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W modelu tym prowadzone są poszukiwania takich produktów
i usług, w których już w momencie projektowania przewiduje się jak
najdłuższe użytkowanie, a także wielokrotną transformację
i recykling surowców naturalnych, wykluczając materiały toksyczne
i procesy technologiczne generujące szkodliwe emisje . Mowa jest
więc zatem o odejściu od gospodarki linearnej, opierającej się na
zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w której odpady często
traktowane są jako ostatni etap cyklu życia produktu.

W gospodarce cyrkularnej istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już
powstaną – były traktowane jako surowiec.

Ich wysoka jakość oraz odpowiednia ilość może mieć niezwykle
istotne znaczenie dla rozwoju polskich przedsiębiorstw
i stwarzania przewag konkurencyjnych, wynikających z obniżenia
ceny zyskania materiałów oraz zredukowania kosztów ich
transportu.
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Makulatura jest jednym z głównych surowców stosowanych w produkcji
papieru.
W 2014 r. zużyto 2 139,7 tys. ton makulatury, a wskaźnik odzysku wyniósł 46,5 % (o
4,9% niższy w porównaniu do roku 2013). Natomiast wskaźnik recyklingu osiągnął
wartość 45% (o 1,7% niższy w porównaniu do roku 2013), podczas gdy w Europie
wskaźnik recyklingu osiągnął poziom 71,7%.

Wyszczególnienie 2013 2014 

Zużycie makulatury (tys. t)* 2.049,7 2.139,7 

Import makulatury (tys. t) 457,7 518,5 

Eksport makulatury (tys. t) 593,1 587,1 

Odzysk makulatury (tys. t) 2.185,1 2.208,2 

Wskaźnik zużycia (%) 49,9 50,0 

Wskaźnik odzysku (%)** 48,9 46,5 

Wskaźnik recyklingu (%)** 45,8 45,0 

* wg SPP 
** wskaźniki liczone w stosunku do całkowitego zużycia papieru i tektury uwzględniając  

saldo wymiany handlowej wyrobami z papieru i tektury oraz papierem 
zadrukowanym 
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* Rozmiar „bąbelka” odpowiada zużyciu



Makulatura – cenny surowiec

Aby papier i tektura z odzysku mogły zostać poddane procesowi
recyklingu niezbędna jest jej odpowiednia, jakość, na którą
bezpośredni wpływ ma między innymi sposób zbiórki.

Do oceny jakości stosowna jest norma EN 643, która po wieloletnich
pracach została znowelizowana w listopadzie 2013. W normie tej
zdefiniowano odmiany makulatury, stosowane jako surowiec do
ponownego wykorzystania do produkcji wyrobów z papieru i tektury
w przemyśle papierniczym. Zawiera ona również informacje
dotyczące składu poszczególnych gatunków makulatury jak i
poziomy tolerancji dla materiałów niepapierniczych i
niepożądanych.
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Makulatura – cenny surowiec

Materiały niepożądane definiowane są, jako materiały nie
nadające się do produkcji papieru i tektury, w skład których
wchodzą:
 elementy niepapiernicze np. metale, tworzywa sztuczne,

szkło, drewno, tkanina, piasek, materiały budowlane oraz
materiały syntetyczne;

 papier i tektura niezgodne z definicją rodzaju makulatury;
 papier i tektura szkodliwe dla produkcji papieru, czyli

papier i tektura, które w standardowo wyposażonej
instalacji nie mogą być wykorzystane, jako surowiec;

 papier nie nadający się do procesu odbarwiania
(deinking).
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Zbiórka – legislacja polska

Nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach, która
zaczęła obowiązywać w 2013 r. wprowadziła obowiązek
selektywnej zbiórki i w art.3 ust.2 pkt.5 podaje, że
selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje co
najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe
oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
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art.3 ust.1 pkt 24 ustawy o odpadach – selektywne
zbieranie odpadów – zgodnie z polskim prawem jest to
zbieranie, w ramach, którego dany strumień odpadów, w
celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje
jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi
właściwościami i takimi samymi cechami
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Zbiórka selektywna ≠ zbiórka suche - mokre
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frakcja sucha czyli opakowania po produktach
spożywczych, chemii gospodarstwa domowego,
środkach czystości, folia, opakowania
wielomateriałowe, butelki PET, kubki i sztućce
jednorazowe, papier kolorowy, suchy karton,
guma, skóra, drewno (fragmenty mieszczące się w
pojemniku) oraz opakowania metalowe

frakcja mokra czyli odpady kuchenne, resztki i
obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty,
skorupki jajek, odpady tytoniowe (niedopałki),
rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte ręczniki
papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy
jednorazowe i inne środki higieny osobistej, mokry
karton i miękki papier, woreczki i torebki
papierowe, pozostałości po domowej „hodowli”
zwierząt, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie,

szkło
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Zbiórka suche - mokre

Metoda ta, jakkolwiek korzystna dla gmin z punktu widzenia kosztów
prowadzenia zbiórki odpadów powoduje znaczące obniżenie jakości
odzyskanego surowca (zwiększa się prawdopodobieństwo
zanieczyszczenia substancjami niepożądanymi).
W praktyce wiąże się to z możliwością wystąpienia problemów
technologicznych takich jak:
 trudności z rozwłóknianiem,
 oklejanie wałków maszyn papierniczych,
 zapychanie sit sortowników,
 tworzenie osadów w rurociągach i na zasuwach,
 wady w papierze w postaci wtrąceń kleistych, parafinowych,

smolistych (z papierów powlekanych),
 konieczność dodatkowego oczyszczania wody obiegowej (trudności

z usunięciem zanieczyszczeń lekkich),
 spadek wydajności linii technologicznych.
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Obecnie znane są i stosowane technologie pozwalające na
wytwarzanie papieru i tektury w 100% z papieru i tektury. Takie
nowoczesne instalacje funkcjonują w Polsce i potrzebują znaczących
ilości surowca o odpowiedniej jakości, która bezpośrednio determinuje
właściwości otrzymywanego wyrobu.
Polskie prawo zwiera przepisy sprzyjające selektywnej zbiórce. Niestety
w praktyce obserwujemy pogorszenie się jakości surowca. Jeśli jednak
chcemy wypełnić ambitne cele stawiane nam i całej Unii Europejskiej
przez Komisje Europejską to możemy je osiągnąć wyłącznie opierając
się na prawidłowo funkcjonującej zbiórce selektywnej, w efekcie której
otrzymamy surowiec, który będzie nadawał się do dalszego
przetworzenia.


