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Rozwiązaniem tych kwestii zajmuje się ekonomia cyrkularna. Jej wdrożenie może 10 

pozytywnie wpłynąć na osiągane przez sektor turystyczny zyski, jednocześnie przyczyniając 11 

się do zahamowania negatywnych skutków środowiskowych. 12 
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omówienie, na przykładzie hotelu Green Solution House, możliwości implementacji przez 14 
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międzynarodowy projekt CIRTOINNO: Circular economy tools to support innovation in 16 
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1. Wprowadzenie  1 

Według Światowej Organizacji Turystyki ONZ (UNWTO), Unia Europejska stanowi 2 

istotny kierunek podróży dla turystów z całego świata. W 2015 r. aż pięć państw 3 

członkowskich znalazło się wśród 10 najpopularniejszych destynacji świata (Według World 4 

Tourism Organisation, 2017). To pokazuje, że turystyka, także o zasięgu regionalnym  5 

i lokalnym, posiada potencjał, przyczyniający się do wzrostu dochodów i zatrudnienia  6 

w regionie, a także poprawy komfortu życia mieszkańców. Niestety nie można zapomnieć  7 

o jej negatywnych skutkach. Dynamiczny rozwój sektora turystycznego niesie za sobą 8 

degradację środowiska naturalnego, rosnące zużycie zasobów naturalnych i wzrost 9 

zanieczyszczeń. Rozwiązaniem tych kwestii od kilku dekad zajmuje się ekonomia cyrkularna, 10 

zwana także gospodarką obiegu zamkniętego. Jej wdrożenie i systematyczne korzystanie z jej 11 

zasad może pozytywnie wpłynąć na osiągane przez sektor turystyczny zyski, jednocześnie 12 

przyczyniając się do zahamowania negatywnych skutków środowiskowych.  13 

Artykuł ma na celu zaprezentowanie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, poprzez 14 

którą realizowane są innowacje i procesy transformacji modelu linearnego w model 15 

cyrkularny. Kolejnym celem jest omówienie, na przykładzie hotelu Green Solution House, 16 

możliwości implementacji przez obiekty turystyczne rozwiązań cyrkularnych. 17 

Inspiracją do napisania artykułu jest realizowany przez autorkę międzynarodowy projekt 18 

CIRTOINNO: Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs, 19 

którego celem jest wzrost innowacyjności firm turystycznych z obszaru nadmorskiego 20 

poprzez wykorzystanie wybranych elementów gospodarki obiegu zamkniętego w ofero-21 

wanych przez nie usługach i produktach, a także w przyjętych modelach biznesowych. 22 

Wspomniany wyżej hotel, jest elementem wizyt studyjnych, które odbywają uczestnicy 23 

projektu.  24 

2. W kierunku ekonomii cyrkularnej 25 

W okresie ostatnich 30 lat, w literaturze, jak i biznesie pojawiło się mnóstwo nowych 26 

koncepcji, łączących ekologię z aspektem ekonomicznym. Europejczycy zaczęli żyć bardziej 27 

świadomie, zmienił się styl konsumpcji i korzystania z dostępnych zasobów. Coraz bardziej 28 

popularne stają się hasła, tj. „zrównoważony rozwój”, „zielona gospodarka”, czy 29 

„ekomyślenie”, które nie są tylko sloganami, lecz sposobem na życie. Ta zmiana nastawienia 30 

jest odpowiedzią na potrzebę stawienia czoła poważnym ogólnoświatowym problemom, 31 

związanym z zanieczyszczeniem środowiska, rosnącą ilością odpadów i wciąż 32 

niedostosowanym do tych wyzwań kultywowanym tradycyjnym modelem prowadzenia 33 

biznesu.  34 
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Ekonomia cyrkularna (z jęz. ang. circular economy, CE) lub in. gospodarka obiegu 1 

zamkniętego określa zasady produkcji i konsumpcji, będąc odpowiedzią na linearny model 2 

