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Wyzwania przyszłości 



Fazy rozwoju cywilizacyjnego 
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Ekstensywny a intensywny model 
rozwoju cywilizacyjnego 
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• Trzy fale technologiczne wg Tofflera (Trzecia fala, 1980): 
– Agrarna (ekstensywny model rozwoju) 

– Przemysłowa (ekstensywny model rozwoju) 

– Współczesna/Informacyjna/Usługowa (intensywny model rozwoju) 

• Ekstensywny model rozwoju cywilizacyjnego wiązał się m.in.       z 
korzystaniem z nieodnawialnych źródeł energii (węgiel, ropa, gaz, uran) i 
surowców nieenergetycznych (złoża kopalin) 

• Model ekstensywny wciąż trwa, choć jest systematycznie ograniczany 

• Model intensywny i zrównoważony rozwój: 
– Konferencja sztokholmska i Raport Klubu Rzymskiego (1972) 

– Raport Komisji Bruntland „Nasza Wspólna Przyszłość” (1987) 

– Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (1992) 

– Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, Johannesburg (2002) 



Pojęcie zrównoważonego  
rozwoju 
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• Pojęcie zrównoważonego rozwoju wprowadzone w Raporcie 
Komisji Bruntland (1987) 

• Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszenia 
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie 

• Aby rozwój był zrównoważony, trzy zjawiska muszą zachodzić 
równocześnie: 

– Wzrost gospodarczy 

– Zmniejszanie rozwarstwienia społecznego 

– Poprawa lub co najmniej nie pogarszanie stanu środowiska 
naturalnego 



Raport International Resource  
Panel przy UNEP 
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• Łączne użytkowanie surowców mineralnych wzrosło z 3 mld t          
w 1900 do 48 mld t w 2000 i >70 mld t w 2015 r. W krajach 
rozwiniętych zużycie jednostkowe 13-20 ton/mieszkańca/rok,          
w Indiach <4 t/m/r (średnia światowa: 9 t/m/r) 

• Do 2050 r. przy utrzymaniu obecnych trendów użytkowanie 
surowców mineralnych musiałoby wzrosnąć co najmniej 
ponad dwukrotnie  

• Nie będzie wystarczającej ilości dostępnych zasobów, by 
zapewnić użytkowanie na tym poziomie 

• Tanie źródła pierwotne wielu surowców energetycznych               
i metalicznych – na wyczerpaniu 



Zużycie surowców całkowite                    
i jednostkowe (Giljum i in. 2014) 
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Prognoza demograficzna  
(UNDESA 2017, mln) 
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Rok 2015 2030 2050 2075 2100 

Świat 7350 8501 9725 10702 11213 

Azja 4393 4923 5267 5194 4889 

Afryka 1186 1679 2478 3525 4387 

Europa 738 734 707 665 646 

Ameryka Płd. i Śr. 634 721 784 781 721 

Ameryka Płn. 358 396 433 472 500 

Oceania 39 47 57 66 71 



Wskaźniki zużycia energii  
i wybranych surowców 

9 

Kraj Energia 
całkowita 
(GJ/os.) 

Energia 
elektryczna 
(MWh/os.) 

Ropa 
naftowa 
(ton/os.) 

Miedź 
(kg/os.) 

Świat 81 2,7 0,6 2,8 

USA 290 12,1 2,6 5,6 

Niemcy 163 6,6 1,4 14,0 

Polska 108 3,7 0,3 6,2 

Chiny 94 4,3 0,4 7,0 

Indie 25 0,8 0,1 0,4 

Wartości minimalne <10 <0,02 - - 

USA/Indie 12 razy 15 razy 20 razy 14 razy 

USA/Średnia światowa 3,6 raza 4,5 raza 4,3 raza 2 razy 
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Koncepcja gospodarki  

o obiegu zamkniętym 



Koncepcja gospodarki  
o obiegu zamkniętym 
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• Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją 
gospodarczą, w której produkty i surowce powinny pozostawać w 
gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów 
powinno być jak najbardziej zminimalizowane 

• Uwzględnia ona wszystkie etapy cyklu życia produktu, od projektowania, 
przez produkcję, konsumpcję, zbiórkę odpadów, po ich zagospodarowanie 

• Chodzi o odejście od gospodarki linearnej, wg zasady „weź – wyprodukuj – 
zużyj – wyrzuć”, z odpadami traktowanymi jako ostatni etap cyklu życia.  

