestowanie w kapitał przyrodniczy poprzez:
•  wzrost powierzchni obszarów chronionych do 

poziomu wyznaczonego przez Konwencję o róż-
norodności biologicznej, tj. do co najmniej 10% 
w każdym regionie ekologicznym, chociaż organi-
zacje pozarządowe postulują 15%19;

•  podjęcie działań na rzecz trzech kluczowych bio-
mów20 tj. lasów, wód śródlądowych i oceanów:
n  w odniesieniu do lasów – dotrzymanie zobowiąza-

nia wynikającego z wymienionej konwencji, tj. za-
trzymanie do roku 2020 utraty powierzchni leśnej, 
a także wprowadzenie nowej inicjatywy REDD+21 
obok tradycyjnej ochrony obszarowej oraz zasto-
sowanie najlepszej praktyki w zarządzaniu lasami 
i całego łańcucha dostaw związanych z drewnem; 

n  w odniesieniu do wód śródlądowych – prowadzenie 
lepszej polityki, aby można było wykorzystywać wodę 
w naturalnie dostępnych limitach i unikać fragmen-
tacji systemów wodnych. oznacza to także zapew-
nienie każdemu świeżej wody jako podstawowego 

19.  Przykład z  Polski. Od 1990 r. wzrosła powierzchnia terenów objętych różnymi formami ochro-
ny. Obecnie zajmują one obszar ok. 1/3 powierzchni Polski. Obiekty o  najwyższych standardach 
ochronnych – parki narodowe i rezerwaty – zajmują 1,5% powierzchni kraju. Konsekwencją wstą-
pienia Polski do UE jest pojawienie się w naszym kraju nowych form ochrony przyrody – dwóch 
typów obszarów Natura 2000, których powierzchnia obejmuje niemal 20% powierzchni kraju. 
Najcenniejsze obszary, ze względu na swoje unikatowe walory, zostały objęte działaniami o cha-
rakterze globalnym i uzyskały status obszarów o znaczeniu międzynarodowym.

20.  Biom – rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym 
świecie zwierzęcym.

21.  Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), tj. Redukcja emisji związa-
nych z wycinką lasów i ich degradacją – oznacza to stworzenie ekonomicznej wartości związanej 
z  pochłanianiem węgla przez biomasę; chodzi o  zachętę dla krajów rozwijających się do zredu-
kowania emisji związanej z terenami leśnymi i  inwestowanie w zrównoważony rozwój niskowę-
glowy. Inicjatywa „REDD+” proponuje więcej, a  mianowicie włączenie aspektów ochrony lasów, 
zrównoważonego ich zarządzania i wzrostu pochłaniania węgla w biomasie leśnej.
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prawa człowieka, prawidłowe wykorzystywanie wody 
w rolnictwie oraz projektowanie, budowanie i użyt-
kowanie zapór oraz innej infrastruktury gospodarki 
wodnej w sposób zapewniający równowagę między 
wymogami przyrodniczymi i potrzebami ludzi; 

n  w odniesieniu do oceanów – dotrzymywać limitów 
połowowych22 tak aby nie prowadzić nadmiernej 
eksploatacji poszczególnych gatunków ryb oraz 
aby zasadniczo zmniejszyć poławianie żywych 
zasobów morza, które nie są przedmiotem poło-
wów. W krótkim czasie doprowadzi to niestety do 
ograniczenia zdolności połowowych flot rybac-
kich, a gdy populacje ryb się odrodzą, konieczne 
będzie wyznaczenie nowych limitów połowowych;

•  inwestowanie w biowydajność (wydajność ekosys-
temów). obok obejmowania obszarów ochroną 
konserwatorską niezbędne jest inwestowanie we: 
wzrost wydajności tych ekosystemów, rekultywację 
terenów zdegradowanych, poprawę zarządzania 
terenami biologicznie czynnymi czy zrównoważone 
gospodarowanie użytkami rolnymi, a także zbiorami. 
niezbędna jest poprawa efektywności zarządzania 
w celu zmniejszenia śladu ekologicznego i wzrostu 
wydajności ekosystemów oraz wykorzystanie sys-
temu certyfikacji co do zrównoważonych praktyk 
w zakresie produkcji, tak aby zachować integrację 
ekosystemów i ich trwałą produktywność; 

22.  Przykład z Polski. W roku 2014, zgodnie z ustaleniami ministrów UE odpowiedzialnych za rybo-
łówstwo, polscy rybacy mogli złowić nie więcej niż 30 tys. ton śledzi, 19 tys. ton dorszy oraz 70 
tys. ton szprota.

wartość usług ekosystemów

Według bardzo uproszczonego rachunku wykonanego  
dla jednego Parku Narodowego Masoala na Madagaskarze 
wartość takich usług jak: surowce do produkcji leków, 
ochrona przed erozją, magazynowanie związków węgla, 
turystyka i produkty leśne, wyniosła blisko 120 mln USD, 
a w rozbiciu wygląda to następująco: 

1.  leki. W lasach deszczowych Madagaskaru występuje 
szereg różnych roślin o ogromnym potencjale leczniczym 
i farmakologicznym, takich jak barwinek różyczkowy, 
używany przez tradycyjnych uzdrowicieli na Madagaskar-
ze, a także jako źródło leków przeciwnowotworowych,  
np. w Europie. Szacowana wartość: 1 577 800 USD.

2.  ochrona przed erozją. Lasy takie jak Masoala chronią 
glebę przed erozją, pomagając w zmniejszeniu sedy-
mentacji na polach ryżowych i w stawach hodowlanych. 
Szacowana wartość bieżąca netto: 380 000 USD.

3.  magazynowanie związków węgla. Mniejszy poziom 
wylesienia pozwala przeciwdziałać skutkom zmian klima-
tycznych, np. w Londynie (podniesienie poziomu morza) 
i Namibii (zwiększona śmiertelność). Szacowana wartość 
bieżąca netto: 105 110 000 USD.

4.  rekreacja. Niezwykła różnorodność lasów Madagas-
karu obfitujących w unikatowe gatunki, takie jak lemur 
czarno-czerwony, przyciągnęła do Masoala w 2006 roku  
3 000 turystów, z czego większość z Europy i USA,  
ale 37% z samego Madagaskaru. Szacowana wartość 
bieżąca netto: 5 160 000 USD.

5.  produkty leśne. Osiem tysięcy gospodarstw domowych 
w pobliżu Parku Narodowego Masoala korzysta na co 
dzień z produktów leśnych, zapewniających im jedze-
nie, leki oraz materiały budowlane i tkackie. Szacowana 
zrównoważona wartość bieżąca netto: 4 270 000 USD.

Źródło:  Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności.  
Wspólnoty Europejskie, 2008.
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   •  nadanie wartości ekonomicznej różnorodności 
biologicznej i usługom ekosystemów. niezbędne 
staje się wprowadzenie systemu obliczania war-
tości usług ekosystemów jako wytycznej do użyt-
kowania terenów i wydawania pozwoleń do ich 
wykorzystywania (zob. ramka pt. Wartość usług 
ekosystemów str. 25). W pierwszej kolejności rzą-
dy powinny nadać wartość różnorodności biolo-
gicznej oraz usługom ekosystemów i stosować je 

w procesie decyzyjnym, a także w celu zmiany 
zachowań uczestników gry rynkowej. Ważne jest, 
aby w cenie produktu czy usługi uwzględniać tak-
że koszty zewnętrzne związane z zachowaniem 
ilości i jakości wód, zdolności do pochłaniania 
węgla czy koszty związane z rekultywacją znisz-
czonych terenów.

n  zapewnienie ludziom usług energetycznych i wy-
żywienia na odpowiednim poziomie. Prowadzone 
obecnie studia pokazują możliwości energetyki od-
nawialnej w zaspokajaniu potrzeb energetycznych, 
w połączeniu ze znaczną poprawą efektywności 
energetycznej budynków i transportu. Jednocześnie 
niezbędne staje się wycofywanie paliw kopalnych, 
tak aby nie powodować emisji gazów cieplarnianych. 
taka strategia wymaga inwestowania w nowe tech-
nologie, innowacje, co może jednocześnie tworzyć 
zielone miejsca pracy. W zakresie wyżywienia strate-
gia dotyczy nie tylko ograniczenia niedożywienia czy 
marnotrawstwa, ale także równoprawnego dostępu 
do produktów żywnościowych. 

