Gospodarka
odpadami opakowaniowymi po napojach w Polsce:
teraz i w niedalekiej przyszłości
Systemy kaucyjne w wybranych krajach europejskich

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
promuje bezodpadowy styl życia oraz
zmianę
wzorców
produkcji
i konsumpcji w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym.
Naszą misję realizujemy poprzez
wyposażanie w wiedzę i narzędzia
wspierające działania obywateli, instytucji i przedsiębiorstw oraz
reprezentując społeczności zaangażowane w działanie na rzecz
środowiska.
Do najbardziej rozpoznawalnych działań należą: “Torby Bumerangi”,
“HelloWielo”, “Z własnym kubkiem”. Organizacja mocno angażuje się
w
prace
na
rzecz
wprowadzenia
ROP
(rozszerzonej
odpowiedzialności producenta) i systemu kaucyjnego w Polsce
w ramach kampania “Kaucja wraca”, wcześniej “Wrzucam. Nie
wyrzucam”.
Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowej inicjatywy Break
Free From Plastic zrzeszającej organizacje pozarządowe w celu
walki z plastikiem, a także organizacji European Environmental
Bureau oraz Zero Waste Europe.

Kampania Kaucja wraca
Sztandarowa
akcja
Polskiego
Stowarzyszenia Zero Waste wyjaśnia,
na czym polega system kaucyjny dla
wszystkich opakowań po napojach
oraz przedstawia argumenty za jego
wprowadzeniem.
Kiedy konsument kupuje napój płaci dodatkowo kaucję, która jest
mu zwracana w momencie, gdy oddaje opakowanie do punktu
odbioru w sklepie. System ma na celu zachęcenie konsumentów do
zwracania pustych puszek, butelek plastikowych i szklanych, aby
zapewnić ich ponowne użycie lub recykling.
Kaucja wraca to nie tylko czyste środowisko, ale i czysty zysk.
http://www.kaucyjny.pl
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Wstęp
Nasza planeta jest coraz bardziej zaśmiecona. To fakt
wykazywany w kolejno prezentowanych statystykach. Niska
świadomość ekologiczna społeczeństwa na świecie
spowodowana w większości przypadków słabą edukacją
w zakresie środowiska, nieudolne lub nieefektywne systemy
zbiórki odpadów, nielegalne lub nieuczciwe działania
w zakresie gospodarki odpadami, w tym ich eksport lub
import, mało przejrzyste statystyki odpadów czy wreszcie
brak konkretnych działań na poziomach rządowych, to
wszystko co powoduje taki stan rzeczy. Osoby i organizacje
dla których stan środowiska jest istotny, od kilkunastu,
a nawet
kilkudziesięciu
lat
alarmują,
że
takie
nagromadzenie odpadów w środowisku naturalnym będzie
miało zgubny wpływ na ekosystemy, a w konsekwencji na
życie i zdrowie ludzi na Ziemi. Straty cennych surowców
spowodowane zaśmieceniem czy składowaniem odpadów
to jednocześnie strata energii, która została zużyta na
wyprodukowanie produktów i która miała swój udział
w globalnym ociepleniu.
Komisja Europejska dostrzegając powyższy problem,
od początków bieżącego stulecia wdraża kolejne strategie
oraz polityki mające na celu minimalizowanie skutków
działalności człowieka względem środowiska naturalnego.
Realizowany obecnie szeroki wachlarz polityk unijnych

w ramach wdrażania Zielonego Ładu jest najlepszym
przykładem takiego postępowania. Wśród tych polityk
znalazł się pakiet dotyczący wdrażania gospodarki o obiegu
zamkniętym, ograniczający marnotrawienie zasobów
m.in. poprzez wyrzucanie odpadów do środowiska, ich
składowanie, a nawet spalanie. W ramach pakietu Komisja
określa i aktualizuje szereg legislacji, które kraje
członkowskie są zobowiązane wdrożyć. Wiele z tych
legislacji dotyczy odpadów opakowaniowych, w tym
opakowań po napojach.
Co roku każdy mieszkaniec Europy produkuje średnio
174 kg odpadów opakowaniowych (Eurostat 2018) z czego
średnio 20–30% to opakowania po napojach. Tak duża ilość
generowanych odpadów opakowaniowych jest również
spowodowana odchodzeniem od opakowań wielokrotnego
użytku, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu (w szczególności
w Europie Wschodniej) były powszechnie stosowane.
Przegrywają one z wygodą użytkowania stosowanych bez
umiaru opakowań jednorazowych, co z pewnością
przyczynia się do pogłębiania zmian klimatycznych.
Poziomy
recyklingu
odpadów
opakowaniowych
wygenerowanych przez społeczeństwo europejskie są wciąż
bardzo niskie, choć w porównaniu do reszty świata Europa
i tak przoduje. Najbardziej problematyczne w recyklingu są
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odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych. Nawet
europejskie statystyki pokazują, że poziom recyklingu
opakowań z tworzyw sztucznych jest o połowę niższy od
poziomów recyklingu opakowań szklanych czy metalowych.
Według danych Eurostatu obecny poziom recyklingu
wszystkich odpadów opakowaniowych w Europie to około
66%, z czego recykling opakowań z tworzyw sztucznych to
już tylko 43% (ze wszystkich źródeł powstawania odpadów).
Jednym z powodów były mało ambitne cele UE dotyczące
recyklingu tworzyw sztucznych. Uboższe kraje jeszcze gorzej
radzą sobie z problemem odpadów opakowaniowych
z tworzyw sztucznych, z ich zbiórką i recyklingiem. Przez to
produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzyw
sztucznych
stały
się
jednym
z podstawowych
zanieczyszczeń środowiska na świecie. Miliardy ton plastiku
znajdują
się
w morzach
i oceanach
zarówno na
powierzchni, jak i na dnie, powodując gigantyczne straty
wśród flory i fauny. Rady ds. Środowiska przy Organizacji
Narodów Zjednoczonych, takie jak UNEP czy UNEA, uznały, że
zaśmiecenie środowiska morskiego tworzywami sztucznymi
to jedno z najistotniejszych zagrożeń na planecie w naszych
czasach. Tworzywa sztuczne to obecnie ponad 70%.
odpadów w morzach i oceanach, a ich ilość z roku na rok
gwałtownie rośnie. Ma to szkodliwy wpływ na ekosystemy,
różnorodność biologiczną oraz potencjalnie na zdrowie
ludzi. Tworzywa sztuczne mają duży wpływ na życie wielu
gatunków morskich – żółwi morskich, wielorybów, ptaków,
niektórych gatunków ryb lub skorupiaków. Rozkład odpadów
z tworzyw sztucznych w środowisku morskim powoduje

uwalnianie się mikroplastików, które obecnie występują
w niemal w każdym organizmie morskim. Ponadto odpady
z tworzyw sztucznych budzą powszechne zaniepokojenie
oraz mają negatywny wpływ na takie rodzaje działalności,
jak turystyka, rybołówstwo i żegluga. Zarówno zaśmiecenie,
spalanie jak i składowanie tworzyw sztucznych powodują
utratę wartościowego materiału, który mógłby zostać
ponownie wykorzystany. Potrzebne są więc szybkie
i stanowcze działania, tak na poziomie krajowym, jak
i międzynarodowym.
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Kierunki wyznaczane przez EU
w sprawie opakowań
Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych1 i zmieniająca ją dyrektywa 2018/852
ustanawiają
przepisy
dotyczące
gospodarowania
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zmieniona
dyrektywa weszła w życie w dniu 4 lipca 2018 r. Ma ona na
celu
zapobieganie
powstawaniu
odpadów
opakowaniowych oraz promowanie ponownego użycia,
recyklingu
i
innych
form
odzysku
odpadów
opakowaniowych, a tym samym ograniczenie ich
ostatecznego unieszkodliwiania w celu przyczynienia się do
przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dyrektywa
wyznacza cele uzyskania wysokich poziomów recyklingu
w roku 2025 i 2030 z perspektywą dalszych podniesień
poziomów. Zmieniona dyrektywa ma zastosowanie do
wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek w UE oraz
do wszystkich odpadów opakowaniowych używanych lub
wytwarzanych w przemyśle, handlu, biurze, handlu
detalicznym,
usługach,
gospodarstwach
domowych
1

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L006220150526.

niezależnie od rodzaju użytego surowca. Państwa
członkowskie są zobowiązane do podjęcia środków, takich
jak systemy krajowe, zachęty w ramach rozszerzonej
odpowiedzialności
producenta
i
inne
instrumenty
ekonomiczne, w celu zapobiegania wytwarzaniu odpadów
opakowaniowych oraz po to, aby zminimalizować wpływ
opakowań na środowisko naturalne.

Państwa członkowskie zostały
zobowiązane do podjęcia niezbędnych
środków w celu zapewnienia selektywnej
zbiórki do recyklingu, tak aby do 2025 r.
ilość zebranych butelek z tworzyw
sztucznych po napojach o pojemności do
3 litrów była równa 77% masy takich
produktów wprowadzonych na rynek
w danym roku, a do 2029 r. współczynnik
ten wzrasta do 90%.
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Dyrektywa 2019/9042 w sprawie zmniejszenia wpływu
niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
(dyrektywa single-use plastics, SUP) ma zastosowanie do
jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, m.in. takich
jak: kubki i opakowania do napojów, sztućce, talerze, słomki,
opakowania na żywność, patyczki higieniczne. Dyrektywa
zobowiązuje państwa członkowskie do zmniejszenia
stosowania
niektórych
produktów,
ograniczeń
we
wprowadzaniu ich na rynek, wprowadza określone
wymagania dla produktów oraz wymogi dotyczące ich
etykietowania. Państwa członkowskie zostały zobowiązane
do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia
selektywnej zbiórki do recyklingu, tak aby do 2025 r. ilość
zebranych butelek z tworzyw sztucznych po napojach
o pojemności do 3 litrów była równa 77% masy takich
produktów wprowadzonych na rynek w danym roku, a do
2029 r. współczynnik ten wzrasta do 90%. Państwa
członkowskie powinny były wprowadzić w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do
zrealizowania niniejszej dyrektywy do dnia 3 lipca 2021 r.
Równocześnie państwa członkowskie mają podjąć właściwe
środki niezbędne do spełnienia obowiązków w zakresie
rozszerzonej odpowiedzialności producenta do dnia
2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych
produktów z tworzyw sztucznych na środowisko,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0
904&from=EN.

Rysunek 1. Hierarchia postępowania z odpadami.
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31 grudnia 2024 r. w stosunku do wszystkich opakowań
z tworzyw sztucznych.
Kraje członkowskie miały czas do 3 lipca 2021 na
transpozycję Dyrektywy 2019/904 do prawa krajowego.
Zgodnie z raportem Rethink Plastic3 podsumowującym
analizy krajowych aktów prawnych bądź ich projektów
w 27 członków UE większość krajów UE wdrożyła część lub
wszystkie zapisy dyrektywy. Kraje, które do września br.
transponowały wszystkie wymagania dyrektywy, a nawet
wdrożyły
jeszcze
ambitniejsze
polityki
dotyczące
ograniczenia
jednorazowych
produktów z tworzyw
sztucznych to Francja, Irlandia, Szwecja, Estonia oraz Grecja.
Natomiast państwa, które dotychczas nie transponowały
żadnych wymagań dyrektywy lub zrobiły to w niewielkim
stopniu to: Polska, Słowacja, Czechy i Bułgaria. Niektóre
z państw ustanowiły poziomy wdrożenia opakowań
wielokrotnego użytku odnoszące się zarówno do kubków na
napoje, pojemników na żywność na wynos, jak również
opakowań na napoje.
Ramy prawne dotyczące postępowania z odpadami
w UE zostały ustanowione w dyrektywie ramowej w sprawie
odpadów4 (2008/98/UE), w której wprowadzono pojęcie

hierarchii postępowania z odpadami (rys. 1). Ustanawia ona
kolejność i istotność działań w zrównoważonej gospodarce
odpadami, wymieniając działania w kolejności od
najkorzystniejszych
do
najmniej
korzystnych
dla
zrównoważonej gospodarki. Najbardziej preferowaną opcją
jest
zapobieganie,
następnie
ponowne
użycie
i przygotowanie do ponownego użycia, potem recykling,
a po nim odzysk energii. Należy jednak pamiętać, że odzysk
energii z odpadów nie jest wpisany przez Komisję w zakres
postępowania z odpadami zgodnego z gospodarką
o obiegu zamkniętym. Niepożądanym postępowaniem
z odpadami
i
ostatnim
w
hierarchii
jest
ich
unieszkodliwianie, w tym składowanie.

