Czy w Polsce potrzebny jest program flagowy
dla metali i re-metali ? Sesja podsumowująca.
Henryk Karaś, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska w programie UE
EIP on RM,
Komisja ds Technologii i Analityki w działalności górn.-geol. MŚr.

XII spotkanie IATI MBM pt. Metale i recykling w strategiach,
projektach i praktyce gospodarczej; Gliwice 12.02.2018

Wyzwania stojące przed Polską i światem w dłuższym
horyzoncie czasowym – potrzebne sa metale.
1. Automatyzacja, robotyzacja, innowacyjne rozwiązania i nowe technologie w
obszarze cyfryzacji oraz informatyzacja procesów gospodarczych to jednocześnie
wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki;
2. Rozwój branż bazujących na zasobach wody i surowców może stać się impulsem
do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa
surowcowego, zmniejszenia zapotrzebowania na nie, oraz odzysku surowców wtórnych;
3. M. Rozwoju opracowało jeden z projektów strategicznych przewidzianych do realizacji
do roku 2020 pt.: Surowce dla przemysłu - przygotowanie Planu działań na rzecz
zabezpieczenia podaży nie-energetycznych surowców mineralnych. Lista działań.
4. Ministerstwo Środowiska pracuje nad dokumentem na temat polityki surowcowej
Państwa w zakresie wsparcia innowacyjności w eksploatacji i przeróbce surowców
mineralnych i recyklingu.

źródło: Ministerstwo Rozwoju: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; projekt do konsultacji społecznych z dnia 29 lipca
2016 r. ; Ministerstwo Środowiska; Polityka Surowcowa Państwa – wersja wstępna ; październik 2017

Przykłady wykorzystania metali w przyszłych technologiach
niskoemisyjnych.

Katarina Kertysova ; Energy Transition and Demand for Raw Materials The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) RM
Week, Bruksela; 8 listopada 2017

Niewykorzystany potencjał surowcowy w złożach
pierwotnych: metale
Metale towarzyszące występujące w złożach metali (Cu,
Zn, Pb, Sn, Ni, Al, Pt). Dotyczy to większości tzw. CRM.

PGM

CRM z listy UE (2017)
Źródło: Minor metals produced as by-products of major metals
(from Complex Life Cycles of Precious and Special Metals,
Christian Hagelüken and Christina E. M. Meskers.

Potencjał surowcowy:
re-metale
Dnia 2.XII.2015, KE zatwierdziła program Circular
Economy Package w celu wsparcia zmian w gospodarce
UE.
Jednym z jego kluczowych elementów jest recykling
metali w gospodarce, którego wsparcie:
1. zmniejszy zagrożenie środowiska w porównaniu z produkcją metali pochodzącą
z wybierania metali ze złóż pierwotnych.
2. spowoduje duże oszczędności w zuzyciu energii i obniży emisje gazów
cieplarnianych porównaniu z produkcja metali podstawowych ze zródel
pierwotnych ;
3. zapewni dostęp do surowców (Japonia, Holandia, CRM) które są często
skupione w niestabilnych krajach i regionach (nacjonalizm surowcowy,).
4. stworzy nowe miejsca pracy i może przynieść dochody finansowe (SME).
źródła: EIP in Minerals communication_(COM 2012) 82 final, 29.2 2012, Brussels; www.unep.fr/scp/rpanel

Aktualne wskaźniki (%) recyklingu pierwiastków
w tym CRM. (end-of-life recycling Input Rate EOL-RIR).

Źródło: Raporty: JRC elaboration based on (Deloitte Sustainability, 2015) and (Deloitte Sustainability et al., 2017)

Jak reagować na
ograniczenia w podaży
na rynku surowców
mineralnych ?