• W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpadów 
powstawało jak najmniej, a jeżeli już powstaną – były traktowane jako 
surowce wtórne.  

• Gospodarka o obiegu zamkniętym zasadniczo nie dotyczy surowców 
energetycznych, natomiast w najwyższym stopniu dotyczy surowców 
metalicznych i niektórych budowlanych 



Gospodarka o obiegu zamkniętym 
– surowce metaliczne 
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• Dla wielu głównych metali recykling jest stosunkowo dobrze rozwinięty, 
dla wielu metali ważnych, ale zużywanych w małych ilościach - znikomy  

• Główne źródła: rozbiórka obiektów budowlanych, złomowanie sprzętu 
komunikacyjnego, złomowanie maszyn i urządzeń, złomowanie sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (największe wyzwanie) 

• Warunek: zbiórka zużytych wyrobów - nośników metali - musi być 
odpowiednio zorganizowana 

• Stopień koncentracji metali: zazwyczaj wielokrotnie wyższy niż w rudach 
metali, w niektórych przypadkach zbiórka i odzysk opłacalny 

• Energia: zużycie na otrzymanie metali znacznie niższe niż w przypadku 
pozyskiwania metali ze złóż rud 

• Środowisko: ograniczenie rozprzestrzeniania się szkodliwych pierwiastków i 
związków, mniejsza ilość zwałowisk 



Orientacyjny poziom recyklingu 
wybranych metali na świecie (%) 
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Metale żelazne Metale nieżelazne 
Fe (stal) 60-70 Al Ok. 60 

Cr Ok. 90 Cu 40-50 
Mn Ok. 50 Pb Ok. 70 
V <1 Zn 40-50 
Ni Ok. 60 Sn Ok. 75 
Nb Ok. 55 Mg Ok. 40 
Mo  Ok. 30 Co Ok. 65 



Orientacyjny poziom recyklingu 
wybranych metali w Polsce w 

porównaniu do świata (%) 
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Świat (kraje rozwinięte) Polska 
Fe (stal) 60-70 Fe (stal) 57 

Al Ok. 60 Al >90 
Cu 40-50 Cu 22 
Pb Ok. 70 Pb 75 
Zn 40-50 Zn 24 



Zużycie wybranych metali na świecie 
do 2050 względem dotychczasowej 

produkcji i dostępnych zasobów 
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Łączna konsumpcja  
2000-2050  

Pozyskane ze 
złóż do 2000  



Trendy rozwoju zużycia miedzi  
na świecie (przykład) 
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Udział ilości metalu wydobytego 
w ostatnich 30 latach do 
wydobytego od 1900 r. 
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Miejskie górnictwo metali  
(urban mining) 
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• Miejskim źródłem metali przede wszystkim wycofywane z użytku 
samochody oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE - Waste of 
Electrical and Electronic Equipment, pol. ZSEE) 

• Złomowane samochody to źródło m.in. stali, aluminium, ołowiu, 
miedzi, niklu, kobaltu, złota, srebra, platynowców,  być może także 
pierwiastków ziem rzadkich, galu, germanu, indu, tantalu 

• Złomowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE/ZSEE) to źródło 
m.in. złota, srebra, platynowców, miedzi, kobaltu, być może także 
pierwiastków ziem rzadkich, galu, germanu, indu, tantalu i in.  

