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System gospodarki odpadami opakowaniowymi - POCZĄTEK 

Polski parlament przyjął pakiet ustaw 11 maja 2001 (w tym ustawę 

o obowiązkach przedsiębiorców…)

Przyjmuje zasadę  „zanieczyszczający płaci”

Powstaje najbardziej liberalny system w Europie

Niewielki kapitał zakładowy

Różne podmioty mogą zakładać organizację odzysku

Słabe metody monitoringu i kontroli 

Pominięta kwestia edukacji i budowania świadomości



Rok 2013/2014 to czas istotnych 

zmian dotyczących gospodarki 

odpadami w Polsce będącymi 

konsekwencją przyjmowania 

nowych regulacji prawnych

Polski system gospodarki odpadami 
opakowaniowymi po 2013 roku

Ustawa o 
odpadach

Ustawa o 
utrzymaniu 

czystości

Ustawa o 
gospodarce 

opakowaniami i 
odpadami 

opakowaniowymi

System gospodarki odpadami opakowaniowymi - OBECNIE 



Jakie są konsekwencje zmian?

Czy zbiera się więcej odpadów opakowaniowych? Raczej tak ale jakość jest gorsza. ALE nie jest to efekt 
działania nowej ustawy opakowaniowej

O ile się więcej zbiera? Szacunkowo o 20%-30%, ale potrzebna analiza danych po pierwszym całym roku 
funkcjonowania systemu gminnego i nowych regulacji w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi

Czy organizacje odzysku zainteresowały się odpadami z gospodarstw domowych? Czy zrealizowały wymagany 
poziom 32%? Potrzebna weryfikacja

Czy zmienił się poziom zaangażowania finansowego przemysłu (odpowiedzialności finansowej) w zbiórkę 
selektywną odpadów? Utrzymuje się na niskim poziomie w porównaniu do innych krajów w UE



Dlaczego efekty zmian są słabe

GMINY mają:
• władztwo nad systemem
• nie są właścicielem odpadów
• pokrywać koszty zbiórki
• przychody od mieszkańców

FIRMY ODPADOWE: 
• nie mają władztwa, 
• są właścicielami odpadów
• mają koszty
• mają przychody ze sprzedaży 

surowców
• mają przychody od gmin

WPROWADZAJĄCY:
• nie mają władztwa
• nie są właścicielami
• nie mają przychodów ze 

sprzedaży surowców
• mają obowiązki
• nie maja kontroli nad 

wydatkowaniem swoich środków

Nie jest sprecyzowana rola wprowadzających opakowania na rynek w finansowaniu zbiorki 
odpadów jednostkowych

Brak synergii pomiędzy ustawą o utrzymaniu czystości a opakowaniową

Zaangażowanie różnych Stron w edukację ekologiczną na niskim poziomie



Zestaw kierunków dla Polski – który wybrać?

Zmodyfikowany 
system oparty na 

DPR

Depozyt                
(to nie EPR)

Eko – Podatek      
(to nie EPR)

Pokrywanie części 
kosztów 

zagospodarowania 
odpadów z GD

• Trudno osiągnąć 
pełną 
transparentność 
systemu: kto komu 
ile i za co płaci?

• Nie jest to 
finansowa ani 
organizacyjna 
odpowiedzialność 
przemysłu

• Nie dający gwarancji 
realizacji 
obowiązków

• Brak wpływu 
przemysłu na 
wysokość 
ponoszonych 
kosztów

• Brak wpływu na 
sposób 
dysponowania 
środkami

• Kosztowny

• To nie EPR

• Potencjalnie 
rozwiązuje tylko 
problem związany ze 
zbiórką ok. 15% 
strumienia 
opakowań 
wprowadzanych na 
rynek (może być 
komplementarny do 
innych rozwiązań)

• Kosztowny  

• To nie EPR

• Stosowany i 
sprawdzony model 
w wielu krajach UE

• Akceptowany i 
zrozumiały

• Wpływ przemysłu na 
wysokość kosztów

• Wpisujący się w 
założenia nowej 
dyrektywy 

• Na pewno droższy 
niż oparty na DPR



Obszary problematyczne

(opracowane przez Deloitte Advisory Sp. z o.o.)

• Zmiany w prawodawstwie unijnym dotyczące odpadów w tym opakowaniowych, a także sytuacja w Polsce
spowodowały rozpoczęcie dyskusji na temat ROP w Polsce.

• W wyniku prac przeprowadzonych przez BIO by Deloitte zidentyfikowano następujące kluczowe obszary
wymagające zmian i dostosowania:

Zgodność z wymaganiami UE w zakresie realizacji obowiązków poziomów odzysku i recyklingu

Wykorzystanie istniejących możliwości w zakresie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

Ograniczony dostęp do nowoczesnych instalacji

Brak wiarygodnych informacji 

Ograniczona realna odpowiedzialność producentów za koszty recyklingu i odzysku wprowadzonych opakowań 

Niski poziom świadomości społeczeństwa

Odmienność interesów podmiotów funkcjonujących w systemie 
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Kluczowe aspekty proponowanego systemu 

(opracowane przez Deloitte Advisory Sp. z o.o.)

Finansowa odpowiedzialność producentów za opakowania pochodzące z 
gospodarstw domowych1

Rozgraniczenie strumieni opakowań pochodzących z gospodarstw 
domowych i odpadów przemysłowych2

Koordynator zapewnia uczciwy i transparenty podział odpowiedzialności 
pomiędzy organizacjami odzysku3

ROP wspierany przez wysokiej jakości kontrolę wdrożenia i monitoring4

W Polsce nie ma możliwości zaimplementowania istniejącego systemu ROP. Musi zostać 
opracowany nowy zestaw zasad (również dla stali) – jest to działanie pionierskie