3

Moving on from Single-Use Plastics: how is Europe doing? Assessment
of European countries' transposition of the Single-Use Plastics Directive,
Rethink Plastic alliance & Break Free, July 2021.
4
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre
dyrektywy,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0
098-20180705&from=EN.
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Rozszerzona odpowiedzialność
producenta (ROP) w stosunku
do opakowań
Wymagania względem państw
członkowskich
Pojęcie „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”,
w skrócie ROP, wprowadzono w prawie unijnym poprzez
Dyrektywę 2008/98/WE, która ustanawia ramy prawne
dotyczące postępowania z odpadami w Unii Europejskiej.
System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to
zestaw
środków
podejmowanych
przez
państwa
członkowskie w celu zapewnienia, że producenci produktów
ponoszą
odpowiedzialność
finansową
lub
odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie
cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem, w tym za
selektywną zbiórkę, sortowanie i przetwarzanie. Obowiązek
ten
może
również
obejmować
odpowiedzialność
organizacyjną i odpowiedzialność za przyczynianie się do
przydatności produktów do ponownego użycia i recyklingu.
Producenci mogą wypełniać obowiązki wynikające
z systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta

zapobiegania powstawaniu odpadów oraz do zwiększania
indywidualnie lub zbiorowo. Ogólne minimalne wymogi dla
systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta
zostały określone w art. 8a, Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.
Dyrektywa SUP 2019/904 ustanawia szczegółowe
przepisy
dotyczące
rozszerzonej
odpowiedzialności
producenta w art. 8 w odniesieniu do jednorazowych
produktów z tworzyw sztucznych wprowadzonych do obrotu
w państwie członkowskim, m.in. w stosunku do: opakowań
na żywność, opakowań zawierających żywność do
natychmiastowego spożycia, opakowań na napoje
o pojemności do 3 litrów, kubków do napojów. W ramach
systemu
rozszerzonej
odpowiedzialności
państwa
członkowskie mają zapewnić, że producenci będą ponosić
koszty takie jak: koszty środków zwiększających świadomość
konsumentów w odniesieniu do tych produktów, koszty
zbiórki odpadów i koszty sprzątania odpadów powstałych
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z tych
produktów,
następnie
koszty
transportu
i przetwarzania, w tym koszty infrastruktury i koszty
operacyjne. Co ciekawe, Komisja Europejska po raz pierwszy
nałożyła na wprowadzających obowiązek pokrycia kosztów
sprzątania spowodowanego zaśmieceniem produktami
wprowadzonymi do obrotu przez dany podmiot.
Dyrektywa 2018/8525 nadmienia, iż kraje członkowskie
są zobowiązane do wprowadzenia systemów ROP dla
opakowań
zgodnie
z
przepisami
ustanowionymi
w dyrektywie odpadowej. Państwa członkowskie są
zobowiązane, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. wprowadziły
systemy
rozszerzonej
odpowiedzialności producenta
w odniesieniu do wszystkich opakowań. Motyw (4)
dyrektywy mówi: „Zapobieganie powstawaniu odpadów jest
najbardziej
skutecznym
sposobem
na
poprawę
efektywności
wykorzystania
zasobów
i zmniejszenie
oddziaływania odpadów na środowisko. Ważne jest zatem,
aby państwa członkowskie podjęły odpowiednie środki
w celu zachęcania do zwiększenia udziału opakowań
wielokrotnego użytku wprowadzanych do obrotu oraz
ponownego użycia opakowań. Takie środki mogą
obejmować stosowanie systemów zwrotu kaucji i innych
zachęt,
takich
jak
ustalanie
celów
ilościowych,
5

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia
30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0
852&from=EN.

uwzględnianie ponownego użycia w realizacji celów
recyklingu oraz zróżnicowane wkłady finansowe na
opakowania wielokrotnego użytku w ramach systemów
rozszerzonej odpowiedzialności producenta za opakowania.
Państwa członkowskie powinny podjąć środki zachęcające
do stosowania opakowań wielokrotnego użytku i służące
ograniczeniu zużycia opakowań nienadających się do
recyklingu i nadmiernego opakowania.”
Funkcjonujący obecnie w Polsce system ROP dla
opakowań zupełnie nie spełnia swojego zadania. Opłaty za
wprowadzanie opakowań na rynek są tak niskie, że
działania gmin związane ze zbiórką i zagospodarowaniem
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tych odpadów nie są rekompensowane przez producentów.
Polska będzie musiała wprowadzić nowe zasady
funkcjonowania ROP dla odpadów opakowaniowych, aby
wypełnić wymagania obydwu dyrektyw.

Ekomodulacja opłat
Wiadomym jest, że różne rodzaje odpadów
opakowaniowych powodują dla systemu różne koszty
zapewnienia ich recyklingu. Większość opakowań nadaje się
w mniejszym lub większym stopniu do recyklingu, mimo to
czas i potrzebne zasoby wymagane do tego celu różnią się
w zależności od rodzajów i formatów opakowań. W związku
z powyższym Komisja Europejska proponuje zróżnicowanie
opłat również w zależności od kosztów zapewnienia
i przydatności danego opakowania do recyklingu.
Artykuł 8a, ust. 4, lit. b) dyrektywy odpadowej stanowi,
żeby opłata: “w przypadku zbiorowego wypełniania
obowiązków wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności
producenta, była zróżnicowana, w miarę możliwości, dla
poszczególnych produktów lub grup podobnych produktów,
zwłaszcza przy uwzględnieniu ich trwałości, ich przydatności
do naprawy, ponownego użycia i recyklingu oraz obecności
substancji niebezpiecznych, a tym samym przyjęciu
podejścia opartego na cyklu życia i zgodnego z wymogami
określonymi w odpowiednich przepisach unijnych oraz
opartego na zharmonizowanych kryteriach, jeżeli są one
dostępne,
w
celu
zapewnienia
niezakłóconego

funkcjonowania rynku wewnętrznego;”. Wiele obecnie
funkcjonujących systemów kaucyjnych na opakowania
jednorazowe wdrożyło mechanizm ekomodulacji wraz
z obowiązkiem stosowania przez producentów określonej
specyfikacji
opakowań
umożliwiającej
recykling
materiałowy, tzw. wymagania zasadnicze.
Podobnie jak większość operatorów systemów
kaucyjnych, operator systemu kaucyjnego w Finlandii
określił wymagania zasadnicze dla wszystkich opakowań,
które mogą być akceptowane w systemie. Nie są
dopuszczone niektóre formaty opakowań o niższej wartości
dla recyklingu, a jednocześnie mogące zanieczyścić
pozyskiwany w systemie strumień opakowań. Brany pod
uwagę jest nie tylko rodzaj materiału, z jakiego opakowanie
jest wykonane, ale i zamknięcie, etykieta, kleje i in. Instrukcja
w formie graficznej dla producentów zarejestrowanych w
systemie fińskim została pokazana na (rys. 2).
W norweskim systemie kaucyjnym stawki opłat
producenckich są modulowane w zależności od tego, czy
dane opakowanie wymaga dodatkowego przygotowania do
recyklingu np.: usunięcie etykiety na puszkach bądź etykiety
zajmujące ponad 75% powierzchni butelki PET Nie bez
znaczenia jest także barwa butelki PET: najmniejsza opłata
dotyczy bezbarwnych, następnie niebieskich, a największa
dla innych kolorów tworzywa. w systemie akceptowany jest
jednak wyłącznie transparentny PET.
12

Rysunek 2. Wymagania zasadnicze dla butelek na przykładzie systemu fińskiego.
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Przykład ekomodulacji dla wszystkich
opakowań w systemie ROP
Rozwiązaniem ekomodulacji wartym przytoczenia
jest system opłat za wprowadzanie opakowań na rynek
francuski. Posiada on kompleksowy system zachęt dla
producentów zobowiązujący do poprawy projektowania
swoich opakowań w celu ułatwienia ich recyklingu, jak
również edukowania społeczeństwa, jak należy postępować
z powstałym odpadem. Francja jest jednym z pierwszych
krajów europejskich który wdrożył ekomodulację dla
opakowań. Operatorem programu jest CITEO.
Metoda obliczenia opłaty za wprowadzane opakowanie
wyliczana jest z następującego wzoru6:
Opłata za jedno opakowanie = (opłata za wagę + opłata za
ilość części składowych opakowania) x premie lub kary –
nowe premie.
Wykaz wysokości opłat jest co roku aktualizowany,
dochodzą również nowe premie bądź kary. System premii
jest
motywatorem
do
działań
prośrodowiskowych
związanych z opakowaniami, natomiast kary mają
wyeliminować z rynku najmniej nadające się do recyklingu
opakowania.

6

https://bo.citeo.com/sites/default/files/2021-02/20210127-Citeo_Rate%20L
ist_Tarif_2021%20anglais.pdf.

Tabela 1. Opłata za wagę opakowania w 2021 r.

Rodzaj materiału
Stal
Aluminium
Papier i karton
Szkło
Butelka / fiolka z bezbarwnego PET
Butelka / fiolka z kolorowego PET, PE lub PP
Sztywne opakowanie z PET, PE lub PP
Elastyczne opakowanie PE
Sztywne opakowanie z PS
Opakowanie złożone z wyłączeniem PCV
Opakowanie zawierające PCV
Nieprzetworzone materiały pochodzące z
źródeł odnawialnych możliwe do
zagospodarowania poprzez recykling w
tym biologiczny (drewno, korek)
Materiały nie polegające pod procesy
recyklingu, lecz możliwe do odzysku
energetycznego (tekstylia, inne
materiały)
Materiały nie podlegające pod procesy
recyklingu i odzysku (porcelana,
ceramika)

Opłata
w eurocentach
za kg danego
materiału
w opakowaniu
5
12,9
17,7
1,4
33
35,3
38
41,1
44,3
47,4
55,3
36,4

47,4

55,3
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Zalety wprowadzenia ROP na
opakowania
Wprowadzenie
systemu
ROP
zgodnego
z przedstawionymi
powyżej
wymaganiami dyrektyw jest bezdyskusyjne
dla każdego państwa członkowskiego.
System powinien być tak zaprojektowany
(w szczególności w krajach, gdzie jeszcze
nie funkcjonuje lub działa słabo), by
właściwie spełnił swoje zadanie. Możliwości
jest wiele i dużo zależy od istniejących
warunków oraz systemu gospodarki
odpadami opakowaniowymi. Skuteczne
systemy ROP będą miały pozytywny wpływ
na
wiele
aspektów
społecznych,
gospodarczych
i środowiskowych.
Wszystkie te aspekty są wzajemnie
powiązane i zależne.
Wśród aspektów społecznych można wymienić
między innymi zwiększoną świadomość ekologiczną
społeczeństwa, która będzie wynikiem wymaganych działań
informacyjno-edukacyjnych.
Dzięki
działaniom
kampanijnym społeczeństwo będzie posiadało większą

wiedzę dotyczącą właściwego postępowania z odpadami,
zmian
klimatycznych,
zanieczyszczenia
środowiska
naturalnego oraz zanieczyszczenia mórz i oceanów
odpadami z tworzyw sztucznych. Mniejsze zaśmiecenie
w miastach, we wsiach czy w środowiskach naturalnych ma
duży wpływ na jakość życia społeczeństwa.
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W związku z rozwojem oraz rozbudową infrastruktury
do segregacji i przetwarzania odpadów opakowaniowych
pojawią się nowe miejsca pracy, do obsługi urządzeń czy
instalacji, ich montażu, produkcji, jak również w działach
badawczo rozwojowych związanych z wprowadzaniem
innowacji w sektorze odpadowym i opakowaniowym. ROP
odciąży mieszkańców od bezpośredniego finansowania
systemu zbiórki i przetwarzania odpadów opakowaniowych.
Oczywiście producenci przeniosą koszty opłat na
konsumentów, czyli włączą w cenę towaru, lecz takie
rozwiązanie będzie uczciwsze.
Wśród aspektów środowiskowych należy przede
wszystkim wymienić ograniczenie wytwarzania odpadów
opakowaniowych i zwiększenie wykorzystania opakowań
wielokrotnego użytku, jak również zwiększenie selektywnej
zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Stawki
modulowane zminimalizują wprowadzanie na rynek
opakowań, które w niewielkim stopniu nadają się do
recyklingu, zwiększą udział opakowań o dużym udziale
w swoim składzie materiału pochodzącego z recyklingu,
spowodują rozwinięcie się ekoprojektowania, zmobilizują
producentów do standaryzacji opakowań, a w niektórych
przypadkach do rezygnacji z opakowań. Wysokie poziomy
recyklingu, wprowadzenie ekoprojektowania opakowań oraz
działania edukacyjne związane z ograniczeniem korzystania
z opakowań przez konsumentów przyczynią się do dużej
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Takie podejście
znacząco wpłynie na zmniejszenie zaśmiecenia terenów

zielonych, lasów czy wód powierzchniowych, jak również
występowania dzikich wysypisk. Większa ilość odpadów
poddawana recyklingowi (w szczególności z tworzyw
sztucznych) to w konsekwencji mniejszy ich udział
w procesie odzysku energetycznego (spalaniu RDF
w cementowniach), a co za tym idzie mniejsza strata
cennych surowców i emisji gazów cieplarnianych.
Z aspektów gospodarczych na szczególną uwagę
zasługuje zapewnienie długoterminowego finansowania,
dzięki czemu gminy będą mogły pozyskać środki na
wymagane inwestycje w nowoczesne instalacje do
przetwarzania odpadów, które zapewnią wysokiej jakości
recykling oraz uzyskanie wymaganych prawem poziomów
recyklingu. Zapotrzebowanie na materiały z recyklingu oraz
wytwarzanie
wysokiej
jakości
surowców
wtórnych
spowoduje nowe inwestycje w zakłady recyklingu
w szczególności dla tworzyw sztucznych. Obecnie rynek
paliwa alternatywnego RDF jest nasycony, przez co
cementownie dyktują ceny dla producentów paliw
z odpadów. W przypadku przesunięcia sporej części
materiału
w
kierunku
recyklingu,
ilość
paliwa
alternatywnego RDF zdecydowanie spadnie, dzięki czemu
zwiększy się popyt na rynku, jak również spadną opłaty
związane z przyjmowaniem RDF przez cementownie. Dzięki
temu instalacje przetwarzające odpady i produkujące RDF
zmniejszą swoje stałe koszty, co wpłynie bezpośrednio na
opłaty obywateli związane z gospodarką odpadami.
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Sytuacja w Polsce
Zaśmiecenie i związane z tym
koszty
W Polsce najczęstszymi formami
zanieczyszczenia środowiska odpadami jest
zaśmiecanie terenów wiejskich i miejskich,
lasów oraz dzikie wysypiska zlokalizowane
w lasach i na nieużytkach. Znajdują się tam
m.in. odpady opakowaniowe, z których 80%
to opakowania po napojach, takie jak butelki
PET, butelki szklane, w tym wielokrotnego
użytku, puszki aluminiowe. Znaczna ilość
napojów w opakowaniach jednorazowych
(około 40%) jest konsumowana poza
miejscem zamieszkania. Niestety, spora
część opróżnionych butelek czy puszek nie
jest wyrzucona do pojemników na odpady,
lecz
zostaje
pozostawiona
w: lasach,
rowach, parkach i na innych terenach
zielonych, a także na placach bądź na
ulicach.
Aby skutecznie radzić sobie z zaśmiecaniem
środowiska, niezbędne jest wykorzystanie równolegle
różnych działań w tym zakresie, takich jak: odpowiednie

metody zbiórki odpadów, zwiększanie świadomości
ekologicznej społeczeństwa, dotkliwe kary za zaśmiecanie
18

oraz
systemy
ich
egzekwowania.
Jedną
z najskuteczniejszych metod pozbycia się zaśmiecenia
opakowaniami po napojach jest uruchomienie systemu
kaucyjnego i włączenie niemal wszystkich takich opakowań
w zakres tego systemu. Okazuje się, że bodźce finansowe są
najskuteczniejszą metodą mającą wpływ na zmianę
zachowań społecznych.
Usuwanie zaśmiecenia z terenów miejskich i wiejskich
jest wysoce pracochłonne, a co za tym idzie – kosztowne.
Koszty ponoszą gminy, lecz w ostatecznym rozrachunku to
mieszkańcy gmin płacą za gospodarkę odpadami
komunalnymi. Pomimo zmian prawnych zapoczątkowanych
w 2012 r., kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy
której każda gmina została zobowiązana do zorganizowania
systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
i odbierania odpadów z każdej zamieszkałej posesji,
problem dzikich wysypisk nieco zmalał, lecz niestety nie
zniknął. W 2017 r. Lasy Państwowe przeznaczyły 18 mln zł7 na
uprzątnięcie i wywiezienie odpadów z dzikich wysypisk,
natomiast w 2020 r. było to już 20 mln8 zł. Co roku podczas
ogólnopolskiej akcji sprzątania rzek, jezior, nabrzeży i lasów
pt.: „Sprzątanie Świata” wolontariusze zbierają setki ton
odpadów, z czego przeważającą część stanowi szkło
7