• Schemat pozyskiwania metali w górnictwie miejskim:  
 System zbiórki WEEE z biur i gospodarstw domowych 
Wyspecjalizowane punkty zbiórki WEEE 
 Separacja określonych części elektronicznych 
Koncentracja części zawierających metale  
 Ekstrakcja i rafinacja metali 

 



Ilość ważniejszych metali 
zawartych w wyprodukowanych 

samochodach (2014) 
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Metal Użytkowanie w produkcji 

samochodów (tys. t) 

Udział w łącznym 

zużyciu metalu (%) 

Stal 140 000 9% 

Al 10 200 21% 

Pb 9 800 80% 

Cu 2 600 10% 

Ni 200 12% 

Pt 0,17 55% 

Pd 0,20 60% 

Rh 0,03 90% 



Pozyskiwanie metali ze złóż 
kopalin i z zużytych urządzeń 
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Zużyty sprzęt elektroniczny jako 
„miejska kopalnia metali” 
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• 1 tona złomu telefonów komórkowych zawiera wielokrotnie 
więcej złota niż typowe rudy złota 

• Średnia zawartość złota w eksploatowanej rudzie: ok. 5 g/t 
• 1 tona złomu telefonów komórkowych zawiera 300-400 g/t 

złota, około 3 kg/t srebra i około 100 kg/t miedzi, a także inne 
cenne metale 

• Smartfony wprowadzane do użytkowania w Polsce w ciągu 
roku zawierają ok. 3 t Ag, 300 kg Au, 60 t Co (na świecie: 
>4000 t Ag, ok. 380 t Au, >70000 t Co, >200000 t Cu) 

• Jeden komputer zawiera ok. 0,6 g Au, 5 g Ag i 100 g Cu 
• Docelowo konieczny odpowiedni system zbiórki 

 

 



Okresy eksploatacji i wskaźniki  
zbiórki elektroniki (Niemcy, 2014) 
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• Telewizory LCD – okres użytkowania 10 lat, wskaźnik 
zbiórki 85% 

• Monitory komputerowe LCD – okres użytkowania                
6-7 lat, wskaźnik zbiórki 50% 

• Laptopy itp. – okres użytkowania 5-6 lat, wskaźnik zbiórki 
50% 

• Telefony komórkowe i smartfony – okres użytkowania          
3-4 lata, wskaźnik zbiórki tylko 5%!  



Technologie i metale  
przyszłości 
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Nowe technologie  
– nowe wyzwania surowcowe 
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Metal 2006* 2030* Technologie rozwojowe 

Gal 18% 397% Fotowoltaika, półprzewodniki, białe diody 

Ind 40% 329% Wyświetlacze, fotowoltaika 

Skand <2% 231% Ogniwa paliwowe SOFC, stopy Al 

German 28% 220% Światłowody, technologie optyczne IR 

Neodym 23% 166% Magnezy stałe, technologie laserowe 

Platyna <10% 135% Ogniwa paliwowe, katalizatory 

Tantal 40% 102% Mikrokondensatory, technologie medyczne 

Kobalt 21% 43% Baterie Li-Ion, syntetyczne paliwa 

* Procent obecnej światowej produkcji danego surowca 
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Ocena potrzeb surowcowych 
na przykładzie Polski 



Zapotrzebowanie Polski na surowce 
mineralne w ujęciu ilościowym 
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• Łączna wielkość zużycia surowców mineralnych w Polsce zmalała z około 
550 mln t w 2011 r. do 450-470 mln t/r w latach kolejnych, głównie za 
sprawą ograniczenia zapotrzebowania na kruszywa mineralne, w mniejszym 
stopniu spadku zużycia węgla  

• Struktura zużycia surowców mineralnych w Polsce w ujęciu ilościowym: 
 Surowce energetyczne   33-39% 

 W tym węgle  28-33% 
 Surowce metaliczne       5-6% 

 W tym surowce żelaza           4-5% 
 Surowce ceramiczne   17-18% 

 W tym wapienie       8-9% 
 Surowce chemiczne       4-5% 
 Surowce budowlane   33-41% 

 W tym kruszywa    31-39% 



Zabezpieczenie popytu głównie  
ze źródeł krajowych (70-100%) 
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• Surowce energetyczne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks 
• Surowce metaliczne: miedź, złoto, srebro, cyna (wtórna), cynk, ołów, 

ren, selen, kadm 
• Surowce ceramiczne: wapienie, piaski szklarskie i inne przemysłowe, 

gips i anhydryt, dolomity, kreda, kaolin (50-60%), surowce skaleniowe 
(>65%) 