n  Właściwe użytkowanie terenów i związane z nim pla-
nowanie przestrzenne. Kluczowe staje się pytanie, czy 
jesteśmy w stanie wyżywić mieszkańców naszej pla-
nety i zapewnić warunki do mieszkania ich rosnącej 
liczbie, dbając jednocześnie o ochronę bioróżnorod-
ności i usługi ekosystemów. Według FAo (Światowa 
organizacja ds. Wyżywienia) wzrost produkcji żywno-
ści o 70% pozwoli na wyżywienie planety, a jednocze-

Flagowe przedsięwzięcie 
saint-gobain w polsce

W Fabryce Rigips - Stawiany dokonano 
oceny właściwości środowiskowych 
wszystkich wytwarzanych produktów. 
Dysponując takimi danymi 
przygotowano deklaracje środowiskowe, 
które w oparciu o analizę cyklu życia 
produktów dostarczają precyzyjnych 
informacji nt. wpływu oferowanych 
rozwiązań na środowisko naturalne. 
Ponadto Rigips, jako pierwszy w branży 
przygotował deklaracje środowiskowe 
dla zestawu wyrobów do wykonania 
ścian działowych. 
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śnie, w związku z rezygnacją z paliw kopalnych, coraz 
więcej terenów przeznaczać się będzie pod biopaliwa 
i biomateriały. FAo ocenia, że powierzchnia terenów 
odpowiednich, aby zadanie to zrealizować, jest wy-
starczająca. Jednak ze względu na odmienną sytu-
ację w różnych krajach rozwiązanie tych problemów 
wymaga globalnego podejścia. Przykładowo Kana-
da i Australia mają możliwość wzrostu wykorzystania 
swoich terenów bez przekroczenia limitu śladu eko-
logicznego, ale np. Singapur czy Wielka brytania są 
w odwrotnej sytuacji. Walka – także zbrojna – o war-
tościowe tereny i o dostęp do wody staje się coraz 
bardziej powszechna, zwłaszcza w Afryce. 

n  Dzielenie się ograniczonymi i nierównomiernie wy-
stępującym zasobami. W sytuacji limitowanego 
dostępu do zasobów, ze względu na fizyczną ich 
skończoność lub ograniczoność w odnawialności, 
niezbędne staje się znalezienie narzędzi do równo-
prawnego zaspokojenia dostępu do energii, wody 
czy żywności poszczególnym krajom czy ludziom. 
Jednym z rozwiązań jest określenie dostępnej ilości 
zasobów w formie budżetów dla poszczególnych 
krajów. takim rozwiązaniem jest np. handel upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych, którego 
podstawą jest dopuszczalna wielkość emisji, wyzna-
czona do rozwoju gospodarczego i społecznego23. 
Konieczna staje się też zmiana zachowań rządów, 

23.  Przykład z Polski. Wg szacunków Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w wyni-
ku Konkluzji Rady Europejskiej z października 2014 r. w okresie lat 2021–2030 pula przynależnych 
Polsce uprawnień do emisji CO2 może wynieść ok. 1,3 mld.

należy dążyć do korzystania z energii 
i zasobów w takim zakresie (limit), 
przy którym maksymalizacja korzyści 
ekonomicznych zastępowana jest 
maksymalizacją jakości życia (godziwe 
warunki). 

Saint-Gobain prowadzi w Polsce Kampanię Edukacyjną (StAnDARD MULtI-
-CoMFoRt) pokazującą, jak należy wznosić budynki, aby zapewniały one 
komfort mieszkańcom, zapewniając także minimalizację zużycia energii, czyli 
ograniczanie emisji.

Flagowe przedsięwzięcie 
saint-gobain w polsce
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firm, samorządów, gospodarstw domowych i po-
szczególnych osób w zakresie konsumpcji, tak aby 
ci, co konsumują dużo, często bardzo marnotrawnie, 
stworzyli możliwość konsumpcji tym, którzy konsu-
mują mniej, często poniżej poziomu godnego życia; 
wszystko jednak musi odbywać się w granicach wy-
znaczonych przez dostępne zasoby. należy dążyć 
do korzystania z energii i zasobów w takim zakresie 
(limit), przy którym maksymalizacja korzyści ekono-
micznych zastępowana jest maksymalizacją jakości 
życia (godziwe warunki). 

n  niezbędne zmiany instytucjonalne w zakresie proce-
su podejmowania decyzji i rządzenia. obecny sys-
tem rządzenia w odniesieniu do środowiska przyrod-
niczego poniósł klęskę. Dotyczy to zarówno rządów, 
jak i rynków. Konieczna jest zatem zmiana i transfor-
macja, ale nie bardzo wiadomo, kto i jak ma ją rozpo-
cząć oraz konsekwentnie przeprowadzić. Społeczeń-
stwa muszą jednak dostrzec szansę na prowadzenie 
gospodarki i rozwoju społecznego z uwzględnieniem 
wartościowania środowiska przyrodniczego i na wła-

ściwą alokację środków, dążąc do społecznie god-
nego życia. Ważne są działania podejmowane na 
międzynarodową skalę. należy wypracować nowy 
mechanizm finansowy prowadzący do takiej gospo-
darki rynkowej, która rozpoznaje zasoby środowiska 
i usługi ekosystemów jako wartości odmienne od wy-
tworzonych przez człowieka. W tej zmianie istotna rola 
przypada przedsiębiorcom.

Obszar aktywnOści nr 3

PrOMOWANIe rOzWOJu zAWOdOWegO PrACOWNIkóW

Celem polityki zarządzania zasobami ludzkimi w  firmie Saint-
gobain jest tworzenie przyjaznego środowiska pracy, które sprzyja 
rozwojowi osobistemu i zawodowemu wszystkich pracowników.

Priorytetowe wyzwania:
• Bezpieczeństwo
• Zdrowie
• Różnorodność
• Kariera osobista
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Wizje rozwoju cywilizacji w perspektywie połowy 
XXI w. przedstawione z dwóch różnych punk-
tów widzenia – przez reprezentantów biznesu 

i organizację ekologiczną – są zbliżone. W sumie spro-
wadzają się one do uznania fizycznej skończoności eko-
systemu kuli ziemskiej, zarówno co do zasobów nieod-
nawialnych, jak i odnawialnych (granice odnawialności), 
do stwierdzenia ograniczonej pojemności środowiska 
(kontrola odprowadzania zanieczyszczeń) oraz koniecz-
ności zachowania usług ekosystemów. Aby chronić zie-
mię i ludzką cywilizację niezbędne staje się wypracowa-
nie nowego podejścia do rozwoju gospodarczego; ów 
nowy ład można nazwać gospodarką umiaru. Wyraża 
się on przede wszystkim w stabilnym poziomie zużycia 
zasobów, co przekłada się na skalę konsumpcji. Innymi 
słowy, gospodarkę umiaru wyznaczają cztery kluczowe 
elementy24: 

n  zrównoważone podejście, czyli gospodarka o usta-
bilizowanej wielkości w ramach limitu wyznaczonego 
przez dostępne zasoby i zdolność do odprowadzania 
zanieczyszczeń; 

n  sprawiedliwy podział, czyli ludzie mający równoprawne 
warunki do uzyskania godziwych warunków do życia; 

24.  O’Neill D.W., Dietz R., Jones N. (Editors), Enough is Enough: Ideas for a  Sustainable Economy in 
a World of Finite Resources. The Report of the Steady State Economy Conference, Center for the Ad-
vancement of the Steady State Economy and Economic Justice for All, Leeds, UK 2010.

n  efektywna alokacja środków na różne przejawy aktyw-
ności, tak aby wykorzystać odpowiednio gospodarkę 
rynkową uwzględniając jej zalety i niedoskonałości 
(koszty zewnętrzne); 

n  wysoka jakość życia jako główny cel rozwoju gospo-
darczego, co oznacza priorytetowe uwzględnianie 
ludzkich potrzeb i zapewnianie wszystkim godziwych 
warunków do życia. 