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/mniej-smieci-w-lasach-ale
-koszty-sprzatania-wyzsze.
8
https://www.youtube.com/watch?v=2hd4CtbP3YY.

opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych, a nawet
opakowania aluminiowe. Niestety do tej pory nie została
przeprowadzona dokładna analiza tego, jakie frakcje
i w jakich ilościach są zbierane każdego roku w ramach
tego działania. W Polsce koszty sprzątania terenów
gminnych czy usuwania dzikich wysypisk zostały
przerzucone na wszystkich obywateli. Niestety brak jest
jednoznacznych danych, ile polskie gminy wydają na
sprzątanie terenów gminnych ze śmieci, gdyż w koszty te
jest również włączone opróżnianie koszy.
Jak wynika z analizy wprowadzenia systemu
kaucyjnego w Szkocji9 roczne koszty przeznaczane przez
gminy na usuwanie zaśmiecenia to około 46 mln funtów,
podczas gdy całkowity koszt gmin związany ze sprzątaniem
to 361 mln funtów. W dokumencie oceny skutków
wprowadzenia systemu kaucyjnego w Anglii10, Walii i Irlandii
Północnej obliczono, że roczne koszty gmin w tych krajach
wynoszą 438 mln funtów. Wyliczono również, że
oszczędności
gmin
spowodowane
wprowadzeniem
systemu kaucyjnego o efektywności 85% wyniosą ponad
50 mln funtów rocznie. W opracowaniu „Litter and
9

Deposit return scheme for Scotland: full business case stage 1,
https://www.gov.scot/publications/deposit-return-scheme-scotland-full-busi
ness-case-stage-1/documents/.
10
Oceny skutków wprowadzenia systemu kaucyjnego na opakowania po
napojach w Anglii, Walii i Irlandii Północnej,
https://consult.defra.gov.uk/environment/introducing-a-deposit-return-sche
me/supporting_documents/depositreturnconsultia.pdf.
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fly-tipping in England” czytamy: “Ze względu na liczbę
różnych organów, które zajmują się zbieraniem śmieci,
a także dlatego, że jest to często częścią innych działań,
takich jak np. sprzątanie ulic, trudno jest uzyskać precyzyjne
dane dotyczące kosztów usuwania zaśmiecenia. Niemniej
jednak najlepsze szacunki wskazują, że roczne wydatki
władz lokalnych w Anglii sięgają od 717 do 850 mln funtów11”.
Bazując na tych danych, można wyliczyć, że oszczędności
w samej tylko Anglii po wprowadzeniu systemu kaucyjnego
(na wszystkie rodzaje materiałów z uwzględnieniem
napojów alkoholowych) będą wynosiły ok. 90 mln funtów
rocznie. W Walii obliczono natomiast, że redukcja kosztów
przeznaczonych na sprzątanie z tytułu uruchomienia
systemu kaucyjnego może wynosić nawet 40%12.
Należy zauważyć, że istnieją również koszty społeczne
związane z zaśmieceniem. Mogą one być skwantyfikowane
oceniając, ile średnio obywatel byłby w stanie wydać
z domowego budżetu, aby tereny w których przebywa były
wolne od śmieci. Oceniono, że wprowadzenie systemu
kaucyjnego w Szkocji spowoduje korzyści wynikające
z poprawy warunków życia związane z mniejszym
poziomem zaśmiecenia na 1 mld funtów rocznie. Szacunek
o podobnej wartości wyniknął z analizy wprowadzenia
systemu kaucyjnego w Anglii. Należy mieć na uwadze, że

świadomość ekologiczna społeczeństwa w Wielkiej Brytanii
jest zdecydowanie wyższa niż w Polsce, zdecydowanie
większe są również kary za zaśmiecanie w miejscach
publicznych.
Jak pokazują doświadczenia niektórych krajów,
wdrożenie systemu kaucyjnego na opakowania po
napojach przyczyniło się do zmiany zachowań oraz
zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Na
przykład w Estonii przed wprowadzeniem systemu
kaucyjnego, przeanalizowano skład odpadów wyrzuconych
na poboczach dróg. Dokonano tego w ramach
ogólnokrajowej
kampanii sprzątania, która została
zorganizowana w 2003 r. Analiza wykazała, że opakowania
na napoje stanowiły do 80% wszystkich zebranych wtedy
odpadów. Podobne badanie przeprowadzono dwa lata po
wdrożeniu systemu kaucyjnego. Okazało się, że udział
opakowań na napoje spadł poniżej 10% wszystkich
zebranych odpadów. Również estońska administracja lasów
państwowych zwróciła uwagę na fakt, że dzięki wdrożeniu
systemu kaucyjnego w Estonii znacznie zmniejszyła się ilość
wyrzucanych butelek po napojach w lasach13.

11

Litter and fly-tipping in England,
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmcomloc/
607/607.pdf.
12
https://kaucyjny.pl/samorzady/.

13

Balcers, O., Brizga, J., Moora, H., Raal, R. (2019), Deposit Return
Systems for Beverage Containers in the Baltic States, Riga: Green Liberty.
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Opakowania wielokrotnego
użytku
Jednym z celów Dyrektywy UE
2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu
niektórych
produktów
z
tworzyw
sztucznych
na
środowisko
jest
promowanie
produktów
i rozwiązań
wielokrotnego
użytku
przez
kraje
członkowskie. W art. 2 zapisane jest:
„Niniejsza dyrektywa propaguje podejścia
wspomagające gospodarkę o obiegu
zamkniętym, które dają pierwszeństwo
zrównoważonym
i nietoksycznym
produktom
wielokrotnego
użytku
i systemom ponownego użycia zamiast
produktom jednorazowego użytku, które
mają
przede
wszystkim
na
celu
zmniejszenie
ilości
generowanych
odpadów.
Takie
zapobieganie
powstawaniu odpadów znajduje się na
szczycie hierarchii postępowania z odpadami zapisanej
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE
(...)”. Ponadto, artykuł 5 dyrektywy UE 94/62/WE w sprawie
opakowań i odpadów opakowaniowych wzywa państwa
członkowskie do "wspierania systemów ponownego użycia
opakowań, które mogą być ponownie wykorzystane

w sposób przyjazny dla środowiska (...)”. Zgodnie
z powyższymi dyrektywami, jak również w ramach nowej
polityki produktowej będącej w zakresie wdrażania
Zielonego Ładu, ponowne wykorzystanie powinno być
preferowane przed recyklingiem. Istotne jest więc, by tam,
gdzie jest to możliwe wspierać wdrażanie systemów
21

wielokrotnego użytku np. na opakowania na napoje.
Ponadto, Komisja planuje analizę danych dotyczących
opakowań
wielokrotnego
użytku
oraz
rozważenie
zasadności ustanowienia celów ilościowych, dotyczących
ponownego wykorzystania opakowań, w tym reguł
pomiarowych. Docelowo Komisja ma przygotować
i zaproponować rozwiązania w tym zakresie do 2024 r. oraz
ma przedłożyć raport i ewentualny wniosek prawodawczy
do Parlamentu Europejskiego.
Dotychczas zostało wykonanych wiele analiz LCA
oceniających
wpływ
na
środowisko
systemów
wielokrotnego użycia opakowań na napoje w stosunku do
opakowań jednorazowych. Zestawienia różnią się dość
mocno między sobą, gdyż przyjmowano w nich różne
założenia. Jedna z analiz LCA wykonanych w Kanadzie w
2013 r. wskazuje, że szklana butelka wielokrotnego użytku ma
średnio o 80% mniejszą emisję CO2 niż wykorzystanie lekkiej
szklanej butelki jednorazowego użytku14. Badanie wykazało
również, że im mniejsza jest objętość butelki, tym stosunek
całkowitej emisji jest większy na korzyść butelki
wielokrotnego użytku. Według danych podawanych przez
Grupę Żywiec różnica pomiędzy śladem węglowym butelki
zwrotnej, a szklanej butelki jednorazowego użytku jest

14

J. Cleary, Life cycle assessments of wine and spirit packaging at the
product and the municipal scale: a Toronto, Canada case study, J. Clean.
Prod. vol.44, str. 143–151, 2013.

ponad 9-krotna15, natomiast Browary Polskie podają, że ten
stosunek wynosi 1:516. W sektorze HoReCa wpływ na
środowisko opakowań wielokrotnego użytku na napoje jest
około 4 razy mniejszy niż wpływ opakowań jednorazowych17
W przypadku wykorzystania butelki PET wielokrotnego użytku
emisja gazów cieplarnianych jest o połowę mniejsza niż w
przypadku wykorzystania jednorazowej butelki PET, pomimo
poddania jej recyklingowi.18 Aby butelka wielokrotnego
użytku miała mniejszy wpływ na środowisko niż lżejsza
butelka
jednorazowa,
musi
zostać
napełniona
i wykorzystana
przez
konsumentów
co
najmniej
kilka–kilkanaście razy. Dokładna ilość zależy m.in. od cyklu
życia butelki jednorazowej (np. czy jest wykonana
z surowców pochodzących z recyklingu czy z surowców
pierwotnych, jaki jest poziom zbiórki i recyklingu oraz jakość
tego ostatniego), jak również od systemu transportu i mycia
butelki wielokrotnego użytku. Przy osiąganiu 20 rotacji wpływ
wyprodukowania szklanej butelki wielokrotnego użytku
będzie wynosił jedynie 1,6% całkowitego wpływu tej butelki

15

W zrównoważonym świecie piwa Grupy Żywiec S.A., sprawozdanie
za rok 2019.
16
Butelka zwrotna opakowaniem najbardziej przyjaznym środowisku,
Browary Polskie, lipiec 2021.
17
Making the business case for packaging reuse systems, Methodology,
June 2021, Circular Economy Portugal.
18
Policy recommendations to promote reusable packaging, 2020,
Deutsche Umwelthilfe e.V.
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wielokrotnego użytku (30–50) należy
przede wszystkim zorganizować skuteczną
zbiórkę pustych opakowań.

na środowisko19. W Niemczech butelka szklana jest
zawracana do obiegu średnio 45 razy, natomiast butelka
PET
około
20 razy.20
W Finlandii
szklana
butelka
wielokrotnego użytku jest napełniana średnio 33 razy zanim
trafi do recyklingu. Aby osiągnąć dużą ilość cykli butelki

19

Single Trip or Reusable Packaging – Considering the Right Choice for
the Environment, Wrap, 2010.
20
What makes a good reuse system: Refillable bottles in Germany, Tobias
Bielenstein, GDB, REUSE Conference 2021.

W Polsce udział napojów sprzedawanych
w opakowaniach wielokrotnego użytku,
tzw. „butelkach zwrotnych”, spadł z 89% w
połowie lat 90 do poziomu 23% obecnie21.
Spadek ten spowodowany jest głównie
przejściem
na
butelki
PET,
puszki
aluminiowe (32% sprzedawanego piwa)
oraz jednorazowe butelki szklane (około
50% krajowego rynku butelek szklanych).
W Polsce istnieją dobrowolne systemy
kaucyjne obejmujące głównie butelki do
piwa (ok. 95% całego rynku butelek
wielokrotnego
użytku).
Butelki
wielokrotnego użytku wykorzystywane do
sprzedaży piwa to około 45%.
W przeciwieństwie do danych z Polski, w większości
krajów
europejskich
butelki
wielokrotnego
użytku
wykorzystywane są przez co najmniej 20 cykli. Tak mała
ilość rotacji butelki zwrotnej w Polsce może wynikać z kilku
powodów: każdy koncern browarniczy czy browar ma
własny
niezależny
system
zbiórki,
butelka
jest
wykorzystywana jedynie przez 2–3 lata ze względów
21

What about refillables?, Reloop Platform, 2020
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estetycznych, konsumenci napotykają trudności przy
zwrocie
opakowań
po
napojach
(np. w przypadku
niedostarczenia paragonu z wpłaty kaucji), konsumenci
otrzymują mniejszy zwrot w przypadku oddawania
opakowań w punkcie zbiórki przyjmującym butelki bez
paragonów, dyskonty sprzedają te same piwa tylko
w opakowaniach jednorazowych, nie ma w Polsce
jednolitego i łatwo rozpoznawalnego oznakowania
wskazującego, że butelka jest zwrotna.
Według oficjalnych danych przedstawionych przez
producentów piwa, jedynie 8–10% butelek zwrotnych jest
traconych (ok. 110 mln szt. rocznie), czyli poziom zwrotów to
co najmniej 90%22. Niestety całkowity brak transparentności
w obecnych systemach kaucyjnych powoduje, że dane
takie mogą być w dowolny sposób przedstawiane przez
koncerny browarnicze. Przyjrzawszy się nieco bliżej wynikom
badań ankietowych, można skonfrontować rzetelność
przedstawianych poziomów zwrotów. Z raportu TNS
przeprowadzonego na zlecenie Carlsberg Polska wynika, że
tylko 6% konsumentów przy zakupie piwa zwraca uwagę na
to, czy jest ono sprzedawane w butelce wielokrotnego
użycia
czy
jednorazowej.
Według
badania
przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Środowiska
w 2015 r.23, 31% Polaków miało problem z otrzymaniem
zwrotu kaucji. Ponadto ponad połowa z tych osób

stwierdziła, że takie trudności zdarzały się prawie zawsze lub
często. Warto również zwrócić uwagę, że około jedna ósma
(13%) osób, które kupiły napój w butelce zwrotnej przyznaje,
że nigdy nie próbowała jej zwrócić. Konieczność posiadania
paragonu przy zwrocie butelek zostało wskazane jako jeden
z głównych czynników demotywujących. Możliwość zwrotu
w każdym sklepie bez względu na miejsce zakupu bądź
bliska odległość od punktu zbiórki butelek, zachęciłyby
osoby nieoddające butelek do zmiany postępowania. Tylko
6,5% badanych nie chciałoby korzystać z automatów do
zbierania butelek (reverse vending machines, w skrócie
RVM),
gdyby
mieli
taką
możliwość. Z badania
przeprowadzonego na grupie 142 studentów i studentek
uczelni lubelskich wynika, iż jedynie 15% kieruje się przy
kupnie piwa wyborem butelki zwrotnej, natomiast dla
55% badanych było obojętne, w jakiej butelce je kupią24.
Z badania wykonanego w czerwcu br. na zlecenie Reloop
Platform25 wynika, że już 30% Polaków deklaruje, że często
lub zawsze stara się kupować napoje w butelkach
zwrotnych, jednak bezwarunkową chęć wyboru ekologicznej
butelki deklaruje już tylko 10% Polaków.

