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Wielkość i struktura rynku baterii 

 liczba wprowadzających: 2774

 liczba wprowadzających baterie 

wraz ze sprzętem E i E: 2144



Baterie i akumulatory przenośne

 baterie wprowadzone do obrotu  w 2014 r: 11 799 Mg    

 Wprowadzenie - jako średnia z 3 lat: 11 220 Mg

 Wymagany poziom zbierania w 2014r:             35 %

 „W 2014 r. Polska osiągnęła poziom zbierania  

zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych,..,  równy 33,06%,..”

źródło cytatu: Raport GIOŚ…, 

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/raporty/ra

port2014.pdf

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/raporty/raport2014.pdf


Rok Poziomy w 

UE w %

Poziomy zbierania w 

Polsce w %

Wymagane Osiągnięte 

wg GIOŚ

2010 - 18 osiągnięto

2011 - 22 22,72

2012 min. 25 25 29,10

2013 - 30 30,06

2014 - 35 33,06

2015 - 40

2016 min.45 45



Stan realizacji obowiązków ustawowych 

wg Raportu GIOŚ

 W 2014 r. 86,12 % wprowadzających korzystało z usług brokerów tj. 

pośredników w gospodarce odpadami

 Zabrakło < 2 % do poziomu 35 %, ale jest to aż 217 000 kg !

 Niestety nie wiadomo kto nie osiągnął ww poziomu:

 Przedsiębiorcy, którzy działali samodzielnie, czy

 Przedsiębiorcy, którzy zlecili realizację pośrednikom ?

 Liczby też się nie zgadzają: w Raporcie GIOŚ jest to 55 firm, 

ale z analizy jego treści wynika, iż obowiązku mogło nie osiągnąć

nawet 600  (sześciuset) przedsiębiorców 



Niepokojąca prognoza na lata 2015-2016  
 Poziom zbierania w br. wzrasta do 40 %. Jeśli utrzyma się tempo 

wzrostu efektów zbiórki z ub. roku zabraknie 4 % = ok 480 Mg; 

 Należne opłaty produktowe wyniosłyby prawie 4,5 mln  PLN

 w 2016 r. masa baterii, których zabraknie do wymaganego poziomu 

[45%] – będzie to poziom dla całej UE – wzrośnie do 6 %   = ok. 750 Mg, 

co skutkuje opłatami produktowymi = 6 750 000 zł

 Podkreślmy , jest to bardzo ostrożny szacunek i przyjęcie założenia, że 

dane w raporcie GIOŚ są realne (?)

 Tymczasem  autorzy Raportu proponują, aby rozważyć: „… zwiększenie 

wysokości obowiązującej stawki opłaty produktowej …” 

 W świetle powyższej analizy brzmi  to na pozór racjonalnie



Państwo działa teoretycznie
 Należne opłaty produktowe za te 217 Mg =  1 953 000 zł

 w terminie (15.03.2015 r.) wpłacono tylko   ok. 5 000 zł !

 GIOŚ nie czuje się za to odpowiedzialny – uważa, iż jest to zadanie 

urzędów marszałkowskich

 Do 31.12.2015 r. „pośrednicy” i O.O. ZSEiE, które realizują obowiązki 

wprowadzających baterie, mają obowiązek uzyskać certyfikat EMAS lub 

ISO 14 001;

 do dn. 31.07.2015  Gen. Dyrektor OŚ nie rozpatrywał wniosku żadnego 

pośrednika ani nie wiedział, czy takie wnioski wpłyną przed końcem br.

 Większość wprowadzających nawet nie wie, że pośrednicy  mają 

obowiązek uzyskania ww certyfikatów, 



Państwo działa teoretycznie cd

 Zgodnie z ustawą o bateriach  pośrednik, który nie posiada certyfikatu 

EMAS lub ISO 14001 nie może oferować swoich usług wprowadzającym –

tyle prawo czyli „teoria”

 W praktyce będzie pewnie tak, że wszyscy będą działać „po staremu” 

przez min 2 lata, gdyż aktualnie rejestr GIOŚ nie obejmuje pośredników, 

a BDO ma powstać dopiero w 2018 roku 

 Od ub. roku obowiązują także przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

493/12 ws wydajności recyklingu procesu recyklingu baterii i 

akumulatorów. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy przetwarzają baterie w 

procesie R 4, mieli obowiązek złożyć sprawozdanie do właściwego UM



Państwo działa teoretycznie cd 2

 Na tej podstawie UM sporządziły sprawozdania dla MŚ, a MŚ 
sprawozdanie „krajowe”, w którym figurują n/w poziomy            
wydajności recyklingu osiągnięte (?) w 2014:

 Baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe     - 77,3 % 

 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe       - 85,5 % 

 Inne baterie i akumulatory - 56,7 % 

 Druga i trzecia grupa  budzi  jednak poważne wątpliwości, albowiem:

>  poziomy wydajności recyklingu w kilku przypadkach są zastanawiająco wysokie            
( np. 100 % recyklingu kadmu)

 „Znikający” kadm [Cd] u innego przetwarzającego – średnia zawartość Cd 
w bateriach to ok. 6 % , tymczasem w tym przypadku 0,015 %

 wskutek tego zabiegu zamiast 1, 5 Mg kadmu  w sprawozdaniu figurują                 
zaledwie 2 kg Cd (sic !)



Co dalej - problemy do rozwiązania

 Czy będziemy nadal udawać przed sobą i przed UE, że  szybko 

osiągniemy poziom 45 % ?

 Dzisiejszy model EPR – nie odpowiada potrzebom, ponieważ:

 Największy system zbiórki stworzony w 2013 roku jako dostępny dla 

wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, kilka miesięcy  temu 

stał się własnością jednego podmiotu 

 Ostra walka konkurencyjna pomiędzy „pośrednikami” doprowadziła 

do oderwania cen usług od realnych kosztów zbierania,

 W efekcie firmy zbierające i RIPOK nie mają gwarancji odbioru 

zebranych baterii – to swoisty paradoks: na rynku są zebrane baterie, 

a równocześnie nie osiągamy wymaganego poziomu zbierania



Jaki model wybrać ?
 Ustawa „produktowa” z 2001 r. tworzyła podstawy dla 

wspólnej odpowiedzialności wprowadzających baterie za 

osiągnięcie celów ekologicznych

 Od 6 lat zamiast tej współodpowiedzialności mamy model, 

który w praktyce premiuje „free-riders”;

 Trzeba to zmienić, aby wszyscy wprowadzający mieli 

równe szanse dostępu do zebranych baterii i ponosili 

współodpowiedzialność finansową za zapewnienie ich 

recyklingu.

 Zapewnia to „clearing-house”, czyli mechanizm ewidencji 

zebranych baterii i ich proporcjonalny rozdział między  

wprowadzających - czas na poważną rozmowę o takim 

rozwiązaniu !



Dziękuję za uwagę


