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27 maja 2021 roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie zorganizowane w ramach projektu 
ekologicznego  ”Eko-śniadanie z Ekspertem”, który jest realizowany przez e-Komitet Doradczy powołany 
przy Radzie Fundacji Ekon działającej w ramach Grupy Amber.

Projekt jest inspirowany Eko-Konferencją Ekon dot. „Gospodarki o Obiegu Zamkniętym”. Począwszy             
od 2017 roku Fundacja Ekon bardzo aktywnie angażuje się w realizację działań wspierających wzrost 
efektywności gospodarowania zasobami oraz rozpowszechniania wiedzy w obszarze zrównoważonego 
rozwoju.

Projekt „Eko – śniadanie z Ekspertem” jest kontynuacją misji Fundacji.
Wydarzenie obejmowało II panele dyskusyjne:
I – „Budowa systemu zbierania i odzysku odpadów”,
II – „Recykling odpadów”.

Uczestnikami debaty była kadra specjalistów reprezentująca poszczególne sektory gospodarki 
odpadami, m.in.: systemu zbierania i odzysku odpadów, systemu kaucyjnego, zagospodarowania 
odpadów niebezpiecznych, przetwarzania ścieków przemysłowych, recyklingu odpadów drewnianych, 
wielomateriałowych oraz szkła, przetwarzania tworzyw sztucznych. Adresatem projektu „Eko-śniadanie 
z Ekspertem” jest szerokie grono widzów, nie tylko związanych z branżą. Projekt pozwala na stałą 
realizację misji Fundacji Ekon:

„Jeśli myślisz rok naprzód, sadź ryż.
Jeśli myślisz 10 lat naprzód, sadź drzewo.
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód, ucz ludzi”.
(przysłowie chińskie)



Nr 13 | Lipiec 2021

Spotkanie konsultacyjne ws. rozszerzonej odpowiedzialności producenta 
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Prawo & Ekologia

Strona 3 z 14

28 czerwca 2021r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne ws. 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Przedstawiciele Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań „Ekopak” oraz Federacji 
Przedsiębiorców Polskich: Michał Gawroński - Prezes Zarządu IPRO oraz Ewelina Michalik – 
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Grupy Amber, w trakcie spotkania wniesli następujące 
uwagi do prezentowanego przez Sekretarza Stanu Jacka Ozdobę projektu planowanych zmian            
w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta:
1. Możliwości właściwego zagospodarowania odpadów opakowaniowych po środkach 
niebezpiecznych w kontekście obecnie funkcjonujących zakładów przetwarzania odpadów,              
tj. prawnej możliwości przyjęcia odpadów;
2. Przewlekłości procesów administracyjnych w zakresie pozyskiwania decyzji na zbieranie             
i przetwarzanie odpadów;
3. Systemu weryfikacji funkcjonujących zakładów recyklingu przez instytucję Regulatora, 
przydzielania dodatkowych koncesji przedsiębiorcom działającym w branży.

Pozostali uczestnicy zwrócili uwagę na rolę Instytutu Ochrony Środowiska w planowanym 
systemie zbierania, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, oraz niejasne zasady 
redystrybucji środków finansowych wpłacanych                  
do systemu przez przedsiębiorców wprowadzających 
produkty w opakowaniach.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało,            
iż ostateczny kształt projektu ustawy zostanie 
przekazany do konsultacji społecznych w lipcu.



Postulat kompleksowej zmiany prawa odpadowego z każdym miesiącem 
nabiera coraz większej mocy. Decyduje o tym liczba i głębokość zmian 
dokonywanych zwłaszcza w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku                       
w gminach. Pierwszych zmian dokonano, zanim jeszcze ta ustawa weszła                
w życie. Złamano przy tym jedną z zasad dobrego zarządzania – zaplanuj, 
zrealizuj, skontroluj, popraw. Nie zrealizowano bowiem do końca niemal 
żadnego z filarów nowopowstałego systemu gospodarki odpadami, w ramach 
którego gminy przejęły odpowiedzialność za jego tworzenie.