• Recykling surowców;
• Eksploracja i poszukiwania nowych złóż;
• Budowa nowych zakładów wydobywczych;
• Ponowne przetwórstwo odpadów;
• Handel, umowy, porozumienia miedzy krajami;
• Inwestowanie w badania podstawowe i innowacje;
• polityka rządowa wspierająca przemysł;
surowcowy oraz inicjatywy w tym obszarze.

DEBATING THE CONCEPT OF RESOURCE SCARCITY: physical versus socioeconomic definitions; Deborah J. Shields Colorado
State University, Politecnico di Torino; SlavkoV.Šolar Geological Survey of Slovenia, Aachen III. International Symposium Mineral
Resources and Mine Development May 26th - 27th, 2010

Przykład firmy
górniczej z wyobraźnią.
1. Huta metali Boliden Rönnskär uruchomiła w 2012 r.
instalację do przerobu e-złomów (koszt inwestycji 1,3
mld. SEK) zwiększając ich przerób z 45 tys. do 120 tys
t/rok (2015). Pozwoliło to firmie Boliden AB stać się
jednym ze światowych liderów produkcji metali z tych eodpadów. Huta produkuje rocznie ok. 3 t. Au, 23 tys.t Cu,
100 t. Ag i 75 tys.t Zn z surowców wtórnych.
2. Druga huta tej firmy (Boliden Bergsöe), przerabia 70
tys. ton baterii ołowiowo-kwasowych oraz inny złom
ołowiowy. Stała się drugą hutą ołowiu pod względem
wielkości produkcji w krajach skandynawskich.
3. W 2017 r. uruchomiono zakład separacji i recyklingu
polipropylenu znajdującego się w bateriach.

Źródło: Expansion of e-scrap capacity at Rönnskär, 2010; https://www.boliden.com/operations/smelters/boliden-bergsoe/

Recykling – wyzwania dla Polski.
1. Zbiórka odpowiedniej jakości odpadów jest kluczowym czynnikiem rozwoju
recyklingu. Plan UE: osiągnięcie 65% poziomu zbiórki elektro-śmieci do 2021 r.

Przerób zużytych tel. komórkowych: stan obecny wg BGS, UK

2.Brak jest stabilnych warunków prawnych i zachęt promujących odzysk i recykling
surowców z ZSEE.
3. Polska jako jedyny kraj w UE nie ma standardów przetwarzania
elektrośmieci. http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/elektrosmieci-nowe-zasady-od-2018-roku/lqyclt
4 .Recykling i odzysk cennych surowców z odpadów powinien być dokonywany na
terenie Polski.
5. Obecnie recykling w Polsce jest mocno opanowany przez szarą strefę i korupcję.

Zródlo: POLITYKA SUROWCOWA POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE Jerzy Hausner (red.) + zespól; Kraków 2015

Polityka Surowcowa Polski
Ważne dokumenty dot. polityki surowcowej Polski:
1. POLITYKA SUROWCOWA POLSKI
RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE
Prof. Jerzy Hausner (red.) + zespól; Kraków 2015
2. Opracowanie: Surowce kluczowe dla polskiej gospodarki.
prof. J. Kulczycka (red). IGSMiE PAN; Krakow, 2016
3. Raporty UE; DG Growth, JRC w tym obszarze
4. Ministerstwo Rozwoju: Surowce dla Przemysłu; Plan działań na rzecz
zabezpieczenia podaży nie-energetycznych surowców mineralnych;
Autorzy: Praca zbiorowa; Warszawa, projekt 29/06/2016
5. Ministerstwo Środowiska: PROJEKT POLITYKI SUROWCOWEJ PAŃSTWA;
Autorzy: Pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa oraz
Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa 2017

Propozycja dla M.Śr. - do dyskusji.
Powołać Radę ds. Recyklingu przy Ministerstwie
Środowiska złożoną z:
•
•
•
•
•
•

przedstawicieli nauki,
instytucji naukowo-badawczych,
organizacji przedsiębiorstw recyklingowych,
Polskiego Klastera Recyklingowego,
przedstawicieli organizacji samorządowych,
?