• Surowce chemiczne: sól, soda kalcynowana i kaustyczna, siarka 
elementarna, kwas siarkowy, magnezyt surowy 

• Surowce budowlane: kruszywa żwirowo-piaskowe, kruszywa łamane, 
kamienie budowlane, asfalt (syntetyczny) 

• Surowce inne: hel 



Zabezpieczenie popytu głównie 
lub wyłącznie z importu 
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• Surowce energetyczne: ropa naftowa (>95%), gaz ziemny (70-80%) 

• Surowce metaliczne: aluminium, chromu surowce, kobaltu surowce, 
krzem, magnez, manganu surowce, molibdenu surowce, nikiel, 
pierwiastki ziem rzadkich, platynowce, rtęć, tytanu surowce, wolframu 
surowce, rudy i koncentraty żelaza, żelazostopy 

• Surowce ceramiczne: bentonity, diatomit, korund, granaty, grafit, mika, 
cyrkon, pumeks, magnezyty, talk, wermikulit, perlit, boksyty, alumina, 
andaluzyt, pigmenty żelazowe 

• Surowce chemiczne: fosforyty, fosfor, sole potasowe, fluoryt, boru 
surowce, brom, fluor, jodu surowce, litu surowce, strontu węglan 

• Surowce inne: baryt, diamenty, sadza 



Wielkości zużycia ważniejszych 
surowców energetycznych w 

gospodarce krajowej 
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• Węgiel kamienny    70-80 mln t/r 

• Węgiel brunatny    57-65 mln t/r 

• Ropa naftowa    20-25 mln t/r 

• Gaz ziemny wysokometanowy 13-16 mld m3/r 



Wielkości zużycia ważniejszych 
surowców energetycznych w 

gospodarce krajowej 
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• Miedź rafinowana        200-270 tys. t/r 
• Aluminium (bez stopów)       100-140 tys. t/r 
• Ołów rafinowany          80-120 tys. t/r 
• Cynk metaliczny          70-100 tys. t/r 
• Magnez                    2-7 tys. t/r 
• Nikiel                  1-2 tys. t/r 
• Cyna                   1-5 tys. t/r 
• Rudy i koncentraty żelaza  4000-8700 tys. t/r 
• Krzem metaliczny              10-24 tys. t/r 
• Żelazokrzem                  60-120 tys. t/r 
• Żelazomangan              20-35 tys. t/r 
• Żelazochrom                5-30 tys. t/r 
• Mangan metaliczny i tlenek Mn                     3-4 tys. t/r 
• Inne surowce metaliczne       <1 tys. t/r każdy 



Wielkości zużycia ważniejszych 
surowców energetycznych w 

gospodarce krajowej 
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• Kruszywa żwirowo-piaskowe 90-230 mln t/r 
• Kruszywa łamane        33-93 mln t/r 
• Wapienie przemysłowe    24-41 mln t/r 
• Kamienie budowlane        3-6 mln t/r 
• Iły ceramiczne         3-4 mln t/r 
• Piaski kwarcowe przemysłowe        2,5-3,5 mln t/r 
• Dolomity przemysłowe      ok. 2 mln t/r 
• Gips i anhydryt   2,5-4,0 mln t/r 
• Surowce skaleniowe            700-900 tys. t/r 
• Kaolin              250-300 tys. t/r 
• Sól       3,5-4,5 mln t/r 
• Fosforyty            500-1700 tys. t/r 
• Sole potasowe           200-1000 tys. t/r 
• Siarka elementarna               300-600 tys. t/r 
• Inne surowce niemetaliczne                <200 tys. t/r każdy 



Trendy rozwojowe zużycia surowców 
mineralnych w Polsce w ostatnich  

10 latach – wybrane przykłady 
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• Trend spadkowy:  
 węgiel kamienny,  
 rudy i koncentraty żelaza, żelazomangan, antymon, tellur, 
 fosforyty, siarka (możliwa stabilizacja) 