3.4 Gospodarka umiaru
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Skąd się wzięło pojęcie „gospodarka o obiegu za-
mkniętym”? tak jak wcześniej wspominano, cywi-
lizacja ziemska przekracza obecnie stan dostęp-

nych i zdolnych do odtwarzania się zasobów. Dalsze 
funkcjonowanie takiego modelu, co pokazuje na ryc. 
6 Herman Daly, prowadzi do katastrofy. Linearne po-
dejście „pobierz ze środowiska – zużyj – wyrzuć”, które 
opierało się na łatwo dostępnych w dużej ilości zaso-
bach – i nadal jeszcze na tym się opiera, choć dostęp 
do zasobów staje się ograniczony – jest nie do utrzy-
mana na dalszą metę (ryc. 11 i 12). zderzenie kluczo-
wych megatrendów, takich jak wzrost liczby ludności 
czy gwałtowny przyrost klasy średniej we wschodzą-
cych gospodarkach (ryc. 13), z takimi zjawiskami, jak 
wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych, granice 
odnawialność zasobów odnawialnych czy też utrata 
lub ograniczanie usług ekosystemów, stwarza bariery 
rozwoju gospodarczego. Coraz trudniej zapewniać lu-
dziom godziwe warunki do życia oraz utrzymywać śro-
dowisko przyrodnicze w dobrej kondycji. Poprawa pro-
duktywności zasobów i efektywności energetycznej nie 

zmienia charakteru podejścia do problemów, opóźnia 
jedynie nieuniknioną katastrofę. Dlatego zmiana całego 
systemu jest niezbędna. 

Ryc. 11.  Gospodarka powinna być częścią systemu 
biosfery, a tymczasem jest gospodarką linearną

Źródło:  O’Neill D.W., Dietz R., Jones N. (Editors), Enough is Enough: Ideas for a sustainable economy in 
a  world of finite resources. The Report of the Steady State Economy Conference, Center for the 
Advancement of the Steady State Economy and Economic Justice for All, Leeds, UK 2010.

4.1  Idea gospodarki o obiegu zamkniętym 

Otwarty
obieg surowców

Zamknięty obieg 
pieniądza

Surowce 0dpady
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Czym więc jest gospodarka o obiegu zamkniętym?  
to taka gospodarka, która pozwala zachować możliwie 
jak najdłużej wartość dodaną produktów i wyelimino-
wać odpady. Pozostają one jako zasoby w obrębie go-
spodarki. System pozwala na ich ponowne wielokrotne 
wykorzystanie w sposób produktywny, tworząc w ten 
sposób kolejną dodaną wartość. Wymaga to zmian w 
każdym ogniwie ich łańcucha. zamknięty obieg to takie 
podejście, przy którym już na etapie projektowania za-
pewnia się utrzymanie produktów, komponentów i mate-
riałów w najwyższym stopniu użyteczności i ich wartości, 
w każdym momencie cyklu. zmiany następują kolejno: 
od fazy projektowania do nowych modeli biznesowych 
i rynkowych; od nowych sposobów przekształcania od-
padów w zasoby do nowych zachowań konsumentów. 
oznacza to zasadniczą zmianę systemową oraz wpro-
wadzenie rozwiązań innowacyjnych nie tylko w technolo-
giach, ale również w zarządzaniu, organizacji społeczeń-
stwa, metodach finansowania i w polityce25. oto cechy 
globalnego, zamkniętego modelu gospodarczego26:

 n  oddziela się wzrost i rozwój od zużycia ograniczonych 
zasobów.

 n  Rozróżnia się i oddziela materiały techniczne od bio-
logicznych, utrzymując ich najwyższą wartość w każ-
dym momencie.

25.  Ku gospodarce o  obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”. Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i  Komitetu 
Regionów. Komisja Europejska. Bruksela, 2.7.2014 COM(2014) 398 final.

26.  The circular model - an overview. http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/
circular-economy/the-circular-model-an-overview.pdf

W gospodarce o obiegu zamkniętym  istnie-
je ostre rozróżnienie pomiędzy konsumpcją 
a użytkowaniem zasobów. Wynika z tego 
zasadnicza zmiana polegająca na tym, że 
wytwórca czy sprzedawca zachowuje prawo 
własności do swojego produktu tam, gdzie 
jest to możliwe. Działa on jako dostawca 
usługi (czyli satysfakcji z korzystania z pro-
duktu) klientowi, przy czym nie chodzi tu 
o jednorazowe skonsumowanie.

Dla paryskiego metra spółka Saint-Gobain Sekurit Hanglas Polska stworzy-
ła boczne okno pociągu wyposażone w dwa ekrany LCD. Produkt będący 
rezultatem ponad rocznej pracy specjalistów zapewnia widzialność wyświe-
tlanych elementów w każdych warunkach użytkowania pojazdu szynowego. 
okno zostało wykorzystane przez firmę Alstom podczas cyklu prezentacji naj-
bardziej nowatorskich rozwiązań przeznaczonych dla pojazdów szynowych.

Flagowe przedsięwzięcie 
saint-gobain w polsce
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 n  Koncentruje się na skutecznym projektowaniu i stoso-
waniu materiałów, aby zoptymalizować ich przepływ 
i utrzymać lub zwiększyć zasoby techniczne i zasoby 
biologiczne.

 n  zapewnia się rozwój innowacji w takich dziedzinach, 
jak projektowanie produktów, modele usług i przed-
siębiorczości, żywność, rolnictwo oraz surowce 
i produkty biologiczne.

n   Ustanawia się ramy i poszczególne części składowe 
gospodarki, aby zbudować odporny system, zdolny 
funkcjonować przez długi czas. 

W gospodarce zamkniętego obiegu istnieje ostre roz-
różnienie pomiędzy konsumpcją a użytkowaniem za-
sobów. Wynika z tego zasadnicza zmiana polegająca 
na tym, że wytwórca czy sprzedawca zachowuje prawo 
własności do swojego produktu tam, gdzie jest to moż-
liwe. Działa on jako dostawca usługi (czyli satysfakcji 
z korzystania z produktu) klientowi, przy czym nie cho-
dzi tu o jednorazowe skonsumowanie. ta zasadnicza 
zmiana ma istotne implikacje dla skutecznych i wydaj-
nych systemów odbioru produktów, a także dla rozprze-
strzeniania się produktowych oraz biznesowych modeli 
zachowań oraz praktyk. System stymuluje wytwarzanie 
coraz bardziej wytrzymałych produktów, łatwych do de-
montażu czy naprawy (remontu). Jednocześnie tam, 
gdzie jest to zasadne, prowadzi do zmiany z kupowania 
produktu na uzyskanie usługi zapewniającej taką samą 
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średniej klasy na świecie w latach 1965–2030

Źródło:  The European Environment. State and outlook 2015. Assessment of global megatrends, European 
Environment Agency, Copenhagen 2015

Zasoby naturalne Pozyskanie Przetworzenie
i wykorzystanie

Składowanie, 
odpady

Wymieszanie materiałów biologicznych i technicznych
Energia z zasobów nieodnawialnych

Ryc. 12. Gospodarka linearna

Źródło:  http://www.industrytap.com/linear-take-make-waste-paradigm-giving-way-to-circular-
make-use-return-scenario/8831
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satysfakcję jak posiadanie produktu27. Wg Waltera Sta-
hela, pioniera gospodarki o obiegu zamkniętym, obo-
wiązujący model linearny spowodował odwrót od usługi 
na rzecz kupna produktu, co prowadzi do marnotraw-
stwa. W przeszłości w sytuacji niedoboru lub ubóstwa 
stosowano często strategie ponownego użycia i prze-
dłużenie żywotności produktów, ale wiązało się to za-
zwyczaj z obniżeniem jego jakości. Dzisiaj gospodarka 
o obiegu zamkniętym staje się synonimem dobrego go-
spodarowania zasobami i inteligentnego zarządzania28. 
Właściwa gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się 
na kilku kluczowych zasadach, a mianowicie:

Projektowanie bez odpadów

odpady nie mają prawa istnieć, gdy składniki biolo-
giczne i techniczne (lub materiały), z których zaprojek-
towany jest produkt, przewidziane są do wykorzystania 
w cyklach biologicznych lub technicznych obiegu ma-
teriałów, wyniku demontażu lub zmiany funkcji. W więk-
szości materiały biologiczne są nie toksyczne i mogą 
być kompostowane, a materiały sztuczne, techniczne 
mogą być ponownie wykorzystane przy minimalnym 
zużyciu energii i pełnym odzysku (ryc. 14).