22

24

Butelka zwrotna opakowaniem najbardziej przyjaznym środowisku,
Browary Polskie, lipiec 2021.
23
Butelki zwrotne, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska,
Październik 2015

Niestety jedynie 71% badanych, którzy bardzo często
kupują piwo w butelkach zwrotnych deklaruje zwraca
wszystkie lub niemal wszystkie butelki. Wg Polaków zwrot
Leszek Rydzak i in., Analiza postaw i preferencji konsumentów piwa,
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2018.
25
Badania rynku butelek zwrotnych, Raport dla RELOOP Platform, lipiec
2021, Quantify.
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opakowań byłby znacznie ułatwiony w przypadku braku
konieczności okazywania paragonu, jak również gdyby była
możliwość oddania opakowania w każdym sklepie, co
w obydwu przypadkach może zagwarantować ogólnopolski
system kaucyjny.
W
systemie
rozszerzonej
odpowiedzialności
producenta, każde kolejne wprowadzenie opakowania
wielokrotnego użytku do obrotu jest zwolnione z opłaty za
wprowadzanie opakowań na rynek. W takiej sytuacji
instytucja
nadzorująca
funkcjonowanie
systemu
rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie
opakowań wprowadzanych na rynek powinna mieć
możliwość weryfikacji dostarczanych przez browary danych
dotyczących ilości wprowadzanych na rynek nowych
butelek wielokrotnego użycia. Taką możliwość daje
np. scentralizowanie systemu, czyli jeden operator dla
wszystkich
opakowań
wielokrotnego
użytku
oraz
wykorzystanie infrastruktury do zbiórki opakowań w nowo
projektowanym systemie kaucyjnym dla opakowań
jednorazowych. Podobne rozwiązania zostały wprowadzone
na Litwie, w Estonii, w Finlandii, w Danii czy w Niemczech.
Systemy kaucyjne, które wystartują dopiero w następnych
latach, również przewidują w swoim zakresie opakowania
wielokrotnego użytku np.: system na Malcie czy w Portugalii.
Rozwój systemów opakowań wielokrotnego użytku
powinien być wspierany poprzez różnego rodzaju zachęty
w tym finansowe. Dla mniejszych browarów i sprzedawców

napojów bezalkoholowych jest to spory problem, by
wprowadzić i utrzymać efektywny system zbiórki. Wiele
małych browarów czy producentów napojów gazowanych,
którzy jeszcze kilka lat temu sprzedawali w butelkach
wielokrotnego użytku z kaucją wycofało z rynku opakowania
tego typu na rzecz opakowań jednorazowych. By wspierać
systemy opakowań wielokrotnego użytku na napoje
niektóre kraje włączyły takie rozwiązania do krajowego
prawodawstwa. Są to np.: Belgia, Austria, Niemcy, Dania,
Norwegia, Szwecja, Finlandia czy Estonia26. Istotnym
czynnikiem wspierającym jest ustanowienie obligatoryjnych
poziomów
wykorzystania
butelek
wielokrotnego
użytkowania. I tak np. Austria ustanowiła, że każdy sklep
detaliczny będzie zobowiązany do 2024 r. do oferowania
napojów w butelkach wielokrotnego użytku w zakresie: co
najmniej 60% w przypadku piwa, 20% w przypadku wody
i napojów gazowanych oraz 10% w przypadku soków
owocowych. Francja natomiast w ramach strategii
związanej z redukcją opakowań jednorazowych z tworzyw
sztucznych planuje, by do 2027 r. minimalny udział
opakowań wielokrotnego użytku na rynku detalicznym
wynosił 10%27. Rumunia natomiast wprowadziła ogólny cel
dotyczący wszystkich rodzajów opakowań wielokrotnego
użytku, których udział na rynku ma wynosić 30% do 2025 r.

26

Refillable glass beverage container systems in the UK, Wrap, 2008.
Moving on from Single-Use Plastics: how is Europe doing? Assessment
of European countries' transposition of the Single-Use Plastics Directive,
Rethink Plastic alliance & Break Free, July 2021.
27
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Zbiórka i recykling odpadów
opakowaniowych
System zbiórki komunalnych odpadów
opakowaniowych
Obecny
kształt
systemu
zbiórki
odpadów
komunalnych został zapoczątkowany nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach28 (u.c.p.g.)
z dnia 1 stycznia 2012 r., zgodnie z którą każda gmina została
zobowiązana do zorganizowania systemu gospodarowania
odpadami
komunalnymi
zgodnie
z
lokalnymi
uwarunkowaniami i zapisami ustawy. Nowy system zakłada,
że samorząd jest odpowiedzialny za odbiór i właściwe
zagospodarowanie odpadów, w tym uzyskanie ustawowych
poziomów recyklingu. Nowelizacja ta zobowiązała gminy do
pokrycia całkowitych kosztów gospodarowania odpadami,
za które pobierane są opłaty od gospodarstw domowych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska29 z dnia 29 grudnia
2016 r. wprowadziło nowe zasady segregacji odpadów
w gminie oraz wymogi oznaczania pojemników i worków.
28

Obecny kształt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D199
60622Lj.pdf.
29

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002028/O/D2019
2028.pdf.

Aktualne Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów nie wnosi kluczowych
zmian w tym zakresie. Kolor pojemnika czy worka został
przypisany dla każdej frakcji, a każdy z nich musi być
oznaczony odpowiednią etykietą z opisem zbieranej frakcji.
W
przypadku
selektywnie
zbieranych
odpadów
opakowaniowych podział ten jest następujący:
● odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych w tym
butelki po napojach PET, opakowania metalowe
w tym puszki po napojach oraz odpady
wielomateriałowe w tym kartony po napojach
pojemnik/worek koloru żółtego,
● opakowania kartonowe i papierowe pojemnik/worek
niebieski,
● opakowania szklane w tym butelki jednorazowe na
napoje pojemnik/worek zielony,
● opakowania biodegradowalne pojemnik/worek
brązowy.
Zgodnie z nowelizacją u.c.p.g. z 2012 r. gminy są
zobowiązane poprzez przetarg do znalezienia podmiotu,
który odbierze odpady od mieszkańców, podmiotu, który
zagospodaruje odpady zgodnie z hierarchią odpadów
iZgodnie
z
polskim
prawodawstwem
gminy
są
odpowiedzialne za uzyskanie wymaganych poziomów
recyklingu
odpadów
komunalnych
ustanowionych
dostarczy przygotowany surowiec do recyklerów lub który
wykona te obydwie czynności. Gminy posiadające gminne
26

przedsiębiorstwa/spółki
komunalne
w
ramach
tzw. „zamówienia in-house” mogą pominąć proces
przetargowy i wykorzystać własne przedsiębiorstwa do
wykonania obowiązku odbioru i zagospodarowania
odpadów od każdego mieszkańca. W ramach umowy na
powyższe usługi podmiot ma osiągać docelowe wartości
recyklingu, pokrywa koszty unieszkodliwiania odpadów,
sprzedaje surowce wtórne.
Selektywnie zebrane odpady opakowaniowe trafiają
do instalacji przetwarzania odpadów. Nie mogą być
mieszane z innymi rodzajami odpadów ani między sobą,
zarówno w trakcie zbiórki i transportu, jak i w instalacji
sortowania odpadów. Tam następuje wysortowanie
materiałów według frakcji i koloru. Tak przygotowany
surowiec sprzedawany jest recyklerom.

Recykling
Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
– ogłoszonej 8 stycznia 2013 r. pojęcie recyklingu zostało
zdefiniowane następująco: “recykling – rozumie się przez to
odzysk, w ramach którego odpady są ponownie
przetwarzane na produkty, materiały lub substancje
wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach;
obejmuje
to
ponowne
przetwarzanie
materiału
organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje
odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały,

które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów
wypełniania wyrobisk;[...]30”.
Odpady
opakowaniowe
selektywnie
zebrane
podlegają
procesowi
recyklingu
materiałowego
tzw. mechanicznego. Jest to najbardziej pożądana forma
recyklingu w stosunku do odpadów opakowaniowych.
Recykling materiałowy polega na ponownym przetworzeniu
odpadów w produkty o wartości użytkowej. Jest to fizyczny
proces, w którym przetwarzane są zebrane i posortowane
odpady w celu wytworzenia surowca wtórnego. W wyniku
tego procesu wytwarzany jest wyrób finalny z surowca
wtórnego lub z określonym udziałem tego surowca. Jest to
proces, który obejmuje kilka etapów, jak np. segregacja,
rozdrabnianie mycie, przygotowanie do przetworzenia. Ta
forma recyklingu rozpoczyna się bezpośrednio u źródła
powstawania odpadów. Zgodnie z hierarchią postępowania
z odpadami recykling po ponownym wykorzystaniu jest
podstawowym sposobem zagospodarowania powstałych
już odpadów. Zgodnie z polskim prawodawstwem gminy są
odpowiedzialne za uzyskanie wymaganych poziomów
recyklingu
odpadów
komunalnych
ustanowionych
w dyrektywach EU. Poziomy te, oraz metody ich kalkulacji
zostały transponowane do polskiego prawa. W Polsce
wprowadza się do obrotu około 1,4 mln ton opakowań
z tworzyw sztucznych rocznie. Bazując na raportach
30

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21,
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021.
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z urzędów marszałkowskich, Polska dotychczas wypełniała
poziomy recyklingu wszystkich rodzajów opakowań.

obiegu materiałowego. Pozostała część surowców jest
bezpowrotnie tracona.

Brak
właściwego
systemu
raportowania
pozwalającego na przedstawienie rzetelnych danych
dotyczących poziomu recyklingu różnych odpadów
opakowaniowych po napojach powoduje, że przyjęte do
analiz wartości obarczone są dużym błędem. Najwyższa
Izba Kontroli31 w swoim raporcie pokontrolnym również
podkreślił wady systemu raportowania, które powodują
brak rzetelnych danych dotyczących ilości wytwarzanych
odpadów w Polsce. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że
jeżeli nie nastąpi poprawa skuteczności zagospodarowania
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poprzez
zwiększenie poziomu ich recyklingu, może to w przyszłości
oznaczać
konieczność
zapłaty
podatku,
którego
wprowadzenie w UE przewiduje się od 2021 r., w kwocie
przewyższającej nawet 2 mld zł w skali całego kraju.

Nowelizacja dyrektywy w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych z 2018 r. wprowadza również
nowe zasady obliczania poziomów recyklingu. Do obliczenia
będzie brana waga odpadów surowcowych, które
faktycznie zostają poddane recyklingowi (wjeżdżają na
instalację do recyklera) i są przetwarzane na produkty,
materiały lub substancje, a nie, jak uprzednio, odpadów,
które zostały przygotowane w instalacji przetwarzania
odpadów do recyklingu. Polska będzie musiała więc
wdrożyć takie rozwiązania dotyczące zbiórki opakowań, jak
również infrastruktury do jej sortowania i recyklingu, by
w bardzo krótkim czasie osiągnąć zakładane poziomy
recyklingu odpadów komunalnych, w tym odpadów
opakowaniowych

Zdaniem branży w Polsce jedynie 40–50% odpadów
zebranych w żółtych pojemnikach czy workach poddawana
jest recyklingowi. Pozostała część przetwarzana jest na
paliwo RDF, a w dalszej kolejności poddawana procesowi
odzysku energetycznego. Oznacza to, że głównie metale
oraz opakowania PET z tego strumienia zawracane są do

Recykling butelek z tworzywa sztucznego PET

31

Działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw
sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce, Informacja
o wynikach kontroli NIK, Nr ewid. 159/2020/P/19/079/LKR.

Zgodnie z dyrektywą SUP oraz projektem ustawy
zmieniającej
ustawę
o opakowaniach
i
odpadach
opakowaniowych do 2025 r. poziom recyklingu opakowań
na napoje z tworzyw sztucznych powinien wynosić co
najmniej 77%, natomiast w 2029 r., ma to być już minimum
90% wszystkich takich opakowań wprowadzonych na rynek.
Na podstawie raportu NIK w Polsce zbierane
selektywnie tworzywa sztuczne w odpadach komunalnych .
28

Tabela 2. Docelowe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rodzaje opakowań, z których
powstały odpady
opakowaniowe

Obecne
Docelowe
32
wymagania
w 2025

Docelowe
w 203033

Osiągnięty
poziom
recyklingu34
w 2017 r.

