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Odpady tworzyw sztucznych po reformie 2013 roku w 
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• Europejskie Stowarzyszenie Producentów 
Tworzyw Sztucznych

• Prowadzi działalność w 31 krajach (EU 28 + 
CH/NO/TU)

• Zrzesza ponad 100 organizacji członkowskich

• Reprezentuje > 90% europejskiej produkcji 
tworzyw sztucznych
 Aktywność PlasticsEurope w Polsce skoncentrowana 

na transferze wiedzy o wartości tworzyw sztucznych
jako materiału, ale również jako wartościowego 
odpadu wykorzystywanego zarówno w procesach 
recyklingu i odzysku energii

 Propagowanie strategii odchodzenia od składowania 
odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach

 Współpraca z innymi partnerami w celu rozwoju 
dobrze działającego, dostosowanego do warunków 
lokalnych, systemów odzysku odpadów tworzyw 
sztucznych. 
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Cel analizy PlasticsEurope Polska
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• Celem analizy jest poznanie sytuacji panującej na rynku odpadów 
tworzyw sztucznych po wprowadzeniu reformy odpadowej

• Analiza Fundacji PlasticsEurope Polska dotyczy tylko danych o 
odpadach tworzyw sztucznych zawartych w różnych opracowaniach 
krajowych

• Do analizy wykorzystano następujące opracowania:
• Ochrona Środowiska 2014 (dane dla 2013 roku) – raport GUS bazujący 

na formularzu M-09 (sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu 
odpadów komunalnych) dla każdego województwa, oddzielnie na miasta i 
obszaru wiejskiego

• Sprawozdania OŚ-OP2 dla roku 2013 o wielkościach wprowadzonych na 
rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z 
opłat produktowych

Źródła danych
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• Sprawozdania marszałków województw dla lat 2012-2013 z realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi a oparte na 
sprawozdaniach kierowników jednostek samorządu terytorialnego 
zawierają:
• nazwę i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

• kod i rodzaj odebranych odpadów komunalnych

• masę odebranych odpadów komunalnych

• informację o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów 
komunalnych

• Dla porównania prezentowane są dane o odpadach tworzyw 
sztucznych opracowane przez uznaną europejską firmę consultingową 
CONSULTIC

• PlasticsEurope Polska (PEP) od lat korzysta z tych danych uznając je 
za najbardziej wiarygodne

• W ocenie PEP jest to jak dotąd jedyne rzetelne źródło danych o 
odpadach tworzyw sztucznych w Polsce
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Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG), Consultic Marketing und Industrieberatung GmbH
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Stopień odzysku odpadów tworzyw sztucznych osiągnął 44%
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Polska – odzysk odpadów z tworzyw 
sztucznych w 2014 roku

 Całkowity stopień 
odzysku dla odpadów z 
opakowań osiągnął poziom 
68% w tym 41% poddano 
recyklingowi.

 W porównaniu do odpadów 
opakowaniowych niższe 
stopnie odzysku osiągnięto 
dla odpadów z 
budownictwa (~18%) i
AGD/EiE (~17%).

 18% odpadów 
pochodzących z motoryzacji 
(zużyte pojazdy) poddano 
odzyskowi.
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Zagospodarowanie odpadów tworzyw 
sztucznych w Polsce i w Europie - 2006-2014
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Polska Europa (EU28)

Źródło: Consultic, dane w mln ton
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Porównanie danych z GUS i sprawozdań 
marszałków
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• Ilość zebranych odpadów komunalnych raportowanych przez gminy do 
marszałków i dalej do Ministerstwa Środowiska odbiega od danych GUS

• Dane o składowaniu odpadów komunalnych w sprawozdaniach 
marszałków kontrastują z danymi GUS

• Występuje bardzo wyraźna różnica w przypadku odpadów zbieranych 
selektywnie
• Warto zauważyć, że według GUS ilość odpadów tworzyw sztucznych zbieranych 

selektywnie wzrosła o 25% w 2013 rok

• Nowe zjawisko – więcej „dzikich wysypisk” - Wg GUS w 2013 r. ich liczba 
wzrosła o 20%, co jest zbieżne z raportem kontrolnym NIK z czerwca 
2015

2013

Rodzaj odpadów (tys.ton) GUS
Sprawozdania 
marszałków

Różnica

Odpady komunalne zebrane 9 474 10 966 16%
w tym zmieszane odpady komunalne 8 199 7 788 -5%

oraz odpady zebrane selektywnie 1 275 925 -27%
Odpady komunalne poddane składowaniu 5 979 774 -87%
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Zakres analizy sprawozdań marszałków
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• Ilości odebranych i poddanych odzyskowi odpadów tworzyw sztucznych 
raportowanych przez gminy do marszałków województw