27.  Przykład z Polski. Wprowadzenie roweru miejskiego jest przykładem na nieposiadanie a użytko-
wanie produktu. W roku 2014 okres od inauguracji do końca maja w ramach wszystkich krajowych 
systemów, został zamknięty z wynikiem niecałych 850 tysięcy wynajmów. W roku 2015 do końca 
maja przekroczono liczbę jednego miliona wypożyczeń. W sumie w całej Polsce zarejestrowanych 
jest już 552 638 użytkowników. Źródło: infobike.pl.

28.  The circular model - an overview. http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/
circular-economy/the-circular-model-an-overview.pdf

Dążenie do wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych

Systemy gospodarcze w ostatecznym rozrachunku 
powinny opierać się na energii odnawialnej. Próba 
każdego działania w obrębie gospodarki zamkniętego 
obiegu wymaga dokładnego przeanalizowania źródła 
energii zaangażowanej w produkcję czy dostarczenie 
usługi. Ważne jest, aby systemy rolnicze wykorzystują-
ce energię słoneczną, ale także wykorzystujące paliwa 

Źródło:  Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”, Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komite-
tu Regionów. Komisja Europejska, Bruksela, 2.7.2014 COM(2014) 398 final.

Ryc. 14 Gospodarka o obiegu zamkniętym

GOSPODARKA 
O OBIEGU 
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kopalne, dążyły do ograniczania tych ostatnich. War-
to podkreślić, że wprowadzenie ekologicznej reformy 
podatkowej, tzn. zmniejszenie opodatkowania pracy 
ludzkiej na rzecz zużycia energii i konsumpcji materia-
łów, znacznie przyspieszyłoby zmianę w kierunku go-
spodarki zamkniętego obiegu. Przejście na energetykę 
odnawialną i zmiana systemu podatkowego prowadzą 
do wzrostu zatrudnienia29.

Budowanie odporności dzięki 
różnorodności

Modułowość, wszechstronność i adaptatywność to 
cechy, które powinny być traktowane priorytetowo 
w niepewnym i szybko zmieniającym się świecie. Sys-
temy różnorodne z wieloma połączeniami na różnych 
poziomach są znacznie bardziej odporne na szokowe, 
zewnętrzne zmiany niż systemy uproszczone, budowa-
ne jedynie z myślą o maksymalizacji zysku i efektu.

Stosowanie myślenia systemowego

zrozumienie, jak poszczególne części systemu wpły-

29.  Przykład z Polski. W wyniku realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz OZE szacuje się, że mogłoby 
powstać blisko 53 tys. miejsc pracy (połowa przy produkcji i instalowaniu), w tym w szczególności 
prawie 33 tys. miejsc w  branży kotłów na biomasę wraz z  przygotowaniem paliwa, oraz ponad 
12 tys. miejsc w branży kolektorów słonecznych. Dodatkowo w przypadku stworzenia korzystnych 
warunków prawno-finansowych przewiduje się możliwość znaczącego, bo aż 10-krotnego wzrostu 
prosumentów w Polsce w okresie 2013–2020, tj. z obecnych 223 tys. do 2523 tys., w szczególno-
ści użytkowników kolektorów słonecznych (przewiduje się wzrost do 948 tys. instalacji). Źródło: 
Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2020. Synteza, Instytut 
Energetyki Odnawialnej i Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2013.

wają na siebie i na całość modelu, jakie są relacje mię-
dzy nimi, ma znaczenie kluczowe. Elementy systemu 
są rozpatrywane z uwzględnieniem ich środowisko-
wego i społecznego kontekstu. Myślenie systemowe 
zwykle odnosi się do systemów realnego świata, które 
są nielinearne, bogate w sprzężenia zwrotne, współ-
zależne. W takich systemach niedookreślone warunki 
wyjściowe ze sprzężeniami zwrotnymi prowadzą czę-
sto do niespodziewanych konsekwencji, a rezultaty są 
nieproporcjonalne do wkładu. takie systemy nie mogą 
być zarządzane w tradycyjny, linearny sposób, wyma-
gają więcej elastyczności i łatwiejszego adaptowania 
się do zmieniających się warunków. 
Myślenie systemowe wyraża się w przepływach ma-
teriałowych i w majątku materialnym. zarządzanie lub 
wymiana majątku materialnego jest charakterystyczna 
dla bogatych w sprzężenia zwrotne systemów, które 
wyróżniają się długowiecznością i mają potencjał do 
odtwarzania się, a nawet do ewolucji w systemach bio-
logicznych. Ich adaptacyjne właściwości oznaczają – 
w kontekście gospodarczym – więcej innowacji, wzbo-
gacenie łańcucha wartości, a także mniejszą zależność 
od krótkoterminowych rozwiązań (ryc. 15). zrozumienie 
przepływów w systemach złożonych również mówi 
nam coś więcej o kompromisie między wydajnością 
i odpornością. Systemy, które stają się coraz bardziej 
wydajne, a jednocześnie mają coraz mniej wewnętrz-
nych powiązań, stają się bardziej „kruche”. to sprawia, 
że są podatne na skutki wstrząsów, takie jak zmienność 
cen lub przerwanie dostaw. Systemy złożone z wielu 
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węzłów i połączeń są bardziej odporne. W gospodarce 
zamkniętego obiegu monitorowanie i kontrola przepły-
wów materiałowych, dóbr i usług obniża ryzyko takich 
wstrząsów. 

Proces myślenia analityczno-liniowego

badania innowacje technologia produkty sprzedaż zysk

Proces myślenia systemowo-holistycznego

badania

innowacje

technologia

produkty

sprzedaż

zysk

Obszar aktywnOści nr 4

WSPIerANIe rOzWOJu SPOłeCzNOŚCI LOkALNYCH
grupa Saint-gobain wdraża inicjatywy oraz programy mające na 
celu wspieranie lokalnego rozwoju społecznego i  gospodarczego 
w  rejonach, gdzie zlokalizowane są jej zakłady produkcyjne, jak 
również wspiera programy społeczne.

Priorytetowe wyzwania:
• Wspieranie lokalnych gospodarek
• Wspieranie inicjatyw służących interesowi publicznemu

Ryc. 15.  Porównanie myślenia analitycznego (liniowego) 
z systemowym (holistycznym)

Źródło: Murzyn K., Made in Klaster czyli współpraca dla innowacji, Uniwersytet Otwarty AGH, Kraków 

Flagowe przedsięwzięcie 
saint-gobain w polsce
 
W 2009 roku zakład produkcyjny Saint-
Gobain hPm Polska z siedzibą w Kole 
znacznie ograniczył wpływ swojej 
działalności na środowisko 
naturalne, dzięki eliminacji naftalenu - 
składnika rozpuszczalników, barwników 
czy sadzy. Stało się to możliwe dzięki 
działaniom organizacyjno-technicznym, 
a także badawczo-rozwojowym, które 
przewidywały m.in. całkowite zastąpienie 
naftalenu substancją neutralną dla 
środowiska naturalnego.
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Dla materii organicznej esencją tworzenia wartości 
jest możliwość uzyskania dodatkowych korzyści 
powstałych w wyniku jej wykorzystania, co pole-

ga na przetwarzaniu produktów, materiałów czy usług. 
Przyjmuje to postać kaskadowego (sekwencyjnego) 
postępowania. W biologicznym rozkładzie – w wyniku 
naturalnego procesu lub kontrolowanej fermentacji – 
materia ulega stopniowemu rozkładowi w wyniku działa-
nia mikroorganizmów, jak bakterie czy grzyby, uzyskując 
energię i składniki odżywcze z jej składników – węglo-
wodanów, tłuszczów i białek. W skróconej drodze, np. 
od drzewa do pieca, rezygnujemy z wielu wartości, które 
można by wykorzystać. Inaczej się dzieje, gdy drewno 
(lub wytworzone z niego produkty drewniane) używane 
jest w budownictwie czy meblarstwie przed naturalnym 
rozkładem lub ewentualnym spaleniem. Całość biolo-
gicznego potencjału substancji powinna być wykorzy-
stywana. Dobrym przykładem kaskadowego postępo-
wania jest uprawa kawy. nie chodzi tylko o pozyskanie 
ziarna, należy problem rozważać biorąc pod uwagę cały 
proces uprawy. Patrząc na uprawę jako całość powin-
niśmy dostrzegać krzew w sposób zintegrowany, tzn. 
łącznie z cieniolubnymi roślinami czy innymi elementami 
roślinności otoczenia czy plantacji. Ponadto produkcja 
kawy generuje 12 mln ton odpadów rolnych rocznie. 
odpady te mogłyby zostać wykorzystane, zastępując 