1

Opakowania razem

56%

65%

70%

56,7%

2

Opakowania z tworzyw sztucznych

23,5%

50%

55%

34,6%

3

Opakowania z aluminium

51%

50%

60%

4

Opakowania z metali żelaznych

51%

70%

80%

5

Opakowania z papieru i z tektury

61%

75%

85%

82,2%

6

Opakowania ze szkła

61%

70%

75%

63%

62,6%

32

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. 2013 poz. 888,
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/U/D20130888Lj.pdf.
33
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=EN.
34
Polska Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, Eunomia , 13/04/2021.
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stanowią wagowo 2,6%, z czego 70% to odpady
opakowaniowe. Obecnie jedynie 25% tych odpadów
poddawane jest recyklingowi. Jest to jednak frakcja
najbardziej wartościowa składająca się głównie z butelek
PET. W badaniu składu morfologicznego gminy Wrocław35
przeprowadzonego w 2019 r. wynika, że dominującymi
materiałami
wśród odpadów opakowaniowych są
bezbarwne butelki PET 9,2% i 9% PET niebieski.
Mieszkańcy Polski zużywają około 220 tys. ton
(Rekopol) butelek PET po napojach. Poziom recyklingu tych
butelek jest trudny do określenia, gdyż są one raportowane
wraz ze wszystkimi odpadami opakowaniowymi z tworzyw
sztucznych pod kodem 15 01 02. Na podstawie wyliczeń
z danych zebranych przez NIK36 poziom ten kształtuje się
w okolicach 48%, natomiast z informacji przedstawionej
przez DNB Bank Polska37 wynika, że to niecałe 35%
wprowadzonych butelek PET. Zdaniem niektórych ekspertów
z branży opakowań rzeczywisty poziom recyklingu kształtuje
się pomiędzy 35% a 40%. Według zaleceń z raportu
Najwyższej Izby Kontroli, aby zwiększyć poziomy zbiórki
35

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Wrocław za rok 2018, BTM Polska sp. z o.o., kwiecień 2019.
36
Działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw
sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce, Informacja
o wynikach kontroli NIK, Nr ewid. 159/2020/P/19/079/LKR.
37

https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/dnb-bank-polska-system-kaucyj
ny-dla-opakowan-pet-jest-konieczny.

i recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce, należy
zindywidualizować rozwiązania dotyczące sposobów zbiórki
dla różnych rodzajów odpadów z tworzyw.
Projekt ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych
również
transponuje
wymagania
przedstawione w Dyrektywie SUP dotyczące minimalnych
udziałów PET pochodzącego z recyklingu (rPET) w nowo
wprowadzanych na rynek butelkach do 3 litrów. Poziomy te
są następujące: do dnia 31 grudnia 2024 r. – 25%, do dnia
31 grudnia 2029 r. oraz w latach następnych – 30%. Jakość
polimerów wytwarzanych z recyklingu butelek PET
zebranych w obecnym systemie gminnym niestety
uniemożliwia jego ponowne wykorzystanie w opakowaniach
mających styczność z żywnością i napojami. Wielu
producentów PET już obecnie dodaje rPET, by zyskać
przewagę rynkową wśród konsumentów posiadających
większą świadomość ekologiczną. Jak wynika z badań LCA
udział rPET ma duże znaczenie pod względem wpływu na
klimat. Wysokość emisji gazów cieplarnianych związanej
z wytworzeniem butelki PET z ropy naftowej jest ok.
20-krotnie wyższa niż w przypadku opakowania z rPET.
To samo źródło38 wskazuje, że w przypadku systemu
kaucyjnego o efektywności 87%, przy średnim udziale rPET
we wszystkich zbieranych butelkach na poziomie 60%,
38

LCA of beverage container production, collection and treatment
systems, Ostfoldforskning na zlecenie Infinitum AS, Sep. 2016,
https://norsus.no/wp-content/uploads/or-14-16_v10-lca-beverage-containe
rs.pdf.
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wartość emisji spada niemal dwukrotnie. Jak wynika
z analizy odpadów surowcowych dla miasta Wrocławia39
około 1/3 surowcowych odpadów opakowaniowych
z tworzyw sztucznych (ex 15 01 02) przygotowanych do
recyklingu jest wysortowanych z odpadów zmieszanych
resztkowych o kodzie 20 03 01, a pozostałe 2/3 głównie ze
zmieszanych odpadów opakowaniowych. Jak oceniono
w analizie morfologicznej odpadów Wrocławia około 14%
wagowo wszystkich odpadów zmieszanych to tworzywa
sztuczne, z czego około 11% to bezbarwne butelki PET.
W Polsce jest około 250 instalacji, które są
zarejestrowane jako instalacje do recyklingu tworzyw
sztucznych, natomiast około 150 z nich w rzeczywistości
przetwarza
95%
wszystkich
odpadowych
tworzyw
sztucznych, które zostały poddane procesowi recyklingu,
zarówno tych pochodzących ze zbiórki odpadów
komunalnych, jak również z innych źródeł. Wśród tworzyw
sztucznych
z
odpadów
komunalnych
najbardziej
pożądanym surowcem wśród recyklerów jest bezbarwny
PET, czyli butelki po napojach. Proces recyklingu PET przy
obecnej
zbiórce
odpadów
opakowaniowych
jest
skomplikowanym i wieloetapowym procesem. Poniżej
opisano jego zwyczajowy przebieg.

39

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Wrocław za rok 2019, Ekosystem Sp. z o.o., Wrocław, listopad 2020 r.

Odebrane od mieszkańców zmieszane odpady
surowcowe tzw. „żółty worek” w systemie gminnym
transportowane są do Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych. Tam trafiają na linie segregacji odpadów,
gdzie rozdzielane są tworzywa, metale i pozostałe
zanieczyszczenia. Tworzywa są segregowane na folie (LDPE)
i twarde plastiki w tym butelki PET. Butelki PET są rozdzielane
z tego strumienia (czasem dodatkowo z podziałem na
kolory),
a
następnie,
zgniatane
i belowane.
Tak
przygotowane odpady wysyłane są do zakładów recyklingu
tzw. „recyklera”. Zebrane butelki w systemie zmieszanych
odpadów surowcowych posiadają sporo zanieczyszczeń,
w związku z czym muszą przejść dość długi proces
przetworzenia ich na surowiec. W procesie recyklingu należy
również oddzielić etykiety oraz korki. W tym celu w instalacji
recyklingu odpadowych butelek PET poddawane są
następującym
procesom:
usuwanie
zanieczyszczeń
metalowych, przesiewanie w celu usunięcia drobnej frakcji,
separacja kolorów (jeśli nie są posegregowane), młyn
wodny z sitem 10 mm, separacja etykiet, separacja
flotacyjna i (rozdzielenie PP i PE np. z nakrętek), mycie
rozdrobnionego
PET
(usunięcie
klejów),
płuczka
wirowo-osuszająca służąca do ostatecznego usunięcia
jakichkolwiek pojedynczych zanieczyszczeń, sito wibracyjne
do osuszania polimeru z nadmiaru wody, suszarka wirowa
do płatków PET. Płatki można przerobić na regranulat PET.
Taki surowiec może być z powodzeniem wykorzystany do
wyrobów niższego stopnia tzw. downcycling.
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15 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała
decyzję
w
sprawie
opłaty
od
ilości
odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytworzonych
w danym kraju, która nie została poddana recyklingowi.
Plastic Levy zostało ustalone dla wszystkich krajów UE na
poziomie 0,80 euro za każdy kilogram masy takich
odpadów. Dodatkowo straty gospodarcze spowodowane
utratą surowców niezawróconych do obiegu można również
wyliczać w milionach złotych rocznie. Choćby z tego
powodu system kaucyjny na butelki PET powinien zostać
uruchomiony w możliwie najkrótszym czasie.

Recykling opakowań metalowych
Na polski rynek wprowadzanych jest rocznie około
82 tys. ton aluminiowych puszek40. Na świecie 90%
wszystkich wprowadzanych na rynek metalowych puszek
z napojami jest wykonanych z aluminium. Można przyjąć, że
podobna zależność jest również na polskim rynku. Fundacja
na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL podała,
że w 2018 r. poziom recyklingu aluminiowych puszek po
napojach wyniósł 80,5% i jest mniej więcej na takim samym
poziomie od 2014 r. Tak wysoki poziom recyklingu
prawdopodobnie spowodowany jest rosnącą ceną
aluminium. Punkty skupu metali płacą ponad 4 zł za każdy
kilogram dostarczonych puszek aluminiowych (kg to około
40

Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań,
Deloitte Advisory Sp. z o.o., 2017.

56 sztuk). Aluminium musi być również wysokoefektywnie
odzyskiwane ze zmieszanych odpadów resztkowych, gdyż,
jak pokazuje badanie morfologiczne wykonane we
Wrocławiu w 2018 r., większość puszek aluminiowych jest
wyrzucana przez Polaków właśnie do tych odpadów zamiast
do selektywnej zbiórki. Udział metali nieżelaznych
w odpadach zmieszanych z terenów gminy Wrocław
wyniósł około 1,2% wagi wszystkich odpadów. Natomiast
w selektywnie zebranych odpadach opakowaniowych
metale nieżelazne stanowiły jedynie 2%. Należy jednak
zaznaczyć, że masa zebranych odpadów zmieszanych była
około 7,5-krotnie większa niż masa selektywnie zebranych
odpadów opakowaniowych w żółtych pojemnikach
i workach. We Wrocławiu działa 50 punktów skupu
surowców, do których mieszkańcy Wrocławia często
dostarczają puszki aluminiowe. Zakładając, że puszki te
stanowią największą część raportowanych przez te
podmioty opakowań z metali (pod kodem 15 01 04), można
stwierdzić, że ilość aluminiowych puszek po napojach
zebrana w selektywnej zbiórce systemu gminnego była
niecałe dwa razy większa niż ilość zebrana przez podmioty
skupu surowców. Do tak wysokiego udziału puszek
aluminiowych
zbieranych
przez
skupy
surowców
przyczyniają się w głównej mierze tzw. „zbieracze”, którzy
zmniejszają zaśmiecenie przestrzeni publicznych puszkami.
Często wyciągają też ten typ opakowań z koszy, przy okazji
niestety wyjmując i pozostawiając na zewnątrz inne
odpady. Z takim widokiem zetknął się prawie każdy.
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zdecydowanie się zmniejszy. Zakładając, że
sytuacja
związana
ze
zbiórką tych
opakowań w pozostałych miastach w
Polsce jest podobna jak we Wrocławiu,
można stwierdzić, że poziomy te są
uzyskiwane głównie dzięki odzyskowi
mocno
zanieczyszczonych
puszek
z odpadów
zmieszanych
oraz
dzięki
skupom surowców, gdzie trafiają puszki
zebrane z miejsc publicznych.

Funkcjonujący w ten sposób system zbiórki opiera się
na pracy osób o niskim statusie materialnym, które
pozyskują aluminiowe puszki z odpadów selektywnie
zbieranych przez mieszkańców bądź z przestrzeni publicznej.
Taka sytuacja nie będzie jednak trwać w nieskończoność.
Można wręcz założyć, że przy obecnym poziomie transferów
społecznych oraz jednoczesnym zwiększaniu dochodu
minimalnego
ilość
osób
żyjących
z takiej zbiórki

Bazując na powyższych danych, można się
pokusić o wyliczenie poziomów w skali
kraju. Na rynek dostaje się 82 tys. ton puszek
rocznie, z czego 16 tys. pozostaje
w środowisku lub trafia na składowiska
(czyli 19,5% nie podlega recyklingowi).
Przyjmując,
że
efektywność
odzysku
z odpadów zmieszanych to 90%, a z
odpadów selektywnie zebranych to 100%,
uzyskujemy następujący podział: puszki
odzyskane w ramach selektywnej zbiórki to 12 tys. ton, puszki
odzyskane z odpadów zmieszanych to 47 tys. ton, puszki ze
wszystkich skupów metali to 7 tys. ton.
Włączenie puszek po napojach w zakres systemu
kaucyjnego przyczyniłoby się z pewnością do znacznie
lepszej jakości (czystości) materiału, jak również porządku
w miejscach publicznych. Ślad środowiskowy związany
33

z odzyskiwaniem puszek aluminiowych z odpadów
zmieszanych jest znacznie większy niż w przypadku zbiórki
w systemie kaucyjnym. Podyktowane jest to m.in. wysokim
zużyciem energii linii segregacji odpadów zmieszanych,
a w szczególności separatorów metali nieżelaznych.
Jak wykazują badania LCA, wytworzenie puszki
aluminiowej w 100% z surowca pochodzącego z recyklingu
aluminium zebranego w systemie kaucyjnym powoduje
10 razy niższą emisję gazów cieplarnianych niż wytworzenie
takiej samej puszki z materiałów pierwotnych41. Produkcja
aluminium z puszek z recyklingu pozwala zaoszczędzić
nawet do 95% energii w porównaniu do produkcji
aluminium z boksytu, którego wydobycie wiąże się z dużą
uciążliwością dla środowiska naturalnego.