Zniesiono regionalizację w zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zanim 
jeszcze udało się doprowadzić do pełnego zbilansowania, w ramach 
utworzonych regionów gospodarki odpadami, mocy przetwórczych                        
w dostosowaniu do powstającego lokalnie strumienia odpadów. To uwolnienie 
spowodowało, że odpady mogą być przewożone poza region ich wytworzenia, 
co podnosi koszty i negatywnie wpływa na środowisko.

strona 4 z 14

Nr 13 | lipiec 2021

Prawo & Ekologia

O potrzebie zmian systemowych

Wprowadzono zakaz składowania odpadów energetycznych (powyżej 6 MJ), co wobec braku możliwości ich 
zagospodarowania w racjonalny sposób (poprzez recykling zawartych w nich surowców) spowodowało ich wysoką 
nadpodaż oraz wywiera stałą presję na termiczne ich przetwarzanie. Presję tym bardziej nieuzasadnioną, że nowe 
regulacje Unii Europejskiej zakazują finansowania ze środków publicznych budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów  komunalnych.

Wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy czym powstały zawirowania 
interpretacyjne, utrudniające formułowanie jasnego przekazu kierowanego do mieszkańców. Na szczęście niedawno 
wydane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska potwierdziło obowiązek 5-frakcyjnej zbiórki selektywnej. Szkoda 
natomiast, że przedmiotowe rozporządzenie wprowadza obowiązek zbierania wszystkich frakcji w sposób zapewniający 
zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości, co w przypadku bioodpadów jest wręcz niemożliwe                          
do realizacji, zwłaszcza jeśli gmina zleciła zbyt rzadkie ich odbieranie.

Andrzej K. Gawłowski, Wiceprezes ACG Sp. z o.o.,
Członek Rady Programowej IGOZ, Ekspert e-Komitetu Doradczego
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Zobowiązano gminy do budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie określając przy 
tym terminu w jakim takie punkty muszą powstać, ani też minimalnych wymagań technicznych jakim mają one 
odpowiadać. W efekcie, pomimo znacznego upływu czasu, nie we wszystkich gminach takie punkty powstały. 
Odnotować też należy znaczne zróżnicowanie przyjmowanych w tym zakresie rozwiązań. Niektóre gminy 
wybudowały PSZOK za wiele milionów złotych, a inne wykorzystują istniejące place bez niezbędnej 
infrastruktury. Nie zawsze też lokalizacja takich punktów jest przyjazna dla mieszkańców, chociażby z uwagi            
na odległość od miejsc zamieszkania, brak utwardzonych dróg dojazdowych, czy też niekorzystny czas ich 
otwarcia. Nadal więc mamy do czynienia z „wystawkami” odpadów problematycznych przy istniejących altanach 
śmietnikowych, co niekorzystnie wpływa na estetykę przestrzeni publicznej. Wymaga to ze strony gmin 
ponoszenia dodatkowych kosztów sprzątania takich miejsc.

Podniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie odpadów komunalnych. 
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat                    
za korzystanie ze środowiska na rok 2013, opłata wynosiła 115,41 zł za każdą tonę zmieszanych odpadów 
komunalnych kierowanych do składowania. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ustalono, że w kolejnych latach opłata ta wzrośnie 
do odpowiednio: 140 zł w roku 2018, 170 zł w roku 2019, a od roku 2020 – 270 zł od każdej tony zmieszanych 
odpadów komunalnych kierowanych do składowania. Ma to swoje bezpośrednie przełożenie na wysokość 
kosztów całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a tym samym stawki opłat wnoszonych przez 
mieszkańców.

W wyniku fali pożarów miejsc czasowego (z założenia) składowania odpadów nałożono na instalacje 
przetwarzania i składowania odpadów wysokie wymagania co do instalowania kosztownych systemów 
przeciwpożarowych oraz całodobowych systemów monitoringu wizyjnego, a także kosztów zabezpieczeń 
finansowych. Te koszty są także widoczne w składanych gminom ofertach na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów.

Czasem wprowadzane regulacje przynoszą skutek odwrotny do założonego, zwłaszcza gdy podjęcie decyzji nie 
było wystarczająco przemyślane i skonsultowane ze środowiskiem. Taki odwrotny do zamierzonego skutek 
przyniosło wprowadzenie górnego limitu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami. Zamiast bowiem 
ograniczyć wysokość ofert składanych przez operatorów w przetargach, zachęciło ich w wielu przypadkach                
do takiej kalkulacji aby zbliżyć się maksymalnie do ustalonego limitu lub nawet go przekroczyć, niezależnie                     
od faktycznie ponoszonych kosztów. Przyjmując to rozwiązanie nie uwzględniono przy tym znacznego 
zróżnicowania geograficznego stawek opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stopnia rozwoju lokalnej 
infrastruktury zagospodarowania odpadów. Zmusza to wiele samorządów do dokonywania dopłat do systemu, 
gdyż przedkładane w przetargach oferty wykraczają poza ustalone limity. Nie jest przy tym jasne czy takie 
dopłaty do systemu są w pełni legalne, gdyż Regionalne Izby Obrachunkowe różnie ten element traktują.