tradycyjne twarde drewno stosowane na farmach do 
produkcji tropikalnych grzybów o wysokiej wartości, któ-
ra wynosi obecnie 17 mld USD. odpady z uprawy oraz 
produkcji kawy są bardziej wydajne, dzięki czemu skra-
cają czas produkcji grzybów. natomiast pozostałości po 
produkcji grzybów mogą być wykorzystane jako pasza 
dla zwierząt hodowlanych, gdyż zawierają cenne enzy-
my, a także mogą zostać (na końcu kaskady) użyte jako 
nawóz do wzbogacenia gleby. Powrót substancji do gle-
by to częściowe zamknięcie obiegu. 
W Komunikacie Komisji Europejskiej napisano: „Prze-
mysł dostrzega już solidne argumenty biznesowe 
przemawiające za zwiększeniem produktywności za-
sobów. Szacuje się, że poprawa zasobooszczędno-
ści w całym łańcuchu wartości może zmniejszyć za-
potrzebowanie na nakłady materiałowe o 17–24% do 
roku 203030, a lepsze wykorzystanie zasobów może 
przynieść europejskiemu przemysłowi oszczędności 
wynoszące 630 mld euro rocznie31. z badań przepro-
wadzanych na potrzeby biznesu, opierających się na 
modelowaniu na poziomie produktu, wynika, że nowe 
podejście, tj. gospodarka o obiegu zamkniętym, ofe-
ruje duże możliwości zaoszczędzenia kosztów mate-
riałów przez przemysł UE, a dzięki tworzeniu nowych 
rynków i nowych produktów oraz wartości dla biznesu, 

30.  Meyer B. et al., Macroeconomic Modelling of Sustainable Development and the Links Between the Eco-
nomy and the Environment, 2011. Badanie dla Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska) dostępne 
na stronie http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/pdf/report_macroeco-
nomic.pdf

31.  Guide to Resource Efficiency in Manufacturing: Experiences from Improving Resource Efficiency in Ma-
nufacturing Companies. Europe INNOVA (2012).

4.2  Stosowanie myślenia kaska-
dowego 
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może przyczynić się do wzrostu PKb nawet o 3,9%”32,33.
We wspomnianym komunikacie podkreśla się, że ko-
nieczne jest innowacyjne podejście do minimalizacji ilo-
ści odpadów nie tylko w ramach cyklu życia produktu, 
ale na etapie projektowania, a nawet wcześniej – na eta-
pie ustanawiania standardów. Przykładowo oznacza to:

n  ograniczenie ilości materiałów wymaganych do świad-
czenia konkretnej usługi (ograniczenie wagi);

n  przedłużenie okresu użytkowania produktów (trwałość);
n  ograniczenie zużycia energii i materiałów na etapach 

produkcji i użytkowania (efektywność)34

n  ograniczenie wykorzystania materiałów niebezpiecz-
nych lub trudnych do recyklingu w produktach i pro-
cesach produkcji (substytucja);

n  stworzenie rynków dla surowców wtórnych (recykla-
tów) na podstawie norm, zamówień publicznych itd.;

n  projektowanie produktów łatwiejszych do utrzymania, 
naprawy, modernizacji, przerobienia lub recyklingu 
(ekoprojekt);

n  rozwój koniecznych usług dla konsumentów w da-
nym obszarze (konserwacje/naprawy itd.);

n  zachęcanie konsumentów do ograniczania odpa-

32.  Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale 
for an Accelerated Transition. 

33.  Ku gospodarce o  obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”. Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i  Komitetu 
Regionów. Komisja Europejska. Bruksela, 2.7.2014 COM(2014) 398 final. 

34.  Przykład z Polski. Nastąpiła znaczna poprawa w efektywności energetycznej w Polsce. Intensyw-
ność energetyczna zmieniła się z 423 ktoe/1000 euro PKB w 2001 r. do blisko 300 ktoe/1000 euro 
PKB w  2012 r., co jednak wciąż stanowi dwa razy więcej niż średnia EU28. http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec360 (do-
stęp: 29.07.2014).

dów i wysokiej jakości segregacji oraz wspieranie tych 
działań;

n  zachęcanie do segregacji i stosowanie systemów 
zbiórki minimalizujących koszty recyklingu oraz po-
nownego wykorzystania;

n  ułatwianie grupowania działań mających na celu za-
pobieganie przeznaczaniu produktów ubocznych na 
odpady (symbioza przemysłowa); 

oraz

n  stymulowanie warunków sprzyjających szerszym i lep-
szym wyborom konsumentów za sprawą usług dzier-
żawy, wynajmu lub współużytkowania, stanowiących 
alternatywę dla posiadania produktów na własność, 

Z badań przeprowadzanych na 
potrzeby biznesu opierających się na 
modelowaniu na poziomie produktu 
wynika, że podejście oparte na 
gospodarce o obiegu zamkniętym 
oferuje duże możliwości zaoszczędzenia 
kosztów materiałów przez przemysł 
UE, a dzięki tworzeniu nowych rynków 
i nowych produktów oraz wartości dla 
biznesu, może przyczynić się do wzrostu 
PKB nawet o 3,9 %.
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przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów konsu-
mentów (pod względem kosztów, ochrony, informacji, 
warunków umownych, aspektów dotyczących ubez-
pieczenia itd.)”35.

35.   Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”. Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i  Komitetu 
Regionów. Komisja Europejska. Bruksela, 2.7.2014 COM(2014) 398 final.

Komisja Europejska, planując wprowadzenie w roku 
2025 zakazu składowania wszelkich odpadów nadają-
cych się do recyklingu, uważa, że będzie to posunięcie 
prowadzące do faktycznego wyeliminowania składowa-
nia odpadów do roku 2030. Realizacja tych zamierzeń 
„może doprowadzić do stworzenia w UE do 2030 roku 
ponad 180 000 bezpośrednich miejsc pracy, nie licząc 
ok. 400 000 miejsc pracy, które powstaną za sprawą 
wdrożenia obowiązującego prawodawstwa dotyczące-
go odpadów. Działania te pozwolą zaspokoić od 10 do 
40% popytu na surowce w UE, jednocześnie przyczy-
niając się do realizacji wyznaczonego na rok 2030 celu, 
jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
o 40%, czyli wyeliminowanie w 2030 roku 62 Mton ekwi-
walentu Co2 (w skali roku)36,37. 

Jednym z najważniejszych praktycznych przykła-
dów wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym 
jest koncepcja symbio-miasto powstała w Szwe-

cji w 2008 roku. oznacza ona uzyskanie tego samego 
poziomu życia przy zużywaniu znacznie mniejszej ilości 
zasobów i energii w wyniku integracji rozwiązań tech-

36. Tamże.
37.  Przykład z Polski. Obecnie w Polsce wytwarzamy ok. 10 mln ton odpadów rocznie. Z tego tylko ok. 

3 mln ton podlega unieszkodliwieniu w  sposób pozwalający na ponowne wytworzenie nowych 
materiałów (recykling) lub odzysk choć części materii, w formie nawozu lub energii, w formie cie-
pła. Pozostałe 7 mln ton trafia na składowiska i jest praktycznie bezpowrotnie wyłączone z obiegu 
gospodarczego. Zawrócenie tych odpadów do gospodarki, zgodnie z regułą zamkniętego cyklu, po-
zwoliłoby na wygenerowanie rynku wartego ok. 10 mld złotych i kilka tysięcy nowych miejsc pracy.