Recykling opakowań szklanych
Szkło opakowaniowe wprowadzone na polski rynek
w 2018 r. to 1,12 mln ton (z danych Rekopol), z czego około
60% stanowiły butelki, 30% słoiki i 10% opakowania
kosmetyczne i medyczne (wg PIO). Inne źródła szacują, że
w 2018 r. ilość odpadów szkła w odpadach komunalnych

wynosiła 1,25–1,36 mln ton42. Całkowita produkcja opakowań
szklanych w Polsce w 2018 r. to 8,36 mld szt., co daje 1,77 mln
ton (dane GUS). Różnica pomiędzy wielkością produkcji
opakowań szklanych a ilością szkła opakowaniowego
wprowadzonego na rynek wg danych Rekopolu to 652 tys.
ton. Jedynym wytłumaczeniem takiej różnicy jest ogromna
nadwyżka eksportu szkła opakowaniowego w stosunku do
jego importu.
W 2018 r. polskie huty wyprodukowały 2,82 mld szt.
butelek bezbarwnych o całkowitej masie 685 tys. ton oraz
1,68 mld szt. butelek kolorowych ważących 425 tys. ton
(GUS). Butelki kolorowe do artykułów spożywczych są
produkowane z wykorzystaniem stłuczki w zakresie 50–80%
w zależności od huty (ZPPS), natomiast w przypadku
opakowań bezbarwnych ilość stłuczki do produkcji to już
tylko 35–40% masy. Każde 10% surowców pierwotnych
zastąpione stłuczką (surowcem z recyklingu) daje ok. 3%
oszczędności energii43 oraz 5%44 redukcji emisji CO2 na
wyprodukowanie produktu ze szkła. Wyprodukowanie
butelki szklanej złożonej w większości z surowców
42

https://odpady.net.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zalacznik-4-19.5-1.pdf.
43

41

LCA of beverage container production, collection and treatment
systems, Ostfoldforskning na zlecenie Infinitum AS, Sep. 2016,
https://norsus.no/wp-content/uploads/or-14-16_v10-lca-beverage-containe
rs.pdf.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/reference-reports/best-available-tec
hniques-bat-reference-documentformanufacture-glassindustrial-emissionsdirective.
44

https://feve.org/wp-content/uploads/2016/04/FEVE-brochure-Recycling-W
hy-glass-always-has-a-happy-CO2-ending-.pdf.
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pierwotnych
pozostawia
znaczny
(zdecydowanie większy od butelki
aluminiowej).

ślad
węglowy
PET czy puszki

Szkło opakowaniowe jest uzdatniane na czystą
jednobarwną stłuczkę głównie przez 3 firmy w Polsce
posiadające zakłady uzdatniania stłuczki szklanej:
● Krynicki Recykling SA posiadający 4 instalacje
o łącznej maksymalnej wydajności około 630 tys.
ton/rok (około 50–60% rynku
stłuczki),
● Remondis Glass Recykling Polska sp.
z o.o. 2 instalacje o łącznej
maksymalnej wydajności 320 tys.
ton/rok (30% rynku),
● DSS Recykling Sp. z o.o. instalacja o
wydajności 125 tys. ton/rok (tylko
HoReCa – 10% stłuczki).

szkła opakowaniowego zebranego w 2018 r. to 62% wg
danych Eurostatu, natomiast wg CIECH jest to już tylko 57%.
Według sprawozdań WPGO polscy recyklerzy szkła poddali
recyklingowi łącznie około 300 tys. ton stłuczki szklanej
w 2016 r. Na podstawie danych z Centralnego Systemu
Odpadowego w 2017 r. wartość ta wynosiła już 227 tys. ton.
Zakłady uzdatniania stłuczki szklanej w 2017 r. przetworzyły
i przygotowały do odzysku 346 tys. ton odpadów szklanych,
z czego szkło opakowaniowe stanowiło aż 97%.

Szkło w odpadach komunalnych
występuje
głównie
jako
szkło
opakowaniowe, które stanowi ok. 70% masy
szkła
zbieranego
selektywnie
oraz
wysortowywanego
ze
zmieszanych
odpadów komunalnych (średnio dla
odpadów z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych)45. Poziom recyklingu
45

Załącznik 4. Recykling odpadów szkła. Określenie luki inwestycyjnej.
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Adam Krynicki46, prezes Krynicki Recykling SA,
w wywiadzie udzielonym w 2016 r. podkreślił, że Polacy
wyrzucają wraz z odpadami zmieszanymi 700 tys. ton szkła.
Każda z tych ton jest warta 260 zł. W wywiadzie udzielonym
w Radiu Olsztyn47 w 2019 r. stwierdził, że ponad 50% szkła
trafia na składowiska w Polsce. Krynicki Recykling szacuje, że
obecnie na polski rynek trafia rocznie około 630 tys. ton
nieuzdatnionej stłuczki pochodzącej z selektywnej zbiórki.
Według raportu Krynicki SA sprzedaż stłuczki szklanej
kształtuje się następująco: 55% stłuczki szkła bezbarwnego,
13% stłuczki szkła brązowego, 9% stłuczki szkła zielonego
i 23% szkła zmieszanego.

Włączenie
niemal
wszystkich
jednorazowych butelek szklanych w zakres systemu
kaucyjnego pozwoliłoby rocznie odzyskać nawet do 600 tys.
ton czystego szkła. Jedynym zanieczyszczeniem stłuczki
będą w tym przypadku wtrącenia metalowe, tj. kapsle
i obejmy aluminiowe bądź stalowe pozostające na szyjkach
butelek, które są łatwe do wyseparowania w instalacjach
uzdatniania stłuczki.

Wymagania hut szkła związane
z jakością dostarczanej stłuczki przez recyklerów są wysokie.
Za dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń uważa się udział
ceramiki w granicach do 10 g/t, wtrąceń metalicznych – do
5 g/t, tworzyw sztucznych – do 60 g/t, substancji
organicznych – do 300 g/t. Zanieczyszczenia wselektywnie
zbieranych odpadach ze szkła (zielony pojemnik/worek)
wahają się pomiędzy 4% a 17%.

46

https://innpoland.pl/124953,potluczone-butelki-sprzeda-za-284-mln-zl-tenbiznes-narodzil-sie-po-studenckiej-imprezie.
47

https://radioolsztyn.pl/adam-krynicki-z-firmy-krynicki-recykling-s-a-ponad-5
0-szkla-trafia-na-wysypiska-smieci-to-przerazajace/01482965.
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Podsumowanie
Dyrektywa 2008/987 w sprawie odpadów
wzywa
państwa
członkowskie,
by
podejmowały środki w celu wspierania
wysokiej jakości recyklingu. Przez pojęcie
"wysokiej jakości recykling" dyrektywa
określa taki recykling, który przede
wszystkim
wykorzystuje
selektywnie
zebrane odpady, co wiąże się z właściwą
segregacją u źródła (oddzielna zbiórka
szkła, metali, tworzyw sztucznych czy
papieru), a dopiero później wykorzystanie
odpowiednich procesów przetwarzania,
czyli technologii segregacji i doczyszczania
materiałów.
W
przypadku
zbiórki
zmieszanych
odpadów
surowcowych
wydzielony podczas procesu segregacji
mechanicznej i fotooptycznej materiał PET
(głównie butelki) jest już na tyle
zanieczyszczony, że wytworzony z niego
surowiec (płatki rPET) nie nadaje się do
takiego samego zastosowania, jaki miał
wcześniej, czyli z przeznaczeniem do
produkcji butelek PET na napoje. Zazwyczaj surowiec taki
jest wykorzystywany do „niższych” zastosowań, czyli
produktów o mniejszej wartości dla procesu recyklingu niż

produkt wyjściowy. Taki rodzaj recyklingu nazywa się
downcyclingiem i bardzo często powoduje utratę surowców
z obiegu (nie jest do końca zgodny z ideą gospodarki
o obiegu
zamkniętym).
Dobrym
przykładem
jest
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wykorzystanie polimerów z recyklingu do wykonywania
materiałów budowlanych lub ogrodowych. Podobnym
przykładem może być wykorzystanie stłuczki szklanej do
produkcji materiałów budowlanych, która w tym procesie
jest mieszana ze żwirem, piaskiem i cementem. Taka
stłuczka już nie wróci do obiegu po zakończeniu cyklu życia
wytworzonych
materiałów
budowlanych.
Produkty
wytworzone w ramach downcyclingu często nie mogą
zostać poddane ponownie recyklingowi.
W przypadku opakowań na napoje najlepszym
sposobem, by zebrać bardzo czysty surowiec do wysokiej
jakości recyklingu są systemy kaucyjne. Zarówno recyklerzy,
jak
doświadczenia
zebrane
w
wielu
państwach
europejskich, w których istnieją systemy kaucyjne na
opakowania
jednorazowe,
potwierdzają,
że
lepiej
posortowane materiały/surowce bardziej nadają się do
procesu recyklingu. Dyrektywa SUP narzuca krajom
członkowskim
określone
poziomy
zawartość
rPET
w butelkach, które są wprowadzane na rynek. Bez wysokiej
jakości zebranych selektywnie surowców wykorzystanie rPET
w produktach mających styczność z żywnością i napojami
jest w zasadzie niemożliwe.
Efektywność energetyczna w przemyśle jest bardzo
ważnym
czynnikiem
redukcji
emisji.
Polski
miks

energetyczny jest bardzo wysokoemisyjny, gdyż oparty jest
głównie
na
produkcji
energii
z
węgla
(86%)
w niskosprawnych
starych
blokach
energetycznych.
Dlatego też produkcja nowych opakowań na napoje ma
wyższy ślad węglowy niż w większości krajów UE. Produkcja
jakichkolwiek opakowań z surowców pierwotnych powoduje
zdecydowanie większe emisje gazów cieplarnianych, aniżeli
tych samych opakowań z surowców z recyklingu. Jeżeli do
produkcji opakowań będą wykorzystywane surowce
pierwotne, to jedyną drogą obniżenia emisji będą
kosztowne inwestycje w efektywność energetyczną
w przemyśle. A przecież można postawić na wielokrotne
wykorzystanie opakowań lub, w drugiej kolejności, na
wysokiej jakości recykling opakowań dostarczonych
w systemie kaucyjnym.
NIK w swoim raporcie dotyczącym odpadów
z tworzyw sztucznych zwraca uwagę, że większość działań
edukacyjno-informacyjnych dotyczących gospodarowania
odpadami prowadzonych przez ministerstwa, jak i organy
wykonawcze gmin miejskich i wiejskich, odnosiła się do
segregacji odpadów, a nie do zapobiegania ich
powstawaniu, chociaż ten drugi aspekt zajmuje najwyższe
miejsce w hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
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Prace nad nowymi regulacjami
dotyczącymi odpadów w Polsce
16 września 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych
i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja
dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie
wprowadzenia jednolitego systemu kaucyjnego. Projekt
został poddany procesowi konsultacji społecznych, których
efektem była decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o
znacznym rozszerzeniu katalogu opakowań, które zostaną
objęte systemem. Wiadomo także, że system ma być
tworzony oddolnie przez przedsiębiorców wprowadzających
napoje w opakowaniach objętych systemem. System
będzie obejmował butelki PET do 3 l, szklane butelki
jednorazowe i wielokrotnego użytku do 1,5 l oraz opakowania
metalowe (puszki) do 1 l pojemności. Rozszerzenie katalogu
opakowań objętych systemem kaucyjnym o jednorazowe
opakowania szklane oraz metalowe puszki to krok w bardzo
dobrym kierunku. Razem z włączeniem butelek tzw.
zwrotnych propozycja wydaje się dobrym rozwiązaniem
legislacyjnym. Pozwoli ono docelowo zebrać z rynku ok 90%
wszyskich opakowań po przyczyniając się do zmniejszenia
zaśmiecania i usunięcia tego typu produktów przestrzeni
publicznej i środowiska. Jednocześnie System Kaucyjny
obejmujący wszystkie typy opakowań po napojach będzie

łatwiejszy i bardziej przejrzysty dla konsumentów, a więc
będzie bardziej efektywny.
Sklepy detaliczne o powierzchni przekraczającej 100 m2
będą musiały pełnić rolę punktów zwrotu opakowań.
Prawdopodobnie sklepy o powierzchni poniżej 100 m2 będą
mogły uczestniczyć w systemie jako punkty zbiórki
opakowań na zasadzie dobrowolności. W ustawie mają
zostać ustanowione poziomy recyklingu dla opakowań PET,
które docelowo mają zostać osiągnięte przez operatora
systemu kaucyjnego. Nieuzyskanie wymaganych poziomów
wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez
wprowadzających opłaty produktowej. Nie wiadomo, jakie
jeszcze kwestie będzie regulowała ustawa, a które
pozostawi w gestii operatora systemu.
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Rysunek 3. Mapa krajów posiadających system kaucyjny.
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Wybrane przykłady systemów
kaucyjnych w Europie
System kaucyjny dla opakowań na napoje jest
wpisany
niejako
w
rozwiązania
rozszerzonej
odpowiedzialności producenta. Jest częścią europejskiego
pakietu polityk stosowanych do wdrożenia systemu ROP.
Na chwilę obecną w 10 państwach europejskich
funkcjonuje system kaucyjny na jednorazowe opakowania
po napojach. W 2022 r. zostaną uruchomione systemy
kaucyjne w Rumunii i na Malcie, natomiast 2023 r. w: Irlandii,
Anglii, Walii i Irlandii Północnej, Portugalii oraz w Turcji48
(rys. 3). Holandia również pracuje na rozszerzeniem zakresu
istniejącego systemu na inne rodzaje opakowań.
Znaczna większość systemów kaucyjnych obejmuje
wszystkie rodzaje opakowań szklanych, z tworzyw
sztucznych oraz metalowych. Efektywność europejskich
systemów kaucyjnych jest bardzo wysoka i waha się
pomiędzy 86% a 98% (wykres 2). Całkowita zbiórka
opakowań po napojach objętych systemem jest jeszcze
większa, gdyż duża część tych które nie zostały zebrane
w systemie kaucyjnym trafiła do innych odpadów
surowcowych np. w systemie zbiórki gminnej.
48

Global Deposit Book 2020: An Overview of Deposit Systems for.
One-Way Beverage Containers, Reloop Platform, Belgium 2020.

Wykres 2. Poziomy zbiórki w obecnie funkcjonujących
systemach kaucyjnych w Europie.49
Znaczna
większość
istniejących
jak
i zaprojektowanych, lecz jeszcze nie funkcjonujących
systemów kaucyjnych w Europie, obejmuje trzy frakcje
odpadów opakowaniowych po napojach: opakowania PET,
puszki metalowe oraz szkło. Jedynie opakowania szklane nie
zostały uwzględnione w 4 na 12 działających systemów
kaucyjnych oraz w 1 na 6 jeszcze niefunkcjonujących.
49

Deposit Return Systems – System Performance, Reloop Platform, May
2021.
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Tabela 3. Opakowania w działających systemach
kaucyjnych w krajach europejskich.

