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Znaczącą rolę we wdrażaniu założeń GOZ 
odgrywają zarówno duże jak i małe i średnie 
przedsiębiorstwa, gdzie MŚP stanowią 99% 
wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

MŚP znacznym stopniu przyczyniają się do 
powstawania zanieczyszczeń emitowanych do 
środowiska, a także nieefektywnego 
gospodarowania zasobami. Stąd potrzeba 
określenie poziomu znajomości zagadnień 
związanych z GOZ w tej grupie oraz wskazanie 
niezbędnych do podjęcia działań, które 
zwiększyłyby zaangażowanie MŚP w realizację 
działań na rzecz GOZ i jakości środowiska. 

Województwo śląskie regionem silnie 
zurbanizowanym i uprzemysłowionym, gdzie  
funkcjonuje duża liczba przedsiębiorstw

Ocena stopnia realizacji inicjatyw związanych 
z gospodarką o obiegu zamkniętym według 
modelu ReSOLVE dla wybranej grupy 
przedsiębiorstw funkcjonujących w 
województwie śląskim

Identyfikacja barier oraz szans związanych z  
rozwojem gospodarki o obiegu zamkniętym 
w przedsiębiorstwach.

Badanie ankietowe zostało skierowane do małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw funkcjonujących 
na obszarze województwa śląskiego. 

Zaproszenie do badania zostało rozesłane pocztą 
elektroniczną do 1’000 przedsiębiorstw w 
województwie śląskim. Zwroty wyniosły na poziomie  
36%. W grupie respondentów znalazło się 71,4% 
przedsiębiorstw zakwalifikowanych do grupy małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz 28,6% dużych 
przedsiębiorców. 
Respondentami byli przedsiębiorcy z sektora: 
energetycznego, budowlanego, medycznego, 
motoryzacyjnego, opakowaniowego oraz tworzyw 
sztucznych i produktów z plastiku.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w 
okresie czerwiec-lipiec 2021.



Rezultaty Wnioski Referencje/podziękowania

Regenerate – w największym stopniu wykorzystywane są 
ogniwa fotowoltaicznie, kolektory słoneczne oraz biomasę 
(branża energetyczna).
Share – sektor tworzyw sztucznych uczestniczy w 
działaniach związanych z udostępnianiem narzędzi innym 
podmiotom, a także korzysta z narzędzi innych podmiotów. 
Optimise – najaktywniejsze sektory energetyczny oraz 
tworzyw sztucznych. Koncentracja na zwiększaniu 
wydajności oraz ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów.
Loop – najwięcej przypadków w branżach zajmujących się 
obróbką i produkcją produktów z tworzyw sztucznych i 
energetyczna. Największy udział w ponownym 
wykorzystaniu Zagospodarowania powstałych odpadów 
(kierowanie odpadów do zakładów utylizacji, sprzedaż, 
ponowne wykorzystanie w ramach swojego 
przedsiębiorstwa, wykorzystanie odpadów przez inne 
podmioty, spalanie z odzyskiem energii). 
Virtualise – w największym stopniu wykorzystywana w 
sektorach energetycznym oraz tworzyw sztucznych. 
Głównie wirtualny obieg dokumentacji.
Exchange – Wymiana technologii oraz urządzeń w 
największym stopniu realizowana jest w branży 
energetycznej oraz sektorze tworzyw sztucznych.

Presented results have been developed as 
part of the project Network of Regional 
Specialised Observatories in the 
Entrepreneurial Discovering Process in the 
Silesian Voivodeship (SO RIS in PPO - II) 
implemented under the Regional 
Operational Programme of the Silesian 
Voivodeship for the years 2014-2020 (UDA-
RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00)
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