4.3 Symbio-miasto

Flagowe przedsięwzięcie 
saint-gobain w polsce
 
Ecophon maksymalnie ogranicza 
odpady na wszystkich etapach cyklu 
życia produktu, co w procesie produkcji 
przejawia się m.in. wykorzystaniem 
w ponad 70% szkła z recyklingu. Inny 
przykład to wprowadzane w trakcie 
projektowania takie rozwiązanie, jak 
Ecophon master matrix, które zakłada 
wykorzystanie paneli dźwiękochłonnych 
bez docinania, czyli z zerowym 
odpadem. W ostatniej fazie, dzięki 
zagospodarowaniu produktu na budowie 
oraz możliwości jego ponownego 
przetworzenia, udaje się zminimalizować 
jego wpływ na środowisko naturalne.
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Źródło: http://www.flickr.com

Ryc. 16.  Przykład symbio-miasta: Hammarby Sjöstad, Sztokholm (Szwecja)
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nologicznych i funkcji miejskich. Istota symbio-miasta 
polega na włączeniu miasta w ekosystem na zasadzie 
symbiozy. W teorii chodzi o domykanie obiegów ma-
terii poprzez ponowne wykorzystanie odpadów w sys-
temie miasta lub oddawanie ekosystemowi materii 
w takim samym stanie, w jakim została pobrana. Ale to 
nie wszystko. W gospodarce zamkniętego obiegu nie 
tylko ponownie wykorzystujemy odpady, ale musimy 
też zadbać, aby produkowane materiały nadawały się 
do ponownego wykorzystania lub przetworzenia przy 
użyciu minimalnej ilości energii. z przyrody powinniśmy 

pobierać jak najmniej, a także jak najmniej oddawać 
w postaci dla przyrody szkodliwej (ryc. 16). 
W podejściu charakteryzującym symbio-miasto daje 
się wyraźnie zauważyć, że korzyści środowiskowe 
i ekonomiczne są wynikiem „uwolnienia” synergizmu 
pomiędzy różnymi systemami miejskimi. Miasto takie 
zbudowane jest z siedmiu kluczowych elementów 
(ryc. 17)38. 

n  architektura – jej zadaniem jest nie tylko projektowa-
nie budynków, obiektów i infrastruktury; ma także peł-
nić ważną rolę w poprawie środowiska miasta, jego 
bezpieczeństwa i tworzenia jego dobrobytu; 

n   energetyka – ma skupić się przede wszystkim na 
poszukiwaniu miejsc i okoliczności, gdzie energia 
jest tracona, oraz na odzyskiwaniu jej w wyniku sko-
ordynowanych działań oszczędzających pieniądze, 
zasoby i środowisko;

n   planowanie krajobrazu – służyć ma znacznej po-
prawie jakości życia, wypracowując harmonię zabu-
dowanych części miasta ze środowiskiem przyrod-
niczym, przynosząc miastu korzyści ekonomiczne 
i społeczne; 

n   transport i zarządzanie ruchem – mają kształtować 
coraz bardziej efektywny transport publiczny i nie-
zmotoryzowany, ograniczając jego niekorzystny 
wpływ na środowisko, ratując życie i oszczędzając 
pieniądze;

38. http://www.symbiocity.org/en/approach/

Ryc. 17.  Siedem kluczowych elementów wchodzących 
w skład symbio-miasta

Źródło:  http://www.metrodcliving.com/shades_of_green/WindowsLiveWriter/symbiocity%20susta-
inable%20growth.jpg
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n  gospodarka odpadami – wymaga innowacyjnego 
podejścia, tak aby przynosiła współkorzyści: śro-
dowiskowe, ekonomiczne i społeczne, co wyma-
ga „odkrycia” korzystnych powiązań między nimi;

n   funkcje miastotwórcze, przemysł i budynki – trzeba 
krytycznie spojrzeć na przestrzenne, ekonomicz-
ne, środowiskowe i społeczne relacje występujące 
w mieście, tak aby zrównoważone podejście służyło 
budowaniu dobrobytu mieszkańców oraz wysokiej 
jakości życia i środowiska; 

n    gospodarka wodno-ściekowa – wymaga głębokiego 
zrozumienia synergizmu występującego pomiędzy 
systemami miejskimi; ma dążyć do „zawrócenia” 
wody i ścieków, do uzyskania wody pitnej, biogazu 
i nawozów.

Całość wymaga inteligentnego zarządzania, co nie jest 
możliwe bez nowoczesnych systemów informacyjnych 
i technologii komunikowania się; takie zarządzanie może 
przyczynić się do wielu oszczędności. Inteligentne za-
rządzanie w symbio-mieście oznacza, przykładowo: a) 
łączenie zarządzania odpadami z produkcją ciepła, b) 
łączenie oczyszczalni ścieków z transportem miejskim 
poprzez zastosowanie w nim biogazu, c) wykorzystanie 
przemysłowego ciepła odpadowego w miejskim syste-
mie ciepłowniczym, a także d) wytwarzanie ciepła/chłodu 
i energii elektrycznej z energii słonecznej, wprowadzanie 
do eksploatacji budynków zeroenergetycznych, wyko-
rzystanie wody opadowej czy też wykorzystanie dachów 
do zakładania małych enklaw zieleni (mini ogrodów). 

Podobnie jak w przypadku symbio-miast, symbio-
-przemysł wywodzi się z koncepcji ekosystemu, 
gdzie niemal w pełni domykają się obiegi materii 

i energii. Istotą ekosystemu nie są poszczególne jego 
elementy, ale połączenia między nimi. Właśnie te połą-
czenia sprawiają, że żyją nie tylko pojedyncze stworze-
nia, ale „żyją”, czyli ulegają naturalnemu przekształceniu, 
także krajobrazy, regiony, kontynenty, świat. James Lo-
velock wysunął nawet hipotezę, że ziemia nie jest wca-
le bezdusznym ekosystemem, ale myślącą jednostką, 
która wiedzie własne życie; śladem starożytnych Greków 
nazwał ją Gają. 
transferując powyższe, symbio-przemysł to ekosystemy 
przemysłowe składające się przede wszystkim z zespo-
łów powiązanych wzajemnie, dobrowolnie współdzia-
łających różnych organizacji (przedsiębiorstw) zlokali-
zowanych na jednym obszarze, co ma służyć bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu surowców i lepszemu po-
stępowaniu z odpadami (ryc. 18 i 19).
na terenach uprzemysłowionych symbioza może przy-
brać postać parku ekoprzemysłowego. Korzyści z two-
rzenia symbioz przemysłowych mają różny wymiar39: 

n    środowiskowy, tzn. prowadzący do efektywnego wy-
korzystania zasobów, ze stopniową redukcją używania 

39.   Modele stref przemysłowych i mieszkalnych. http://icimb.pl/opole/images/stories/PDF/Konf_OSZ/
osz_Glodek.pdf

4.4 Symbio-przemysł
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zasobów nieodnawialnych, zmniejszenie zanieczysz-
czeń;

n     ekonomiczny, tzn. ograniczanie kosztów zakupu 
zasobów i kosztów gospodarki odpadami, a także 
generowanie dodatkowych przychodów w wyniku 
sprzedaży produktów ubocznych i odpadów jako 
surowców wtórnych;

n    biznesowy, tzn. budowanie korzystnych relacji z ze-
wnętrznymi podmiotami gospodarczymi, kreowanie 
własnego wizerunku środowiskowego, powstawanie 
nowych produktów i zajmowanie nowych rynków;

n    społeczny, tzn. wzrost zatrudnienia, poprawa warun-
ków pracy, tworzenie czystszego i bezpieczniejsze-
go środowiska, co razem przyczynia się do podno-
szenia jakości życia. 

tworzenie systemów ekoprzemysłowych napotyka na 
wiele barier, które trzeba pokonać, aby mogły one roz-
wijać się prawidłowo, a mianowicie40:

40. Tamże.

n    bariera techniczna – wynikająca z trudności dopaso-
wania się przedsiębiorstw, gdyż często brak im do 
tego odpowiedniego potencjału;

n     bariera informacyjna – ograniczenia w zakresie po-
zyskiwania informacji o potencjalnych rynkach i od-
biorcach oraz dostawcach produktów odpadowych;

n     bariera ekonomiczna – dotycząca braku zaintere-
sowania wykorzystaniem odpadów jako zasobów 
wtórnych, w sytuacji gdy nie funkcjonuje wiarygodny 
rynek takich produktów;

Podobnie jak w przypadku symbio-miast, 
symbio-przemysł wywodzi się z koncepcji 
ekosystemu, gdzie niemal w pełni 
domykają się obiegi materii i energii. 
Istotą ekosystemu nie są poszczególne jego 
elementy, ale połączenia między nimi.