Tabela 4. Opakowania w planowanych systemach
kaucyjnych w krajach europejskich.

tworzywa
sztuczne
(PET)

tworzywa
sztuczne
(PET)

Kraj

metale

szkło

Kraj

metale

szkło

Chorwacja

●

●

●

Anglia, Walia,
Irlandia Płn.

●

●

●

Dania

●

●

●

Malta

●

●

●

Estonia

●

●

●

Portugalia

●

●

●

Finlandia

●

●

●

Rumunia

●

●

●

Islandia

●

●

●

Szkocja

●

●

●

Litwa

●

●

●

Irlandia

●

●

Łotwa

●

●

●

Niemcy

●

●

●

Holandia

●

● 2022

Norwegia

●

●

Słowacja

●

●

Szwecja

●

●

Większość systemów wykluczyła mleko i napoje
mleczne oraz wina i mocne alkohole. Niektóre systemy nie
dopuszczają również soków nalewanych do opakowań
szklanych bądź PET. Butelki PET wielokrotnego użytku nie są
popularnym rodzajem opakowania i występują jedynie
w Niemczech i w Finlandii. Połowa systemów kaucyjnych na
opakowania jednorazowe obejmuje bądź współpracuje
z operatorami systemów opakowań wielokrotnego użytku.
90% systemów europejskich to systemy scentralizowane
z jednym operatorem.
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Tabela 4. Zestawienie zakresów funkcjonujących systemów kaucyjnych.
kraj

Chorwacja

Dania

Estonia

Finlandia

Islandia

Litwa

Niemcy

Holandia

Norwegia

Szwecja

2006

2002

2015

1996(puszki)
2008 (PET)
2012 (szkło)

1989

2016

2003

2005

1999

1984, 1994,
2006

rodzaj systemu

scentralizo
wany

scentraliz
owany

scentraliz
owany

scentralizo
wany

scentraliz
owany

scentraliz
owany

zdecentral
izowany

scentraliz
owany

scentraliz
owany

scentraliz
owany

poziom zbiórki

88%

93%

86%

93%

90%

90%

98%

95%

92%

87%

wszystkie
napoje,
wina
likiery

napoje,
wody,
lekkie
alkohole,
wina
i produkty
z wina
w butelce
PET lub
puszce

soki,
napoje,
woda,
piwa,
napoje
zawierają
ce alkohol

napoje
i woda

piwo,
napoje,
wina,
likiery,
soki,
produkty
mleczne

napoje,
woda,
lekkie
alkohole
(piwo,
cydr)

mleko
i produkty
mleczne

mleko,
wina
i mocne
alkohole

soki, wina,
mocne
alkohole,
mleko
i produkty
mleczne

brak
danych

produkty
mleczne,
soki,
mocne
alkohole

rok wprowadzenia

rodzaje napojów
w systemie

napoje wyłączone

soki, woda,
piwa, wina,
likiery
alkoholowe
napoje
mleczne
<0,2l

woda,
napoje
gazowane
cydr,
alkohole
do 10%

soki,
napoje,
woda,
alkohole
do 6%

inne
produkty
mleczne

soki, wina,
mocne
alkohole,
produkty
mleczne

wina,
mocne
alkohole,
mleko i
produkty
mleczne

soki,
napoje,
woda,
wszystkie
alkohole

mleko

pozostałe
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kraj

rodzaj
opakowania

Chorwacja

Dania

Estonia

Finlandia

Islandia

Litwa

Niemcy

Holandia

Norwegia

Szwecja

puszki

aluminium +
blacha
ocynkowana

aluminium

aluminium
+ stal

aluminium

aluminium

aluminium
+ stal

aluminium
+ stal

aluminium
(od 2022)

aluminium +
blacha
ocynkowana

aluminium +
blacha
ocynkowana

butelki
szklane
jednoraz
owe

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie

butelki
szklane
wieloraz
owe

nie

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

nie

nie

butelki
PET
jednoraz
owe

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

>0,5l

tak +HDPE

tak

butelki
PET
wieloraz
owe

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

nie

nie

13 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska podjęła decyzję
o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej pod
nazwą „Zwróć plastik (Return the Plastics)50. Organizatorzy
inicjatywy obywatelskiej wzywają Komisję do wprowadzenia
ogólnounijnego systemu kaucji umożliwiającego recykling
butelek plastikowych.
50

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_4182.

Dla
zobrazowania
różnorodności
działających
w Europie systemów kaucyjnych dalej opisano, jak zostały
zbudowane i na jakich zasadach funkcjonują51. W przypadku
systemu szkockiego przybliżono również proces legislacyjny.
51

na podstawie
https://www.acrplus.org/en/activities/publications/technical-reports/1839-de
posit-refund-systems-for-one-way-beverage-packaging-an-overview-of-10systems-in-europe.
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Tabela 5. Rodzaje napojów objęte systemami kaucyjnymi w Europie.
rodzaj napoju

Chorwacja

Dania

Estonia

Finlandia

Niemcy

Islandia

Litwa

Holandia

Norwegia

Szwecja

woda gazowana
i niegazowana

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

napoje gazowane
i niegazowane

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

soki i nektary

●

●

●

●

●

●

piwa

●

●

●

●

●

●

●

●

●

cydr

●

●

●

●

●

●

●

●

●

napoje
zawierające
alkohol

●

<10% alk.

<6% alk.

●

●

●

●

●

●

wina

●

●

●

w PET

●

likiery

●

●

●

mocne alkohole
produkty mleczne

●

●
<0,2l
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Niemcy
Obligatoryjny system kaucyjny dla opakowań
jednorazowego użytku na napoje został wprowadzony
w Niemczech w 2003 r. System w obecnej formie działa od
2006 r. po kilku istotnych zmianach i optymalizacji systemu
pierwotnego.
Ustawa o opakowaniach zastępująca rozporządzenie
o opakowaniach ustala minimalną wartość kaucji dla
wszystkich opakowań jednorazowego użytku, która wynosi
0,25 euro. Systemem objęte zostały opakowania
o pojemności od 0,11 l do 3 l wykonane z tworzywa
sztucznego (przede wszystkim PET), metalu bądź szkła.
Z kaucji wyłączone są następujące napoje: soki owocowe
i warzywne, napoje mleczne (ponad 50% zawartości mleka),
napoje przeznaczone do spożycia przez dzieci i niemowlęta,
wina i likiery. W Niemczech istnieje również równoległy
dobrowolny system kaucyjny dla opakowań po napojach
wielokrotnego użycia, zarówno szklanych, jak i PET. Wartość
kaucji dla większości opakowań wielokrotnego użycia
wynosi pomiędzy 0,08 euro a 0,15 euro. Sprzedawcy
detaliczni
mogą
partycypować
w
dobrowolnych
systemach, lecz nie mają takiego obowiązku.

Zarządcą systemu kaucyjnego na jednorazowe
opakowania na napoje jest spółka Deutsche Pfandsystem
GmbH (DPG) powołana w 2005 r. zrzeszająca sprzedawców
oraz producentów. DPG została założona w celu
praktycznego wdrożenia, organizacji i realizacji obowiązku
przewidzianego prawem dla opakowań jednorazowych.
DPG jest spółką non-profit, której udziałowcami są:
Niemiecka Federacja Detalistów (50%) oraz Federacja
Niemieckiego Przemysłu Żywności i Napojów (50%), a jej
finansowanie pochodzi z: corocznych opłat członkowskich
zależnych
od
wolumenu
sprzedaży
oraz
opłaty
rejestracyjnej. Działania DPG obejmują w szczególności
prowadzenie centralnej bazy danych do rozliczania kaucji
oraz zarządzanie standardami znakowania związanymi
z etykietą depozytową ( znak bezpieczeństwa DPG oraz
numer identyfikacyjny w postaci kodu kreskowego – GTIN).
DPG nie pełni jednak roli centralnej organizacji
zarządzająco-rozliczeniowej,
która
zajmuje
się
m.in. rozliczaniem depozytów dla zaangażowanych firm.
W tym celu istnieje kilku Dostawców Usług Rozliczeniowych,
którzy zbierają dane o ilości zwróconych depozytów od
sprzedawców detalicznych, walidują je i przekazują do
innych Dostawców Usług Rozliczeniowych, działających
w imieniu przemysłu branży napojowej. DPG natomiast
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zapewnia
przedsiębiorstwom
zobligowanym
do
uczestnictwa w systemie ramy, w których mogą dokonywać
rozliczeń między sobą. Zobligowani do uczestnictwa
w systemie
są
zarówno
wprowadzający
produkty
w opakowaniach na rynek, jak i sprzedawcy. Nieodzyskane
kaucje pozostają u producentów, a jednostki handlu
detalicznego pozostają właścicielami zebranego materiału,
który mogą sprzedawać branży recyklingowej. DGP nie
otrzymuje natomiast opłaty obsługowej, jak to ma miejsce
w systemach scentralizowanych.
Od 2006 r. sprzedawcy detaliczni i inni końcowi
dystrybutorzy napojów objętych obowiązkowym systemem
kaucyjnym, których powierzchnia sprzedaży przekracza
200 m2, są zobowiązani do przyjmowania opakowań
jednorazowych po napojach, które podlegają kaucji.
Dotyczy to jednak tylko opakowań tego samego rodzaju
i z tego samego materiału co opakowania znajdujące się
ich własnej ofercie. Niezależnie od tego, czy dane
opakowanie zostało u nich sprzedane (np. sprzedawca
detaliczny, który sprzedaje tylko butelki PET nie jest
zobowiązany do przyjmowania opakowań aluminiowych lub
szklanych, ale musi przyjąć wszystkie butelki PET, niezależnie
od ich wielkości i marki). Sprzedawcy detaliczni, których
powierzchnia wynosi poniżej 200 m2 są zwolnieni z tego
obowiązku, muszą natomiast przyjmować opakowania po
produktach, które sprzedają, niezależnie gdzie zostały
zakupione.

Każdy sprzedawca detaliczny, który kupuje od
“pierwszego dystrybutora” napoje objęte kaucją, musi
oprócz ceny zakupu zapłacić kaucję za opakowania po
napojach. Gdy odsprzedaje napoje, pobiera kaucję od
konsumenta. Sprzedawca zwraca konsumentom kaucję po
przyjęciu zwróconych opakowań, np.: przyjmując je
bezpośrednio lub na podstawie wydruku z automatu do
zwrotu opakowań RVM. Zwrócone opakowania są
rejestrowane elektronicznie albo poprzez RVM w sklepie,
albo za pomocą przemysłowych urządzeń w centrach
przetwarzania i liczenia (w przypadku zbiórki manualnej).
W Niemczech obecnie jest około 135 tys. punktów zbiórki
opakowań z czego 85% jest zautomatyzowanych
(urządzenia RVM), a 15% to zbiórka manualna.
Każdy nowo uruchomiony automat (zakupiony przez
sklep) musi zostać na początku wprowadzony do bazy
systemu DPG. Gdy do automatu wkładane są puste
opakowania, maszyna sprawdza ważność oznakowania
DPG
i
rozpoznaje
opakowanie
na
podstawie
nadrukowanego numeru artykułu (GTIN). Dla każdego
opakowania uznanego za ważne przygotowywany jest
tzw. elektroniczny zestaw danych, jednocześnie opakowanie
jest niszczone (kompresowane). Po przekazaniu zebranych
opakowań
do
recyklingu
przez
urządzenia
RVM
automatycznie wystawiana jest faktura za oddane kaucje.
W przypadku zbiórki manualnej elektroniczny zbiór danych
do faktury za kaucję jest przygotowywany później. Po
przeprowadzeniu zbiórki ręcznej pojemniki są zbierane
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i przywożone
do
autoryzowanych
centrów
liczenia
(prowadzonych przez różnych operatorów na terenie całego
kraju) w celu automatycznej rejestracji niezbędnej do
przygotowania
faktury
za
opakowania
kaucyjne.
Sprzedawcy detaliczni fakturują dostawców/producentów,
za których opakowania zostały wypłacone kaucje
konsumentom.

danych na temat poziomów zwrotów oraz ich
raportowaniem. Niemcy nie podają oficjalnych statystyk
dotyczących wskaźników zwrotu różnych materiałów
w systemie kaucyjnym. Przyjmuje się, że wskaźniki zwrotu
w 2018 r. wynosiły odpowiednio: dla puszek metalowych –
99%, dla opakowań PET – 97%, dla butelek szklanych – 84%
(2014 r.).

Ponieważ system nie jest zarządzany centralnie,
istnieje pewien brak przejrzystości związany ze zbieraniem

Litwa
System kaucyjny dla opakowań jednorazowych na
napoje ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych został
wprowadzony na Litwie 1 lutego 2016 r. Do tego czasu kaucja
obowiązywała tylko w przypadku szklanych butelek
wielokrotnego użytku (w Polsce tzw. „butelek zwrotnych”)
używanych do piwa, napojów alkoholowych, napojów
bezalkoholowych, wody mineralnej i soków. Od 2016 r.
równolegle funkcjonują oba systemy, dobrowolny dla
opakowań do napojów wielokrotnego użytku oraz
obligatoryjny
dla
opakowań
jednorazowych.

Odpowiedzialną instytucją regulującą system kaucyjny na
Litwie jest Ministerstwo Środowiska.
Głównym aktem prawnym regulującym utworzenie
i funkcjonowanie systemu kaucyjnego na Litwie jest ustawa
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Po
wprowadzeniu niezbędnych zmian, z dniem 1 lutego 2016 r.
zaczął obowiązywać system kaucyjny dla opakowań
jednorazowych zobowiązujący producentów i importerów
do pobierania stałej kaucji, jeżeli:
● wprowadzają na rynek litewski napoje alkoholowe
(piwo, wino owocowe, koktajle), napoje
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●

●

bezalkoholowe (napoje słodzone, wodę, soki,
nektary);
napoje te są rozlewane do podstawowych
jednorazowych opakowań szklanych, z tworzyw
sztucznych lub metalowych;
opakowania te mają objętość większą niż 0,1 I,
ale mniejszą niż 3 I.