biznesowy: weź-wytwórz-wyrzuć (z jęz. ang. take-make-dispose), z którego najczęściej 3 

korzystają przedsiębiorcy. W teorii bazuje głównie na ekonomii środowiska i ekologii 4 

przemysłowej, stanowiąc alternatywny model dla ekonomii neoklasycznej, zarówno  5 

z teoretycznego, jak i z praktycznego punktu widzenia.  6 

Środowisko jest tutaj postrzegane jako system, który należy odwzorowywać 7 

w działalności produkcyjnej i usługowej, dążąc do stworzenia idealnego samoodnawialnego 8 

się mechanizmu (Ghisellini et al., 2015). Z podejściem tym związanych jest wiele koncepcji, 9 

wśród których warto przybliżyć: 10 

 projektowanie regeneracyjne (ang. regenerative design), mające na celu odnawialność 11 

i regenerację wszystkich zużywanych źródeł energii i materiałów; 12 

 gospodarkę wydajnościową (ang. performance economy), która przedstawia wizję 13 

gospodarki w tzw. pętlach, z maksymalnie wydłużonymi cyklami życia, czy też 14 

odnawianiem i regenerowaniem, mającym zapobiegać powstawaniu odpadów; 15 

 koncepcję „od kołyski do kołyski” (ang. cradle to cradle), w której już na etapie 16 

projektowania unika się szkodliwych i niedających się przetworzyć elementów 17 

składowych na rzecz elementów biodegradowalnych i dających się powtórnie 18 

wykorzystać;  19 

 ekologię przemysłową, w myśl której procesy produkcyjne są opracowywane, 20 

organizowane i lokalizowane tak, aby funkcjonowały w sposób umożliwiający 21 

synergię i najpełniej naśladowały żywe organizmy; 22 

 bionikę – podejście, w którym procesy przyrodnicze są inspiracją do tworzenia 23 

rozwiązań gospodarczych.  24 

Koncepcja GOZ nie ma jednego autora. Przytacza się tutaj kilka pierwotnych źródeł,  25 

m.in. pracę architekta i ekonomisty Waltera Stahela (Ellen MacArthur Foundation, 2012; 26 

Stahel, 2015; Winans, Kendall, and Deng, 2017) oraz koncepcję-metaforę ziemi według 27 

Barbary Ward i Kennetha Bouldinga, a także badania ekonomisty Hermana Daly'ego  28 

na temat gospodarki stanu zrównoważonego (ang. steady-state economy). David W. Pearce  29 

i Kerry R. Turner (1990) również wnieśli wkład w przedmiotową problematykę, nadając  30 

ramy koncepcyjne dla idei CE w postaci podejścia „zasób-produkty-zanieczyszczenie”  31 

(ang. resource-products-pollution).  32 

Gospodarka w obiegu zamkniętym jest rozumiana jako strategia rozwoju, umożliwiająca 33 

wzrost gospodarczy przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji łańcucha konsumpcji 34 

materiałów biologicznych i technicznych. Głęboka transformacja schematów produkcji 35 

i konsumpcji ma zaś za zadanie utrzymywać materiały w ciągłym obiegu, przekształcając 36 

systemy przemysłowe i promując kaskadowe wykorzystanie materiałów i odpadów (Vanner 37 

et al., 2014).  38 
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Wiodącą światową organizacją promującą zasady GOZ jest Fundacja Ellen MacArthur, 1 

która koncepcję traktuje jako „potencjalny sposób, w jaki społeczeństwo może poprawić 2 

dobrobyt przy jednoczesnym ograniczeniu uzależnienia od materiałów podstawowych  3 

i energii” (Ellen MacArthur Fundation; Renswounde, Wolde, and Joustra, 2015).  4 

W Polsce, do idei podchodzi się z rezerwą, jednak nie jest to wynik niechęci do działań 5 