Rozważana była możliwość zobowiązania gmin do organizowania odrębnych przetargów na odbiór oraz                      
na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na szczęście odstąpiono od tego zamiaru. Zniesiono natomiast 
możliwość stosowania ryczałtu w rozliczeniach gmin z operatorami systemu. Teraz gminy muszą się rozliczać 
według masy zebranych odpadów komunalnych, przy czym masa ta stale rośnie. W roku 2018 wytworzono blisko 
12,5 mln ton (średnio około 325 kg na każdego mieszkańca).
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Podejmując decyzje gospodarcze trzeba stronić od eksperymentów pamiętając, że raz podjętych decyzji nie da 
się cofnąć. Tak jest także w przypadku gospodarki odpadami. Nie da się, bez trudnych do przewidzenia skutków 
ubocznych, przywrócić pierwotnych założeń prawnych „rewolucji śmieciowej”. Potrzeba całościowej, dobrze 
przemyślanej zmiany systemu prawnego, a następnie danie czasu na jego pełne wdrożenie, zanim dokona się 
oceny i przystąpi do korekt, o czym nie pamiętano przez ostatnie osiem lat.

Jakie więc powinny być filary nowego systemu gospodarki odpadami? 

Z pewnością trzeba liczyć się z regulacjami europejskimi, w tym z takimi, które dotyczą ograniczenia masy 
wytwarzanych odpadów, zwiększenia stopnia ich recyklingu, ograniczenia masy odpadów poddawanych 
termicznemu przekształceniu, ograniczenia masy odpadów poddawanych składowaniu, wprowadzania 
rozszerzonej odpowiedzialności producentów (w tym wdrożenia systemu kaucyjnego).

Z pewnością nie da się całkowicie wyeliminować spalania odpadów, jednakże powinno ono być ograniczone do 
spalania odpadów resztkowych, a więc takich odpadów zawartych w odpadach komunalnych, z których przy 
obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologii nie da się w sposób racjonalny ekonomicznie i środowiskowo 
odzyskać zawartych w nich surowców. Takich odpadów jest zaledwie około 12% w całym strumieniu odpadów 
komunalnych. Nadal bowiem około 86% zawartości czarnego pojemnika to surowce, w tym 36% stanowią 
bioodpady, 20% papier i tektura, 17% tworzywa sztuczne, a 12% szkło i metale. Wymaga to stałego rozwoju 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdyż odzysk surowcowy z odpadów zmieszanych jest nieracjonalny, 
a część surowców zawartych w tych odpadach nie nadaje się do ponownego wykorzystania z uwagi                                   
na zabrudzenia.

Szczególny nacisk powinien być położony na selektywną zbiórkę bioodpadów, nie tylko z uwagi na to, że nadal 
stanowią one około 36% zawartości czarnego pojemnika, ale także ze względu na bezwzględną konieczność 
zawrócenia biomasy do środowiska naturalnego. Rozwijać należy także moce przetwórcze zakładów recyklingu 
oraz wymóc na producentach obowiązek stosowania surowców pochodzących z odzysku.

Niezbędne jest także szybkie wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Szkoda, że tak długo 
trwają dyskusje nad kształtem tego systemu, a jego wdrożenie w Polsce jest zapowiadane dopiero na rok 2023. 
Dyskusyjna jest wysokość opłaty, która aktualnie w Polsce wynosi zaledwie kilka euro za każdą tonę produktów         
z tworzyw sztucznych, podczas gdy przykładowo w Estonii 400 euro, a w Austrii nawet 610 euro.

Częścią ROP ma być system kaucyjny, a więc coś co całkiem dobrze już funkcjonowało w przeszłości.                               
Nie dostrzegam przy tym szczególnych przesłanek, by wiązać jego wdrożenie i opóźniać do czasu wdrożenia ROP. 
Jest to oczywiście spore wyzwanie logistyczne, związane z koniecznością organizacji systemu odbioru opakowań, 
ich magazynowania i transportu, systemu rozliczeń z dostawcami. Warto jednak zwrócić uwagę, że jego 
wdrożenie może, ostrożnie licząc, zdjąć z systemu gospodarki odpadami, za który odpowiadają samorządy, 
kilkanaście procent masy odpadów i przekazać je do ponownego użycia lub recyklingu. O taki sam wskaźnik 
procentowy zmalałyby automatycznie koszty ponoszone przez gminy na zagospodarowanie odpadów.