Ryc. 18.  Duńskie miasto Kalundborg – przykład sym-
biozy przemysłowej

Źródło: Google Map
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Źródło:  Modele stref przemysłowych i mieszkalnych. http://icimb.pl/opole/images/stories/PDF/Konf_OSZ/osz_Glodek.pdf
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Ryc. 19.  Przykład symbiozy przedsiębiorstw w duńskim mieście Kalundborg
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n     bariera motywacyjna - związana z chęciami do współ-
pracy, udziału w tworzeniu powiązań aktorów prze-
mysłowych, agend sektora publicznego, otoczenia 
biznesu, a także potrzebą akceptacji społecznej. 

Kluczowym zagadnieniem przy projektowaniu symbio-
zy (systemu ekoprzemysłowego) jest dobór przedsię-
biorstw oraz inwentaryzacja rodzaju wyrobów, strumieni 
surowców, materiałów i emitowanych zanieczyszczeń. 
oto próba sformułowania warunków do powstania sie-
ci powiązań pomiędzy firmami41:

n     „Przedsiębiorstwa powinny być różnorodne, ale 
komplementarne.

n     Wszelkie transakcje wymiany / współpracy powinny 
być ekonomicznie opłacalne.

n    Wszelkie działania muszą wynikać z potrzeb i woli 
firm, nie mogą być im narzucane z zewnątrz.

n     Podejmowane działania powinny być realizowane 
przy bliskiej współpracy z instytucjami kontroli i nad-
zoru.

n     Mała odległość między współpracującymi partnera-
mi jest ważna ze względu na ekonomikę transportu. 

Czynnikami motywującymi firmy do tworzenia symbiozy 
przedsiębiorstw są jasne i klarowne przepisy oraz wy-
magania prawne, a także korzyści uzyskiwane w wyniku 
współpracy”.

41. Tamże.

W 2012 roku Isover przystąpił do realizacji globalnego projektu o nazwie  
CARE 4 grupy Saint-Gobain, który zobowiązuje wszystkie spółki grupy do 
czterokrotnej redukcji zużycia energii w nowo powstających i poddawanych 
gruntownej renowacji budynkach użytkowanych przez Saint-Gobain. Siedzi-
ba Isover w Gliwicach została poddana kompletnej modernizacji, podczas 
której wykorzystano nie tylko materiały izolacyjne z wełny mineralnej, ale tak-
że dokonano montażu paneli fotowoltaicznych. Efektem przeprowadzonych 
prac była blisko 5-krotna redukcja zapotrzebowania budynku na energię.

Flagowe przedsięwzięcie 
saint-gobain w polsce
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od 350 lat Saint-Gobain dostarcza światu wielu in-
nowacyjnych rozwiązań wysokiej jakości. W 1994 
roku działalność grupy dotarła także do Polski, 

dzięki czemu możemy poznawać dorobek jej wieloletniej 
działalności biznesowej. Firma jest dobrym przykładem 
łączenia tradycji z nowoczesnością. nieustannie stara 
się odpowiadać na nowe wyzwania i pokazuje, że potrafi 
dbać o zrównoważony rozwój na świecie. 
Działalność innowacyjna Saint-Gobain koncentruje się 
na tworzeniu nowych materiałów do budowy domów, 
samochodów i innych przedmiotów potrzebnych czło-
wiekowi w codziennym życiu. Materiały produkowane 
przez Saint-Gobain tworzą otoczenie człowieka. Czło-
wiek, tak jak każdy inny gatunek żyjący na ziemi ma 
swoje siedlisko, zwane habitat (z łaciny: habito – miesz-
kać). Jego elementami są nie tylko ściany, podłogi, 
okna, dach, ale także gleba, powietrze, woda, rośliny 
i zwierzęta. Swoim siedliskiem ludzie wpisują się w eko-
system ziemi. Innowacje Saint-Gobain czynią ludzkie 
siedliska i ekosystem bliższymi sobie (ryc. 20). 

5.  Saint-Gobain – innowacyjność 
historycznie uwarunkowana

5.1  Saint-Gobain w Polsce  
– historia

44%

25%

22%

9%

dystrybucja 
budowlana

produkty dla 
budownictwa

materiały 
innowacyjne

opakowania szklane

Ryc. 20.  Saint-Gobain jest światowym liderem w szcze-
gólności w produkcji materiałów do budowy 
domów

Źródło: http://www.saint-gobain.pl/sektory_dzialalnosci/
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Surowce potrzebne człowiekowi czerpane są 
z natury i do natury powinny powrócić. tym sa-
mym, tak jak w przyrodzie, zamknięty zostanie 

pewien cykl obiegu materii. Jednym z najbardziej na-
turalnych produktów jest szkło. to właśnie z powodu 
szkła firma Saint-Gobain powstała w 1665 roku.

Szkło to najczęściej czysta krzemionka, która występuje 
w większości otaczających nas skał. najpopularniejszą 
postacią krzemionki jest piasek. Aby z piasku uzyskać 
szkło, trzeba go stopić i odpowiednio uformować. 
W tym celu, a także po to, by nadać szkłu odpowied-
ni kolor, dodaje się do niego odpowiednie topniki lub 
barwniki, które także są materiałami obecnymi w przy-
rodzie. Dziś szkło wytwarzane przez firmę spełnia jesz-

cze bardziej niż kiedyś swoją podstawową funkcję, czyli 
zapewnienie ciepła oraz światła w domach. najnowsze 
szyby projektowane są z myślą o dostarczeniu jak naj-
większej ilości światła, a więc energii, do wnętrza, przy 
jak najmniejszej przepuszczalności ciepła, a więc także 
energii, uchodzącej na zewnątrz. Mimo przetworzenia 
szkło po stłuczeniu i przemieleniu będzie ponownie 
piaskiem. 

25 zakladów
produkcyjnych 17

861,4 mln €ok. 6000
pracowników

aktywności

obroty w 2014 roku

€

Ryc. 21. Saint-Gobain w Polsce

Źródło: http://www.saint-gobain.pl/fakty_i_liczby_2/

W 1994 roku działalność grupy dotarła 
także do Polski. Obecnie w Polsce działa 
25 zakładów należących do Grupy Saint
-Gobain. Większość z nich ma w swojej 
ofercie produkty innowacyjne, które 
weszły na rynek zaledwie kilka lat temu… 
zatrudniając przy tym około 6000 osób.

5.2  Saint-Gobain w Polsce  
– asortyment
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Saint-Gobain poszukuje innowacyjnych materiałów, 
przeznaczając na ten cel 65% z całej kwoty ok. 430 mln 
euro rocznie (2013 r.) dedykowanej badaniom i rozwo-
jowi. Posiada ona 12 centrów badawczych na całym 
świecie, angażując naukowców z wielu dziedzin i wielu 
krajów, w tym z Polski. Po raz czwarty firma została za-
liczona przez thompson Reuters do grona najbardziej 
100 innowacyjnych firm na świecie42.
obecnie w Polsce działa 25 zakładów należących do 
tej Grupy. Większość z nich ma w swojej ofercie pro-
dukty innowacyjne, które weszły na rynek zaledwie kilka 
lat temu. oprócz szkła w Polsce produkuje się także 
inne produkty związane z przetwarzaniem skał. Saint-
-Gobain zatrudnia około 6000 osób (ryc. 21).

znaczenie firmy Saint-Gobain w zakresie innowa-
cji znajduje potwierdzenie w polskich rankingach 
innowacyjności; świadczą o tym także otrzymy-

wane przez firmę nagrody. W 2012 roku w rankingu 
Instytutu nauk Ekonomicznych PAn firma znalazła się 
wśród 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw 
w Polsce. otrzymała statuetkę „Innowatora” w katego-

42.  Ranking ten prowadzony jest on 2011 tzn., że we wszystkich jego edycjach Saint-Gobain była zali-
czana do 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie. http://top100innovators.com/

rii budownictwa. było to możliwe dzięki wprowadzeniu 
na rynek licznych innowacyjnych produktów przezna-
czonych do izolacji termicznej i akustycznej domów, 
do elewacji i wykończeń w budownictwie oraz instalacji 
wodociągowych. Saint-Gobain szerzy ideę kształtowa-
nia dobrego środowiska dla życia człowieka. Podkre-
ślając swoją innowacyjność w tym zakresie, firma od 
2014 roku wspierała budowę trzech domów w standar-
dzie Multi-Comfort: w Gdańsku, Stawigudzie i zielon-
kach Wsi k. Warszawy. 

ten ostatni dom spełnił wymagania nFoŚiGW43 
dla standardu nF-1544, przez co inwestorzy otrzymali 
dotację w wysokości 50 000 zł. tworząc taki standard 
firmie zależało na tym, aby dom był nie tylko energo-
oszczędny i przyjazny dla środowiska, ale dodatkowo 
miał właściwą akustykę, oświetlenie i jakość powietrza. 
Do zasilania w energię zastosowano ogniwa fotowol-
taiczne i kolektory słoneczne, gruntową pompę ciepła, 
system zbierania wody deszczowej oraz podczyszcza-
nia ścieków do włączenia w obieg tzw. szarej wody.