prośrodowiskowych. Raczej jest to obawa przed zmianą modelu biznesowego oraz 6 

przeświadczenie, że wdrożenie nowych rozwiązań będzie kosztochłonne. Co więcej, 7 

przedsiębiorcy zastanawiają się, czy zmiana modelu biznesowego na bardziej „ekologiczny” 8 

będzie niosła za sobą rzeczywiste profity finansowe.  9 

3. Koncepcja 3R w ekonomii cyrkularnej  10 

Trzy główne działania, które tworzą gospodarkę obiegu zamkniętego noszą skrót 3R,  11 

od angielskich słów Reduction, Reuse i Recycle, tj. redukcja, powtórne wykorzystanie  12 

i recykling. Zasada redukcji ma na celu ograniczenie do minimum oddziaływania surowców 13 

naturalnych poprzez poprawę wydajności procesów produkcji i konsumpcji. Może to nastąpić 14 

np. dzięki wprowadzeniu nowych technologii lub bardziej kompaktowych produktów,  15 

a nawet promocji oszczędnego stylu życia. Powiązana z powyższym idea poprawy 16 

wydajności zasobów sugeruje redukcję ich wykorzystania, przy jednoczesnej poprawie 17 

sytuacji ekonomicznej i społecznej (Ghisellini et al., 2015). 18 

Zasada powtórnego wykorzystania dotyczy „każdej operacji, wskutek której produkty lub 19 

komponenty niebędące odpadami są wykorzystywane powtórnie w tym samym celu,  20 

dla którego powstały” (Vanner et al., 2014, p. 8). Powtórne wykorzystanie ma wiele zalet, 21 

ponieważ wymaga użycia mniejszej ilości zasobów i energii oraz mniejszego nakładu pracy 22 

(Castellani, Sala, and Mirabella, 2015; WRAP, 2011; Prendeville et al., 2014). Zasada nie jest 23 

prosta do wdrożenia. Wymaga przede wszystkim zmiany zachowań społecznych w zakresie 24 

nawyków i przyzwyczajeń. Pierwszym krokiem jest tutaj zaprzestanie kupowania nowości, 25 

kiedy jeszcze stare sprzęty działają prawidłowo lub naprawa ich, jeśli ulegną awarii.  26 

Recykling dotyczy zaś „każdej operacji odzysku, wskutek której materiały są ponownie 27 

przetwarzane w produkty, materiały lub substancje do celów pierwotnych lub innych” 28 

(Vanner et al., 2014, p. 8). Według GOZ, wartościowy recykling (tzw. recykling pierwszego 29 

rzędu) to taki, który nie zużywa żadnych zasobów naturalnych (Dziadkiewicz, 2017b; Bocken 30 

et al., 2016).  31 

Powyższe zasady rozbudowano do 6R, tj. reuse, recycle, redesign, remanufacture, reduce, 32 

i recover, do wcześniejszych dodając współdzielenie, przeprojektowanie, regenerację  33 

i odzysk (Jawahir, and Bradley, 2016; Winans et al., 2017). 34 
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4. Ekonomia cyrkularna dla sektora turystycznego – studium przypadku 1 

Jak dotąd rozwiązaniom cyrkularnym w branży turystycznej nie poświęcono zbyt dużo 2 

miejsca. Co więcej, zasady ekonomii cyrkularnej stosowane są głównie na poziomie 3 

poszczególnych organizacji i w niektórych ograniczonych obszarach działalności gospo-4 

darczej, rzadko zaś na skalę całych gospodarek i systemów społecznych.  5 

Gospodarka obiegu zamkniętego stwarza tymczasem ogromne możliwości osiągania 6 

większej stabilności i zyskowności w branży turystycznej. Dotyczy to zwłaszcza trzech 7 

obszarów: łańcucha dostaw, ogólnego działania firmy i obsługi klienta.  8 

Wdrożenie ekonomii cyrkularnej w tym sektorze stanowi nie lada wyzwanie. Branża ta  9 