Należy także utrzymywać wysoką presję na edukację w zakresie właściwego gospodarowania odpadami. 
Jednakże aby edukacja (nie tylko mieszkańców) mogła być skuteczna, potrzeba stabilnego, czytelnego                                
i przyjaznego prawa oraz konsekwentnego wdrażania zasad dobrego zarządzania. Zaplanuj, zrealizuj, skontroluj, 
popraw. Nie zmienia się koni podczas przeprawy przez rzekę.
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Kaucyjny system zbiórki opakowań
Anna Sapota - Wiceprezes ds. Relacji Korporacyjnych TOMRA

Ekspert e-Komitetu Doradczego

Pomysł na zastosowanie płatnej metody odzyskiwania opakowań to jednak nie tylko nasz ukłon w stronę planety, 
ale także obowiązek. Tylko dzięki szybkiemu i sprawnemu wdrożeniu jednolitego systemu zbiórki odpadów 
jednorazowych Polska sprosta wymaganiom unijnym oraz uchroni się przed zapłaceniem wielomilionowych kar – 
podkreśla Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej firmy TOMRA. Tyle 
teorii, a jak to może wyglądać w praktyce?

Pójdziemy na spożywcze zakupy i…

… na półce, obok informacji o cenie napoju zobaczymy dodatkową kwotę kaucji za opakowanie. Jej wysokość 
powinna być na tyle duża, byśmy czuli się zmotywowani do zwrotu pustego opakowania. Ale też na tyle mała,               
by nie powstrzymała nas przed zakupem i nie zachęcała do nadużyć. Jak znaleźć złoty środek? W Chorwacji kaucja 
wynosi 7 eurocentów, w Niemczech – 25 eurocentów, a w Finlandii – od 10 do 40 eurocentów. Eksperci szacują, 
że polska stawka mogłaby wynosić ok. 50 groszy za opakowanie. Kwota kaucji powinna być też regularnie 
waloryzowana. Boleśnie przekonały się o tym niektóre stany w USA, gdzie wiele lat temu ustalono 5 centów kaucji 
za butelkę. Świat poszedł do przodu, kwota kaucji – nie, w efekcie czego wskaźnik zwrotów znacząco spadł.  

Weźmiemy napój ze sklepowej półki i…

… dzięki wyraźnym oznaczeniom na opakowaniu od razu będzie jasne, czy da się je zwrócić. Na takie 
udogodnienie mogą liczyć choćby Finowie, którzy z oznakowania na etykiecie produktu dowiadują się także o 
wysokości kaucji. Dzięki klarownemu systemowi oznaczeń nie pogubimy się w gąszczu opakowań, które mogą być 
objęte systemem kaucyjnym: plastikowe butelki PET, szklane butelki po piwie i sokach, aluminiowe lub stalowe 
puszki.

Czy puste butelki PET turlają się tylko po miejskich skwerach i leśnych 
parkingach? Niestety, plastikowe opakowania są również tym 
rodzajem odpadów, których najwięcej pływa w morzach i oceanach. 
Zdaniem ekspertów sytuację może poprawić kaucyjny system zbiórki 
opakowań, m.in. plastikowych. Polska musi go wdrożyć, by spełnić 
wymogi unijnej dyrektywy Single Use Plastics. Zakłada ona, że do 2029 
roku będziemy odzyskiwać i wykorzystywać do recyklingu 9 na 10 
plastikowych butelek.

Aby wyobrazić sobie nową rzeczywistość z systemem kaucyjnym, 
przyjrzyjmy się rozwiązaniom z powodzeniem funkcjonującym                
w innych krajach.

Prawie 90 proc. Polaków popiera wprowadzenie w naszym kraju 
obowiązkowego systemu kaucyjnego obejmującego opakowania jedno- i wielorazowe po napojach – tak wynika                   
z badania przeprowadzonego w lipcu 2019 r. przez Instytut Biostat na zlecenie Stowarzyszenia Zero Waste. 
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Może być jednak jeszcze prościej – większość europejskich krajów stosujących system kaucyjny zwraca pieniądze 
za niemal wszystkie opakowania po napojach (z wyjątkiem mleka i wysokoprocentowych alkoholi). Sprzedawcy              
i konsumenci nie muszą więc za każdym razem sprawdzać, czy opakowanie nadaje się do zwrotu.