Innowacyjne podejście Grupy w Polsce do budow-
nictwa niskoenergetycznego ze współkorzyściami dla 
społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego 
wyraża się w pięciu przesłaniach, które powinny być 
spełnione:45

43. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
44. Energia użytkowa potrzebna do ogrzewania ≤ 15 kWh/(m2/rok).
45. Kwapisz H., Warto budować energooszczędnie, „Puls Biznesu” 26–28 czerwca 2015.

5.3  Saint-Gobain w Polsce  
– działalność innowacyjna
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n     po pierwsze – ludzie, czyli korzyści społeczne;
n     �po drugie – gospodarka, czyli budowanie rynku na 

rzecz niskoemisyjnego rozwoju wraz z tworzeniem 
zielonych miejsc pracy;

n     �po trzecie – środowisko naturalne, czyli zasadnicza 
poprawa efektywności użytkowania zasobów i ener-
gii, a także promowanie niskoemisyjności;

n     �po czwarte – technologia, czyli innowacje w służbie 
ludzi, gospodarki i środowiska;

n     �po piąte – prawo przyjazne i promujące budowę do-
mów o niskim zużyciu energii i modernizacji budyn-
ków już istniejących.

Istotną inicjatywą prowadzoną od 7 lat przez Grupę Sa-
int-Gobain, także w Polsce, jest konkurs na innowacje 
noVA, w którym nowe firmy wykorzystujące jako pod-
stawę swojego biznesu rozwiązania ekologiczne mogą 
wygrać nawet 50 000 dolarów. Celem konkursu jest 
nagradzanie nowych przedsiębiorstw, których aspiracją 
jest rozwój i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań. 

Dotyczy to takich dziedzin jak: budownictwo, energia 
i środowisko, a także materiałów dla budownictwa oraz 
zaawansowanych technologicznie produktów sprzyja-
jących efektywności energetycznej czy zrównoważone-
mu rozwojowi.

Obszar aktywnOści nr 5

dzIAłANIA W IMIĘ WArtOŚCI 

rola i znaczenie Saint-gobain w światowej gospodarce zobowiązuje 
wszystkie spółki grupy do promocji wśród ich partnerów 
biznesowych wartości i  wzorcowych praktyk postępowania 
wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Priorytetowe wyzwania:
•   Podnoszenie świadomości wśród współpracujących firm,  

instytucji i organizacji
• Wspieranie inicjatyw służących interesowi publicznemu
• Odpowiedzialne zakupy surowców, produktów i usług
• Promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych
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Problemy środowiska naturalnego i warunków ludz-
kiej egzystencji na ziemi układają się w dwustronny 
obraz. z jednej strony cywilizacja ludzka stoi przed 

kluczowym pytaniem: „co dalej?”, gdyż kontynuowanie 
rozwoju według dotychczasowych zasad stwarza dla 
jej przetrwania poważne zagrożenie. Wyraźnie pokazu-
je to jeden z obecnie najwybitniejszych naukowców na 
świecie, Stephen Hawking, stwierdzając: „Wkraczamy 
w coraz bardziej niebezpieczny okres w historii ziemi. 
nasza populacja i wykorzystywanie zasobów ziemi ro-
śnie wraz z technicznymi zdolnościami do zmiany oto-
czenia. Mamy coraz więcej możliwości. Ale nasz kod 
genetyczny nadal niesie egoistyczne i agresywne in-
stynkty, które w przeszłości były warunkiem przeżycia. 
Uniknięcie katastrofy w ciągu najbliższych stu lat będzie 
trudne”. nawołuje on do jak najszybszej kolonizacji Ko-
smosu jako narzędzia obrony przed zagładą46. 

Czy jednak nie będzie to eksportowanie marnotraw-
nego i niesprawiedliwego funkcjonowania cywilizacji 
na ziemi na inną planetę? Czy wystarczy nam do tego 
energii i zasobów? Czy będzie nas jako ludzi na to stać?

46. http://natemat.pl/57769,stephen-hawking-nawoluje-do-kolonizacji-kosmosu

z drugiej strony obecna sytuacja stwarza nowe możli-
wości, innowacyjnych zmian we wszystkich możliwych 
wymiarach, nie tylko technologicznym. Gospodarka 
umiaru, gospodarka o obiegu zamkniętym czy eko-
innowacje, zielona gospodarka, symbio-miasto czy 
symbio-przemysł są kierunkami poszukiwań tej zmiany.  
Pytanie – czy politycy, władze centralne i lokalne, biz-
nes, jak też my ludzie, mieszkańcy ziemi, jesteśmy 
zdolni do takiej zmiany. Jedną z dróg wyjścia z sytu-
acji pokazuje Jeremy Rifkin, głosząc ideę trzeciej re-
wolucji przemysłowej. Jego zdaniem spowoduje ona 
stworzenie tysięcy nowych firm, milionów miejsc pracy. 
zapoczątkuje ona zasadnicze zmiany w relacjach mię-
dzy ludźmi z hierarchicznych na równoległe, co będzie 

6. zamiast podsumowania

Trudno dzisiaj powiedzieć, w jakim 
kierunku pójdzie świat. Pewne jest jednak 
to, że ciągle rozwijająca się firma Saint-
Gobain jest już gotowa do zasadniczych 
zmian nie tylko w sferze produkcji 
i zarządzania ale także w sferze społecznej 
i ekologicznej odpowiedzialności.
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miało wpływ na sposób prowadzenia przedsiębiorstw, 
funkcjonowania społeczeństw, edukację dzieci i budo-
wanie społeczeństwa obywatelskiego. określa on pięć 
podstawowych filarów tej rewolucji, a mianowicie47:

n      Przejście na odnawialne źródła energii.
n      Przekształcenie budynków i obiektów na całym 

świecie w mikroelektrownie do produkowania i kon-
sumowania energii na miejscu.

n      Wykorzystanie wodoru i innych technologii do prze-
chowywania energii w każdym budynku i obiekcie, 
tak aby za pomocą infrastruktury wykorzystać w peł-
ni fluktuujące źródła energii odnawialnej.

n      Wykorzystanie idei Internetu do przekształcenia sieci 
energetycznych; chodzi o to, by działały podobnie 
jak Internet (miliony budynków generujących niewiel-
kie ilości energii odnawialnej, które mogą sprzeda-
wać jej nadwyżki do sieci i dzielić się nią z sąsiada-
mi, np. jako indywidualni prosumenci czy w ramach 
spółdzielni energetycznych).

n      Przekształcenie transportu: pojazdy elektryczne lub 
na ogniwa paliwowe, które będą służyć do kupowa-
nia i sprzedawania zielonej energii, wykorzystując do 
tego inteligentne sieci przesyłowe. 

trudno dzisiaj powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie 
świat. Czy będzie się uchylać od odważnych decyzji 
zmieniających system funkcjonowania naszej cywili-

47. http://thethirdindustrialrevolution.com/

zacji, czy też pójdzie drogą budowania inteligentnych 
systemów opartych na Internecie? Pewne jest przynaj-
mniej to, że ciągle rozwijająca się firma Saint-Gobain 
jest już gotowa do zasadniczych zmian nie tylko w sfe-
rze produkcji i zarządzania, ale przede wszystkim w sfe-
rze idei. na tym właśnie polega społeczna i ekologicz-
na odpowiedzialność. 
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