• Stabilny stały popyt:   
 miedź (możliwy wzrost), aluminium (możliwy wzrost), cynk, srebro,  
 sól, sole potasowe  

• Trend wzrostowy: 
 ropa naftowa, gaz ziemny 
 ołów, krzem, magnez, cyna, niektóre żelazostopy, mangan, 

pierwiastki ziem rzadkich (niewielkie ilości), surowce tytanu, 
bizmutu, germanu 

 sadza, magnezyty, talk, fluoryty, węglan litu 



Surowce kluczowe, strategiczne  
i kluczowe 
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• Surowce kluczowe – to surowce o podstawowym znaczeniu dla 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki i zaspokojenia potrzeb 

społeczeństwa, których podaż musi być zapewniona 

• Surowce strategiczne – surowce, które nie są w sposób wystarczający 

pozyskiwane ze źródeł krajowych lub możliwości takiego pozyskiwania 

są ograniczone, a są one niezbędne dla bezpieczeństwa gospodarczego 

kraju, a w szczególności dla rozwoju innowacyjnych technologii 

• Surowce krytyczne – to takie surowce kluczowe lub strategiczne, 

których możliwości pozyskiwania ze źródeł krajowych i zagranicznych 

są obarczone istotnym ryzykiem, a możliwości ich substytucji są nikłe. 



Surowce kluczowe dla polskiej 
gospodarki 
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Surowce kluczowe (podstawowe znaczenie dla gospodarki) – łącznie 28 
surowców, w tym 4 surowce energetyczne, 10 surowców metalicznych i 
14 surowców niemetalicznych: 
• Wśród surowców energetycznych: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel 

kamienny i węgiel brunatny 
• Wśród surowców metalicznych: aluminium, boksyty i alumina, cynk, 

krzem, miedź, ołów, srebro, żelazo i żelazostopy 
• Wśród surowców niemetalicznych: bursztyny, dolomity, fosforyty, iły 

ceramiczne, kamienie łamane i bloczne, kaoliny, magnezyty, piaski i 
żwiry, piaski szklarskie, siarka, sole potasowe, sól, skalenie, wapienie 



Surowce strategiczne dla 
polskiej gospodarki 
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Surowce strategiczne (ważne a deficytowe) – łącznie 35 surowców, w tym 
3 surowce energetyczne, 23 surowce metaliczne i 9 surowców 
niemetalicznych: : 
 Wśród surowców energetycznych: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel 
kamienny, 
 Wśród surowców metalicznych: aluminium, antymon, beryl, bizmut, 
bor, boksyty i alumina, chrom, cyna, cynk, german, ind, kobalt, krzem, 
magnez, mangan, niob, pierwiastki ziem rzadkich, platynowce, tellur, 
tytan, żelazo i żelazostopy 
 Wśród surowców niemetalicznych: bursztyny, fosforyty, grafit, jod, 
kwarc i kwarcyt, lit, magnezyty, sole potasowe, talk 



Surowce krytyczne dla polskiej 
gospodarki 
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Surowce krytyczne (możliwości pozyskania obarczone dużym ryzykiem) – 
łącznie 18 surowców, w tym 2 surowce energetyczne, 12 surowców 
metalicznych i 4 surowce niemetaliczne: 
 Wśród surowców energetycznych: gaz ziemny, ropa naftowa, 
 Wśród surowców metalicznych: antymon, beryl, chrom, cynk, german, 
ind, kobalt, krzem, magnez, niob, pierwiastki ziem rzadkich, platynowce,  
 Wśród surowców niemetalicznych: fosforyty, grafit, magnezyty, siarka 
kopalna 



Potencjalny rozwój krajowej 
produkcji w miejsce importu 
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• Surowce energetyczne:  
 gaz ziemny (konwencjonalny, metan z pokładów węgla, tight gas, shale gas?) 