w znacznym stopniu korzysta z modelu linearnego, wykorzystując wiele tanich i łatwo 10 

dostępnych zasobów. Niemniej jednak, mając świadomość tego, że zasoby są ograniczone,  11 

a dominujący w gospodarce model liniowy ukierunkowany na konsumpcję przestaje być 12 

opłacalny, coraz więcej hoteli, restauracji i obiektów spa jest zainteresowanych transformacją 13 

swojego biznesu w model zakładający większą oszczędność.  14 

Green Solution House (GSH) stanowi przykład wykorzystania rozwiązań GOZ w sektorze 15 

turystycznym. To odremontowany, niewielki czterogwiazdkowy hotel w miejscowości Rønne 16 

na Bornholmie. Posiada 92 pokoje i zaplecze konferencyjne. Duńczycy mówią o hotelu,  17 

że jest to „żywe laboratorium”, które wdraża najnowsze osiągnięcia technologiczne, 18 

organizacyjne, prośrodowiskowe i cyrkulacyjne.  19 

Hotel przyjął regeneracyjny model biznesowy (według zasady 3R), w którym przychody 20 

uzyskiwane z usług są przeznaczane na finansowanie ciągłego wdrażania eko-rozwiązań  21 

i odnawiania już zainstalowanych systemów. 22 

Przed odrestaurowaniem hotelu, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, które 23 

miały wskazać, czy zasadna jest przebudowa kolejnego obiektu na wyspie Bornholm. 24 

Stwierdzono wówczas, że liczba hoteli na wyspie jest wystarczająca, ale pionierski hotel  25 

o wyraźnym profilu prośrodowiskowym może być wyróżnikiem i stanowić nową wartość  26 

na duńskim rynku.  27 

Hotel wpisuje się w strategię budowania marki wyspy Bornholm pn. „Jasna zielona 28 

wyspa” (Anonim, 14.09.2018). Posiada też certyfikat Duńskiej Rady Zielonych Budynków 29 

(Danish Green Building Council, DGNB), a kuchnia w hotelu – posiada certyfikat 30 

ekologiczny „Bronze”. Inwestycję wspierają także lokalni włodarze (Blindkilde, 2015). 31 

Można śmiało powiedzieć, że hotel ten jest swego rodzaju wzorem do naśladowania – 32 

wdrożono w nim łącznie 75 rozwiązań proekologicznych, tj. systemy energetyczne  33 

i wodociągowe, meble z odzysku, dywany i zasłony, nadające się do powtórnego 34 

wykorzystania. Cała gama produktów żywnościowych pochodzi z lokalnych upraw,  35 

a stosowane farby do odnawiania pomieszczeń są przyjazne dla środowiska. Wyeliminowano 36 

także całkowicie odpady kuchenne. 37 

http://www.brightgreenisland.dk/
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GSH jest samowystarczalny energetycznie. Wbudowane w fasady baterie słoneczne oraz 1 

przeszklone sufity wytwarzają energię, a zainstalowanie urządzeń do pirolizy przekształca 2 

odpady organiczne w prąd i ciepło. Wkomponowana w krajobraz elektrownia słoneczna 3 

podgrzewa wodę i zapewnia ogrzewanie podłogowe i ciepłą wodę pitną dla hotelu,  4 

a nadwyżka ciepła gromadzona jest w odnowiony i przekształcony do tego celu basen.  5 

To, co nie zostanie zużyte na potrzeby hotelu jest odprowadzane do sieci elektrycznej 6 

Bornholmu. 7 

Nawet okna dachowe w hotelu zostały wybrane nieprzypadkowo. Ich producent (firma 8 

VELUX) działa według zasad cyrkularnych, generując minimum odpadów podczas produkcji. 9 

