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BS 8001 XP X 30-901Kontekst

Koncepcja GOZ (circular economy) z roku na 
rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem społeczeństwa. Świadczy o 
tym m. in. rosnąca popularność wyszukiwania 
tego terminu w przeglądarkach internetowych.

źródło: trends.google.com [dostęp 13.11.2021]

Potrzeba przejścia z gospodarki liniowej na GOZ 
powoduje potrzebę opracowania globalnych 
standardów w tym zakresie. Normy krajowe 
zostały opracowane przez UK oraz Francję, a
ISO powołało Komitet Techniczny mający na 
celu opracowanie norm międzynarodowych.

Dobrowolny francuski standard XP X30-901, 
określa terminy, zasady i praktyki dla wszystkich 
podmiotów, które zgodzą się wdrażać GOZ.
XP X30-901 proponuje matrycę 3 x 7 obejmującą 
trzy wymiary zrównoważonego rozwoju:

środowisko, gospodarka, społeczeństwo 
oraz siedem obszarów działania GOZ:
① zrównoważone zamówienia, 
② ekoprojektowanie,
③ symbioza przemysłowa, 
④ gospodarka funkcjonalna, 
⑤ odpowiedzialna konsumpcja, 
⑥ wydłużenie okresu użytkowania, 
⑦ efektywne zarządzanie materiałami i 
produktami na końcu ich cyklu życia.
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Pierwsza na świecie 
brytyjska norma BS 8001 z 
2017 roku stanowi 
praktyczny przewodnik 
wdrażania GOZ w 
organizacji. Umożliwia na 
kompleksowe spojrzenie na 
organizację we wszystkich 
aspektach jej 
funkcjonowania w oparciu o 
6 zasad GOZ.

BS 8001 pozwala na: efektywne korzystanie z 

zasobów, zmniejszenie kosztów i ryzyka 

związanego z łańcuchem dostaw, zwiększoną 

odporność, nowe źródła przychodów i 

wzmocnienie referencji korporacyjnych w zakresie 

zrównoważonego rozwoju.
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ISO 50001 ISO/TC 323 EMAS

EMAS jest wiodącym instrumentem ZŚ UE, 
przyczyniającym się do przejścia na GOZ: 
① narzędzie do pomiaru efektywności zasobów
② ciągłe doskonalenie sprzyja innowacyjności
③ zaangażowanie pracowników
④ wyprzedzanie potrzeb interesariuszy 
⑤ spełnianie wymagań prawnych 
⑥ przejrzyste informacje, w tym dla władz 
publicznych

KE opublikowała raport 
o najlepszych praktykach 
GOZ  w powiązaniu z EMAS.

W ramach wdrażania GOZ jednym z kluczowych 
obszarów aktywności jest zarządzanie energią, 
stanowiące najbardziej krytyczne wyzwanie 
stojące obecnie przed społecznością 
międzynarodową. Norma ISO 50001 to 
międzynarodowy standard systemowego 
zarządzania energią stawiający czoła temu 
problemowi.

W 2018 roku powołano ISO/TC 323, którego 
celem jest opracowanie międzynarodowych 
norm z zakresu GOZ. Obecnie w opracowaniu są: 
o ISO 59004: GOZ – Ramy i zasady wdrażania 
o ISO 59010: GOZ – Wytyczne dotyczące modeli 

biznesowych i łańcuchów wartości 
o ISO 59020: GOZ – Pomiar dotyczący GOZ 
o ISO 59031: GOZ – Analiza studiów przypadku
o ISO 59032: GOZ – Przegląd wdrożenia modelu 

biznesowego 
o ISO 59040: GOZ – Karta danych o obiegu 

zamkniętym produktu
GOZ poprzez działalność ISO/TC 323 przyczynia 
się do realizacje celów zrównoważonego 
rozwoju (SDGs).

źródło: 
https://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/report
_EMAS_Circular_Economy.pdf [dostęp 13.11.2021]

Standard wspiera zespoły 
kierownicze we wszystkich 
sektorach w bardziej 
efektywnym wykorzystaniu 
energii. Pozwala na 
pozyskiwanie skumulowanych 
oszczędności energii, 
zmniejszenie emisji i 
przyczynia się do rozwoju 
gospodarki niskoemisyjnej. 
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