• Surowce metaliczne:  
 aluminium (źródła wtórne),  
 chromu surowce (odzysk z odpadów?),  
 kobaltu surowce (odzysk w KGHM?),  
 krzem (produkcja z kwarcu – energochłonna),  
 nikiel (źródła wtórne),  
 pierwiastki ziem rzadkich (odzysk z odpadów?), 
 platynowce (źródła wtórne),  
 manganu związki (źródła wtórne) 

• Surowce niemetaliczne:  
 sole potasowe (zagospodarowanie odmian siarczanowych),  
 fluor (odzysk),  
 litu związki (źródła wtórne) 



Podsumowanie (1) 
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• Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszania 
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie  

• Rozwój gospodarczy świata musi być zrównoważony, tj. wzrost 
gospodarczy równolegle do zmniejszania rozwarstwienia 
społecznego i nie pogarszania stanu środowiska naturalnego 

• Do 2050 r. przy utrzymaniu obecnych trendów zużycie 
surowców mineralnych musiałoby wzrosnąć co najmniej 
dwukrotnie, ale może nie być na to wystarczającej ilości 
zasobów 

• Tanie tradycyjne źródła surowców i energii są na wyczerpaniu,       
a populacja świata ma wzrosnąć do 2100 o 50% 

• Nie można powielać ekstensywnego, surowcochłonnego i 
energochłonnego modelu rozwoju USA – nie ma na to zasobów! 



Podsumowanie (2) 
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• Wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym powinno w 
pierwszej kolejności powodować minimalizację ilości 
wytwarzanych odpadów, a w drugiej kolejności maksymalnie 
wykorzystywać już powstające odpady jako surowce wtórne 

• Gospodarka o obiegu zamkniętym zasadniczo nie dotyczy 
surowców energetycznych (choć odpadów energetycznych – 
tak), natomiast w najwyższym stopniu dotyczy surowców 
metalicznych i niektórych budowlanych 

• Pozyskiwanie surowców wtórnych w wyniku złomowania 
sprzętu komunikacyjnego czy maszyn i urządzeń jest z reguły 
dość dobrze rozwinięte, poważniejszym wyzwaniem jest rozwój 
ich pozyskiwania z rozbiórki obiektów budowlanych, 

• Najpoważniejszymi wyzwaniami – także w Polsce - jest 
pozyskiwanie surowców z różnych odpadów przemysłowych 
oraz ze złomowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
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• W Polsce zużywa się obecnie 450-550 mln t/r różnego rodzaju 
surowców mineralnych, w czym surowce energetyczne stanowią 
33-39%, a surowce budowlane 33-41% 

• Popyt na około 30 surowców jest zaspokajany w min. 60-70% ze 
źródeł krajowych, ale w przypadku ponad 70 innych surowców 
niestety w całości lub niemal w całości – importem 

• Wyraźny trend wzrostowy zużycia dotyczy ropy naftowej i gazu 
ziemnego, kilkunastu metali i kilku surowców niemetalicznych, 
trend spadkowy – węgli, rud żelaza i fosforytów, stabilny poziom 
popytu – bardzo wielu innych surowców 

• Wstępne analizy wskazują, że dla polskiej gospodarki można 
wyróżnić 28 surowców kluczowych, 35 strategicznych i 18 
krytycznych – zdecydowana większość spośród tych ostatnich 
musi być importowana, a perspektywy rozwoju ich produkcji 
krajowej są ograniczone i dotyczą głównie źródeł wtórnych 
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Utrzymanie obecnego poziomu pozyskiwania surowców              
w ramach działalności tradycyjnego górnictwa bazującego           

na złożach kopalin jest niezbędne w takim zakresie, jak na to 
pozwala baza zasobowa oraz dostępność złóż do eksploatacji 

 

Podaż surowców z tradycyjnego górnictwa jednak nie 
wystarczy - w najbliższej przyszłości należy rozwijać także - 

tam gdzie to możliwe - pozyskiwanie surowców  

ze źródeł odpadowych (złoża antropogeniczne)  

oraz ze źródeł wtórnych (górnictwo miejskie) 
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