W okna wbudowane zostały ogniwa fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 98 m², generujące 10 

ok. 7077 kWh energię rocznie. 11 

Hotel świadomie zarządza także wodą. Ta pochodząca ze zlewów i toalet przechodzi 12 

oczyszczanie beztlenowe, uzdatnianie i filtrację biologiczną. W ten sposób, dziennie 13 

oczyszczanych jest ok. 500 litrów wody, służącej m.in. do nawadniania ogrodów. Dzięki 14 

współpracy z architektami krajobrazu, którzy zasadzili na terenie obiektu odpowiednią 15 

roślinność, usunięto jej brzydki zapach. W przyszłości, właściciele hotelu planują zamknąć 16 

cały wodny obieg, wykorzystując oczyszczoną wodę w toaletach. Dokonano innowacji także 17 

w zakresie dbałości o powietrze – dywany w hotelu wchłaniają cząsteczki kurzu, płyty 18 

gipsowe na ścianach usuwają formaldehyd, a specjalne membrany na dachu wychwytują  19 

i unieszkodliwiają cząsteczki zanieczyszczeń z zewnątrz. Wyposażenie w hotelu jest 20 

zaprojektowane tak, aby nie generować odpadów. Hotel korzysta m.in. z upcyklingu 21 

(Dziadkiewicz, and Nieżurawska, 2017) – meble z innego hotelu odnowiono poprzez użycie 22 

tkanin ekologicznych firmy Gabriel.  23 

Wykorzystując zasadę kastomizacji (Dziadkiewicz, 2017a), w proces dbałości  24 

o środowisko zostają włączeni także goście. Są oni informowani, w jaki sposób prawidłowo 25 

korzystać w pokojach z energii, wody i klimatyzacji. To współdecydowanie to swoisty 26 

eksperyment, dotyczący na razie kilku pokoi, nazywanych inteligentnymi. 27 

Właściciele hotelu świadomie wybierają także dostawców: lokalni to m.in. dostawcy 28 

żywności i materiałów budowlanych, krajowi i międzynarodowi działają zaś w niszach 29 

produktów proekologicznych i zielonej technologii. Dzięki nim możliwe jest wprowadzenie 30 

innowacji produktowych oraz tworzenie skutecznych kampanii, edukujących gości w zakresie 31 

GOZ.  32 

Reasumując, można powiedzieć, że Green Solution House to przykład wyjątkowego 33 

związku innowacyjnego modelu biznesowego ze zrównoważonym rozwojem lokalnym.  34 

Ta spójność oddolnie budowanej marki ekologicznej miejsca ze świadomie opracowanym 35 

modelem biznesowym „od kołyski do kołyski”, czyni obiekt wizytówką regionu.  36 
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6. Zakończenie 1 

W 2015 roku, Komisja Europejska przyjęła „Plan działania UE dotyczący gospodarki 2 

obiegu zamkniętego”, który proponuje wdrożenie modelu cyrkularnego w Państwach 3 

Członkowskich. Jej zamierzeniem jest dostosowanie do 2030 roku aż 65% wytwarzanych 4 

odpadów komunalnych do ponownego użycia lub recyklingu.  5 

Doświadczenia rynków zagranicznych pokazują, że wdrożenie GOZ jest opłacalne  6 

i to w długim okresie czasu: przyczynia się do tworzenia oszczędności, wydłuża cykle życia, 7 

promuje wypożyczanie zamiast posiadania na własność, namawia do korzystania z surowców 8 

biodegradowalnych i stosowania polityki „zero odpadów”. Jak wskazano na przykładzie 9 

duńskiego hotelu, tworzy także wartość dla klientów, interesariuszy i całego otoczenia 10 

poprzez propagowanie tych form konsumpcji, które bazują na aktywnych użytkownikach,  11 

a nie pasywnych konsumentach.  12 

Reasumując należy stwierdzić, że ekonomia cyrkularna przestaje być uważana za 13 

przewagę konkurencyjną – to konieczność, która pozwala firmie przetrwać na rynku,  14 

ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa, dla którego dbanie o środowisko naturalne 15 

przestaje być modą, lecz staje się stylem życia. 16 
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