
Szanowny Panie Premierze, 

W dniach 6-7 marca br. w Brukseli odbyła się konferencja European Circular Economy 

Stakeholder Conference, w której wzięło udział kilkuset uczestników i w ramach której odbyły 

się także warsztaty poświęcone różnym aspektom gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Z 

żalem odnotowujemy fakt,  że w tym ważnym spotkaniu zabrakło przedstawicieli polskiego 

Rządu. Pragniemy zwrócić uwagę Pana Premiera, że aktywność Polski na forum Unii 

Europejskiej w obszarze kreowania i wdrażania GOZ jest marginalna, podczas gdy zachodzą 

niezwykle ważne procesy decyzyjne w tym obszarze. Polska, poprzez przyjmowanie biernej 

postawy sama pozbawia się możliwości wpływu na kształt tych decyzji.  

Jako społeczeństwa stajemy w obliczu konieczności zmiany naszego podejścia do środowiska 

w jakim żyjemy. Musimy radykalnie zmienić swój styl życia i konsumpcji, a także  sposób 

wytwarzania i gospodarowania produktami. W tym szczególnym momencie nie są to kwestie 

przesadnego postrzegania ekologii, tylko głęboka troska o zapewnienie warunków dla 

przetrwania Planety i ludzkości. 

Uczestnicząc aktywnie we wspomnianej konferencji w Brukseli nabraliśmy przekonania, że 

opisany problem dostrzegany jest coraz mocniej przez społeczeństwo europejskie, ale także 

przez środowiska decydentów, polityków i biznesu. Wszystkie uznane organizacje naukowe 

oraz organizacje społeczne podkreślają konieczność podjęcia największego możliwego wysiłku 

w zakresie zmiany podejścia człowieka do środowiska, w którym żyje. Nie powinniśmy w tym 

obszarze być bierni. Aby jednak zapewnić skuteczność podejmowanej przez nas aktywności 

potrzebna jest spójność koncepcji i działań realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak 

i podstawowym, społecznym. 

W GOZ upatrujemy szansę na zrównoważony rozwój Polski, tworzenie nowych miejsc pracy, 

zdecydowaną poprawę stanu środowiska i ochrony zasobów Ziemi. Kwestie te dostrzegł także 

Pan Premier w strategii odpowiedzialnego rozwoju, stąd z zadowoleniem dostrzegamy 

zbieżność naszych stanowisk. 

Panie Premierze 

Jako przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste oraz Instytutu Gospodarki o 

Obiegu Zamkniętym zwracamy się o realne wsparcie działań na rzecz gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Mając to na uwadze wnosimy o:  

1. Utworzenie z interesariuszami stałego międzyresortowego zespołu do spraw wdrażania 

GOZ w Polsce 

2. Dokonanie przeglądu i aktualizacji dokumentu „Mapa drogowa transformacji w 

kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” 

3. Wdrożenie w Polsce systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta 

4. Wprowadzenie zmian w systemie prawnym, zapewniających prawo do 

naprawy  produktów, nabywania produktów do własnych opakowań, zmniejszenia 

obciążeń podatkowych dla sektora usług naprawczych 

5. Przyjęcie ustawy o zapobieganiu stratom żywności 

6. Opracowanie strategii i realnych mechanizmów prawnych i ekonomicznych 

wspierających rozwój branży i rynku recyklingu 

7. Definitywne zaprzestanie wspomagania rozwiązań hamujących rozwój gospodarki o 

obiegu zamkniętym. 



Zwracamy się także o wsparcie działań podejmowanych przez organizacje ekologiczne i 

społeczne. Apelujemy o nie pozostawianie Polski na marginesie działań podejmowanych w tym 

obszarze na forum europejskim. W atmosferze zrozumienia i wzajemnego wsparcia jesteśmy 

w stanie osiągnąć zdecydowanie więcej, w tym spowodować aby Polska, w obliczu trudnych 

wyzwań cywilizacyjnych, nie pozostała na szarym końcu zachodzących zmian. 

  

Sygnatariusze listu: 

Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste 

Europejskie Biuro Ochrony Środowiska 

Dr inż. Tomasz Wojciechowski (IGOZ), Piotr Barczak (EEB, PSZW), Mirosław Bachorz 

(współautor raportu Polska Droga do GOZ), Paweł Głuszyński (TNZ), Andrzej Gawłowski. 