• Okres to lata 2012 i 2013

• Kody odpadów uwzględnione w analizie

Kod odpadu Opis

070213 odpady poprodukcyjne z tworzyw sztucznych

150102 odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych

160119 tworzywa sztuczne pochodzące z demontażu pojazdów

170203 tworzywa sztuczne z demontażu obiektów budowlanych

191204 tworzywa sztuczne pochodzące z mechanicznej obróki

200139
tworzywa sztuczne z segregowanych i selektywnie gromadzonych 

odpadów komunalnych

Dane o odpadach opakowaniowych z 
tworzyw sztucznych
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• Raporty GUS i OŚ-OP2 (składane przez organizacje odzysku opakowań) 
dotyczą wprowadzonych i poddanych recyklingowi odpadów 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych

• Sprawozdania marszałków zawierają dane o ilościach odebranych 
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

• Z analizy tych raportów wynika, że ilość odebranych odpadów 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych wyniosła 127 tys. ton w 2013 
(wzrost o 33% w porównaniu do 2012), ale recyklingowi poddano tylko 35 
tys. ton (wzrost o 25%)
• W wyliczeniach ilości odpadów poddanych recyklingowi uwzględniono recyklerów

odpadów tworzyw sztucznych, którzy prowadzą recykling opisany kodami R, tj. 
R3,R5,R11,R12 i R13

Ilość odpadów opakowaniowych
z tworzyw sztucznych (tys. t)

2013

GUS OŚ-OP2
Sprawozdania 
marszałków

Wprowadzonych/odebranych 895 869 127
Poddanych recyklingowi 178 162 35
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Udział poszczególnych grup odpadów
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Gdzie trafiają odpady tworzyw?
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Ok. 70% zebranych odpadów tworzyw 
sztucznych jest de facto składowanych. 
Ilościowo jest to o 41% więcej w stosunku do 
2012 roku
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Analiza danych ze sprawozdań marszałków
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• W roku 2013 ilość zebranych odpadów tworzyw sztucznych na 
terenach gmin wzrosła o blisko 40% do poziomu 177 tys. ton

• Mimo wzrostu ilości zebranych odpadów tworzyw sztucznych tylko 21% 
poddano recyklingowi w 2013 roku (wzrost o 42% w stosunku do 
roku poprzedniego)

• Do marszałków raportowane są dane od  ok. 350 recyklerów odpadów 
tworzyw sztucznych 

• Z analizy raportowanych w sprawozdaniach procesów odzysku i 
unieszkodliwiania widać, że odpady tworzyw są zagospodarowywane 
głównie przez składowanie

• Sprawozdania marszałków zawierają również pewne dane nt. 
wykorzystania odpadów tworzyw do produkcji paliw alternatywnych 
oraz o handlu odpadami tworzyw, ale ich nie analizowano, ze względu 
na ich fragmentaryczność.

Dane krajowe a statystyki europejskie
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• Duże rozbieżności pomiędzy krajowymi statystykami a danymi uznanej 
europejskiej firmy konsultingowej Consultic, wskazują, że  publikowane 
dane krajowe obejmują tylko fragment rynku i stanowią niewielką wartość 
przy kompleksowej analizie gospodarki odpadowej.

• Wyraźny przykład: dziesięciokrotna różnica dla ilości odpadów tworzyw 
sztucznych poddawanych recyklingowi (dane Consultic vs. sprawozdania 
marszałków)

• Wg  Consultic w 2012 roku w Polsce wytworzono prawie 1,5 mln ton 
odpadów tworzyw sztucznych, z czego prawie 900 tys. ton składowano. 
Dane ze sprawozdań marszałków dla roku 2012 wskazują, że zebrano z 
rynku 127 tys. ton tych odpadów, a składowaniu poddano około 90 tys. t

• Statystyki prowadzone od wielu lat przez Consultic odnotowują w 2014 
roku stagnację w recyklingu i tylko niewielki wzrost dla odzysku energii z 
odpadów tworzyw sztucznych (w stosunku do roku 2012).  
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Podsumowanie
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• Odnotowany w sprawozdaniach marszałków wysoki wzrost ilości 
zebranych odpadów tworzyw sztucznych nie przełożył się na zwiększenie 
ich recyklingu

• Alternatywą dla recyklingu jest składowanie, co potwierdzają zarówno 
dane Consultic jak i ze sprawozdań marszałków

• Konieczna jest radykalna zmiana systemu obliczania i raportowania 
danych o odpadach
• Tym rozwiązaniem będzie baza danych o odpadach, ale jej wdrożenie zostało 

przesunięte na styczeń 2018 roku

• Wiadomość sprzed miesiąca – resort środowiska rozpoczął prace nad 
rozporządzeniem wprowadzającym uproszczony sposób składania raportów 
przez firmy z branży gospodarki odpadami (zacznie obowiązywać od 2017 
roku)

• Do  zwiększenia poziomów recyklingu i odzysku powinien przyczynić się 
wprowadzany od 1 stycznia 2016 zakaz składowania frakcji kalorycznych
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