Wypijemy ostatni łyk napoju i…

… nie będziemy już musieli urządzać długich rodzinnych debat nad kuchenną szafką, do którego kubła wrzucić 
puste opakowanie. Co więcej, w ogóle nie pochylimy się nad kubłem – pusta butelka czy puszka trafi do torby                  
i powędruje z nami do najbliższego marketu czy osiedlowego sklepu. System kaucyjny będzie bowiem skuteczny 
jedynie wtedy, gdy maksymalnie ułatwi nam życie. Butelki czy puszki będziemy mogli oddać po prostu tam, gdzie 
robimy codzienne zakupy. Żadnych wypraw na drugi koniec miasta, by w wyznaczonym miejscu pozbyć się śmieci 
(czyli przy okazji zmniejszymy ślad węglowy, bo nie będą potrzebne dodatkowe podróże w celu oddania 
opakowań).

Przyniesiemy puste opakowania do sklepu i…

… oddamy je wyznaczonej osobie lub wrzucimy do specjalnej maszyny. To drugie rozwiązanie byłoby  na pewno 
szybsze i prostsze z perspektywy klienta. Odbiorca naszych opakowań musi je bowiem policzyć, sprawdzić, czy są 
objęte systemem kaucyjnym, wydać pokwitowanie i zająć się zwróconymi przez nas odpadkami. A skala tych 
działań jest gigantyczna. – Konsumenci na całym świecie zużywają prawie 1,4 tryliona (jeden i 18 zer!) 
pojemników do napojów rocznie. To ogromna ilość materiału opakowaniowego, który można zebrać i ponownie 
wykorzystać lub poddać recyklingowi – podkreśla Anna Sapota. 

Dostaniemy kwit uprawniający do odbioru kaucji i…

… odzyskamy kwotę za opakowanie, którą dopłaciliśmy podczas zakupów. To z pewnością najbardziej oczywiste 
rozwiązanie, ale nie jedyne. Przykładowo Norwegia – aby jeszcze bardziej zachęcić swoich obywateli do zwrotu 
opakowań – organizuje recyklingowe loterie z wysokimi wygranymi. Norwegowie i Szwedzi mogą też zrezygnować 
z odbioru kaucji i przeznaczyć ją na cele charytatywne. 

A potem pójdziemy na spacer do parku i…

… będziemy się cieszyć wszechobecną zielenią pozbawioną plastikowych „ozdobników”. – Jeśli będzie się nam 
opłacało oddać puste opakowania, przestaniemy je wyrzucać. Nawet gdy argument finansowy nie przekona nas 
do zwrócenia opakowania, zrobią to za nas inni. Każda pusta butelka oznaczać będzie określoną kwotę                       
do odzyskania, więc osoba, która zechce dodatkowo zarobić, może taki odpad zebrać i oddać do sklepu – 
przekonuje Anna Sapota. 

Aby się przekonać, jak funkcjonuje system kaucyjny na co dzień, musimy poczekać na wprowadzenie w Polsce 
odpowiednich regulacji. W krajach stosujących tego typu systemy średni poziom zwrotów pustych opakowań już 
teraz wynosi aż 91 proc. Jak widać, gra jest warta świeczki! 

Czy wiesz, że?

Unia Europejska wymaga, by w 2025 roku poziom selektywnej zbiórki opakowań plastikowych po napojach 
osiągnął 77 proc., a w 2029 roku – już 90 proc. Ustawowo regulowany system kaucyjny stosuje obecnie 10 
europejskich krajów (m.in.: Chorwacja, Finlandia, Niemcy i Szwecja, która ma najstarszy system dla opakowań 
jednorazowych w Europie). Łącznie z systemu płatnych zwrotów korzysta co czwarty Europejczyk.  
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Fundacja EKON, jako organizator „eko – kampanii społecznej EKON” (www.kampania-ekon.pl), miała 
zaszczyt uhonorować firmy:

• Academy Spice Gears Poland Sp. z o.o. Sp.k.- tytułem „LIDERA EKOLOGII 2020”,
• Firmę PPH PARYS Sp. z o.o. - tytułem „LIDERA RECYKLINGU 2020”,
• AKPOL ADAM KUŚ - tytułem „LIDERA RECYKLINGU 2020”

za wkład na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej.
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Wkrótce zapraszamy kolejnych
uczestników na spotkania
Klubu Grupy Amber
pod nazwą: Business Point.
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Zaproszenie do BNI Grupa Plus Śląsk

Wywiad z Maciejem Gawrońskim,
dyrektorem ds. rozwoju BNI Region Śląsk
i Michałem Gawrońskim,
prezesem Zarządu Grupy Amber Sp. z o.o. w Katowicach

DODATEK SPECJALNY