Wyjątek stanowią opakowania zawierające napoje
winopochodne w szklanych opakowaniach jednorazowych
oraz napoje przeznaczone na eksport czy do sprzedaży
i konsumpcji przez pasażerów pojazdów transportowych.
Z systemu kaucji wyłączone są produkty mleczne, wina oraz
mocne alkohole.
Wartość kaucji za opakowania (zarówno jednorazowe, jak
i wielokrotnego użytku) jest zatwierdzana przez Ministerstwo
Środowiska po konsultacji z operatorem systemu
kaucyjnego. Wartość kaucji ustalana jest corocznie. Od
października 2015 r. zatwierdzona wartość dla wszystkich
opakowań podlegających kaucji wynosi 0,10 euro.
Cele zbiórki opakowań zostały ustalone przez rząd litewski
na lata 2016–2020. W pierwszym roku wprowadzenia
systemu celem było zebranie 55% wszystkich opakowań
jednorazowych, które zostały dopuszczone do obrotu na
rynku wewnętrznym. W kolejnych latach cele zostały
zwiększone: w 2017 r. do 70%; w 2018 – 80%; w 2019 – 85%;
w 2020 – 90%.

Dodatkowo ustawa o podatku od zanieczyszczenia
środowiska przewiduje, że producenci i importerzy zapłacą
odpowiedni podatek za ilość wprowadzonych opakowań,
które nie uzyskały wymaganego krajowego celu w zakresie
ich recyklingu.
Do pełnienia roli administratora systemu kaucyjnego
została utworzona organizacja o nazwie Užstato Sistemos
Administartorius (USAD). Jest to organizacja non-profit,
której celem jest zarządzanie systemem kaucji, począwszy
od zbierania odpadów opakowaniowych po napojach,
a skończywszy na ich recyklingu, zgodnie z ustawą
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jej
członkami i założycielami są najwięksi producenci napojów
zrzeszeni w następujących stowarzyszeniach: Litewskie
Stowarzyszenie
Browarów,
Stowarzyszenie
Litewskich
Przedsiębiorstw Handlowych oraz Litewskie Stowarzyszenie
Producentów Naturalnej Wody Mineralnej.
Zakres odpowiedzialności oraz główne zadania USAD
to:
● dostarczanie sprzedawcom detalicznym środków do
zbierania opakowań,
● zwrot sprzedawcom detalicznym poniesionych
kosztów zbiórki,
● transport zebranych opakowań do centrum liczenia,
● przeprowadzenie kontroli i przygotowanie opakowań
do przetworzenia w centrum liczenia,
● wybór przetwórców do recyklingu zebranych
opakowań,
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●

●

●

zarządzanie księgowością i przepływem kaucji,
pozyskiwanie jej od producentów i wypłacanie
sprzedawcom detalicznym zbierającym opakowania,
nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych
na producentów w zakresie gospodarowania
odpadami opakowaniowymi,
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie
systemu kaucyjnego i gospodarki odpadami
opakowaniowymi.

USAD zawiera umowy z producentami podlegającymi
obowiązkowi włączenia się w system kaucyjny. Umowy
zawierają procedury administrowania kaucjami, składania
sprawozdań, wzajemnego przepływu informacji, rejestracji
produktów oraz obowiązki USAD w zakresie realizacji zadań
związanych z gospodarką odpadami opakowaniowymi.
Wypełniając obowiązek dostarczenia sprzedawcom
detalicznym niezbędnych środków do zbierania opakowań,
USAD koordynował instalację 1000 automatów RVM przed
uruchomieniem systemu kaucyjnego. Zainstalowane
urządzenia RVM są własnością ich producenta/dostawcy,
który jest również odpowiedzialny za ich konserwację
i naprawę. USAD wypłaca dostawcy dostarczonych
automatów rekompensatę w oparciu o całkowitą liczbę
zwróconych opakowań jednorazowych. Dodatkowo USAD
jest również odpowiedzialny za dostarczenie innych środków
zbiórki dla sprzedawców detalicznych tj. specjalne worki do
zbiórki, naklejki i zgrzewarki do worków itp. Transport

z punktu handlowego do centrum liczenia oraz z centrum
liczenia do recyklera jest organizowany również przez USAD.
Koszty
funkcjonowania
systemu
finansowane
są
z nieumorzonych
kaucji, opłaty producenckiej oraz
przychodów ze sprzedaży surowców.
Zgodnie z ustawą operator systemu kaucyjnego musi
również przeprowadzać publiczne kampanie informacyjne
i podnoszące świadomość, na co musi przeznaczyć nie
mniej niż 1% całkowitego rocznego przychodu. Kampania
USAD koncentruje się na trzech filarach:
● stałe informowanie społeczeństwa o systemie
gospodarki odpadami w kraju oraz zmianach,
na które ma wpływ system kaucyjny;
● zachęcanie społeczeństwa do jak najaktywniejszego
uczestnictwa w systemie kaucyjnym poprzez
przedstawienie ich znaczącej roli, wskazanie
praktycznych oraz środowiskowych korzyści płynące
z uczestniczenia w nich;
● edukacja społeczeństwa w zakresie recyklingu
odpadów.
USAD odpowiada przed Ministerstwem Środowiska
i w związku z tym musi przedkładać plany organizacyjne,
finansowe i informacji publicznej, a także raporty
pokazujące, jak te plany zostały wykonane.
Producenci i importerzy napojów objętych systemem kaucji
są odpowiedzialni za oznakowanie swoich towarów zgodnie
z wymogami przewidzianymi w ustawie o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych. Każde wprowadzone do
50

obrotu opakowanie musi być oznakowane kodem
kreskowym
identyfikującym
producenta,
a
także
odpowiednim znakiem systemu kaucyjnego. Uzyskane od
sprzedawców kaucje producenci i importerzy przekazują do
USAD, a także uiszczają coroczne składki członkowskie za
uczestnictwo w systemie.
Mimo że producenci napojów sprzedawanych
w butelkach szklanych wielokrotnego użytku nie muszą być
włączeni w obowiązkowy system kaucyjny, to jednak
korzystają z udogodnienia zbierania swoich opakowań
w ramach tego systemu. Niektóre automaty do odbioru
opakowań RVM (w większych sklepach) są dostosowane do
odbioru butelek wielokrotnego użytku podobnie jak
w Finlandii. Producenci opakowań wielokrotnego użytku
płacą dodatkowo do USAD 0,0175 euro za każdą ich butelkę
zebraną w systemie kaucyjnym.
Zgodnie z ustawą sprzedawcy detaliczni napojów
w opakowaniach jednorazowych są zobowiązani do
przyjmowania od konsumentów pustych opakowań, które
są objęte kaucją oraz zwrotu kaucji niezależnie, czy
sprzedawane przez nich produkty są w identycznych
opakowaniach. Z obowiązku tego zwolnione są natomiast
sklepy o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 60 m2
zlokalizowane w małych miastach i na wsiach oraz sklepy
w dużych miastach, których powierzchnia nie przekracza
300 m2. Mogą one partycypować w systemie na zasadzie
dobrowolności. Ustawa zobowiązuje również sprzedawców

detalicznych
do
zorganizowania
punktu
zbiórki
jednorazowych opakowań po napojach w miejscach
handlu lub w miejscu położonym nie dalej niż 150 m od
miejsca handlu. Zbiórka jest organizowana w tych samych
godzinach otwarcia, w których otwarty jest sprzedawca.
Sprzedawcy detaliczni obowiązkowo muszą wykazać
wartość kaucji obok ceny produktu oraz przedstawić, w jaki
sposób kaucja może zostać z powrotem odebrana
(np. za pomocą plakatów).
Opakowania
jednorazowe
są
przyjmowane
w systemie, lecz kaucja nie zostanie zwrócona, jeżeli:
● opakowanie nie jest oznakowane znakiem kaucji lub
znak ten nie jest wyraźnie widoczny;
● opakowanie nie jest oznaczone kodem kreskowym
lub kod kreskowy jest uszkodzony;
● opakowanie nie jest całkowicie opróżnione;
● kształt opakowania jest uszkodzony do tego stopnia,
że nie jest możliwa jego identyfikacja.
Sprzedawcy
detaliczni
mogą
zbierać
puste
opakowania ręcznie lub za pomocą urządzeń RVM. Przepisy
dotyczące opakowań przewidują, że administrator systemu
kaucyjnego
jest
zobowiązany
do
dostarczenia
sprzedawcom automatów do zbiórki (RVM). W każdej chwili,
każdy sklep może złożyć wniosek o otrzymanie automatu,
jeżeli ilość zbieranych opakowań przekracza możliwości
obsługi manualnej.
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Duże sklepy zbierające rocznie powyżej 40 tys.
opakowań jednorazowych otrzymują automat RVM, który
wymaga powierzchni co najmniej 30 m2 i w którym zebrane
opakowania są automatycznie sortowane, prasowane
i magazynowane. Średnie i mniejsze sklepy, które zbierają
średnio miesięcznie pomiędzy 10 tys. a 40 tys. sztuk
opakowań, mogą być wyposażone w urządzenie, które nie
wymaga specjalnych pomieszczeń, a jedynie minimalnej
powierzchni 4 m2. Opakowania zbierane przez takie
automaty są sortowane i kompresowane, a następnie
przenoszone przez pracowników sklepu do miejsca
przeznaczonego do tymczasowego przechowywania. Na
początku 2018 r. istniało łącznie 2713 punktów zbiórki, z czego
1 006 były to automaty RVM (900 należało do dostawców
automatów, a 106 do sprzedawców). Sprzedawcy detaliczni,
którzy zakupili automat, otrzymują rekompensatę od USAD
w taki sam sposób jak ich dostawcy, czyli 0,014 EUR za każde
jedno zebrane opakowanie. Dodatkowo USAD wypłaca
sprzedawcom wynagrodzenie za obsługę systemu
w zależności od metody zbierania, ilości zebranych
opakowań oraz rodzaju opakowań.
Konsument po zwróceniu pustego opakowania po
napojach podlegającego kaucji, w zależności od potrzeby,
może:

●
●
●

otrzymać kaucję w gotówce,
uzyskać rabat na zakup towarów lub usług
w wysokości równej kwocie kaucji,
przekazać darowiznę na rzecz beneficjentów
wymienionych w Ustawie o dobroczynności
i sponsoringu.

W pierwszym roku po wprowadzeniu systemu
kaucyjnego na Litwie obywatele zwrócili 455 mln opakowań
jednorazowych po napojach, co stanowiło ponad 75%
wszystkich wprowadzonych na rynek opakowań. Ponieważ
zebrany surowiec w systemie kaucyjnym jest wolny od
jakichkolwiek
zanieczyszczeń,
wszystkie
zebrane
opakowania
zostały
przekazane
bezpośrednio
do
recyklingu. Operator systemu kaucyjnego USAD sprzedaje
zebrane surowce w drodze otwartej procedury przetargowej
recyklerom. W ciągu następnych trzech lat (2017, 2018 i 2019)
zebrano
każdorazowo
92%
wszystkich
opakowań
jednorazowych wprowadzonych na rynek. Przy czym
w 2019 r. zostało zebranych 92% butelek PET, 93% puszek
metalowych oraz 85% butelek szklanych jednorazowych.
Wprowadzenie systemu kaucyjnego spowodowało blisko
8-procentowy wzrost recyklingu szkła i metalu, natomiast
poziom recyklingu PET wzrósł o ponad 37%.
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Estonia
System kaucyjny w Estonii został uruchomiony
w maju
2005
r.
w
następstwie
pakietu
ustaw
wprowadzonego w 2004 r. System opiera się na
następujących dokumentach prawnych:
● Ustawa o podatku akcyzowym od opakowań z 1996 r.,
● Ustawa o opakowaniach z 2004 r.,
● Ustawa o ochronie konsumentów z 2004 r.,
● Ustawa o odpadach z 2004 r.
Ministerstwo Środowiska ustaliło jedną wartość
depozytu na opakowania o pojemności od 0,1 l do 3 l
jednorazowe z PET, aluminium oraz szklane, jak również
opakowania wielokrotnego użytku ze szkła w wysokości
0,10 euro. Ustawa o podatku akcyzowym od opakowań
ustala wskaźniki zbiórki i recyklingu, które są co pewien czas
aktualizowane. Obecne poziomy zbiórki dla wprowadzanych
opakowań przez producentów są następujące: butelki PET
oraz jednorazowe butelki szklane – 85% wagi opakowań,
puszki (aluminiowe i stalowe) – 50% wagi opakowań.
W przypadku
niespełnienia
przez
producenta
wprowadzającego powyższych poziomów nakładana jest
opłata akcyzowa za opakowania.
Do
zarządzania
funkcjonowaniem
systemu
depozytowego w 2005 r. została utworzona organizacja

non-profit Eesti Pandipakend (EPP), która otrzymała
akredytację Ministerstwa Środowiska. Udziałowcami w EPP
są Stowarzyszenie Producentów Napojów, Estońskie
Stowarzyszenie Browarników, Stowarzyszenie Importerów
Napojów i Piwa, Estońskie Stowarzyszenie Jednostek
Handlowych (każdy ma po ¼ udziałów).
Do podstawowych zadań EPP należy:
● odbiór opakowań z punktów zbiórki automatycznej
i ręcznej,
● zorganizowanie sortowania oraz recyklingu
opakowań jednokrotnego użytku,
● liczenie opakowań otrzymanych od każdej jednostki
handlowej i wypłacenie im depozytu,
● przekazywanie opłaty manipulacyjnej jednostkom
handlowym za prowadzenie zbiórki opakowań
(w zależności od ilości zebranych opakowań oraz
sposobu zbiórki),
● uiszczanie akcyzy w imieniu producentów, których
opakowania nie spełniły wymaganych wskaźników.
EPP jest finansowana z nieodebranego depozytu,
sprzedanych surowców, ustalonych opłat dla każdego
producenta oraz opłat rejestracyjnych.
Aby dane opakowanie mogło znaleźć się w systemie
depozytowym, zarejestrowany producent zgłasza nowe
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opakowanie do operatora EPP, uiszczając odpowiednią
opłatę. Opakowanie z zarejestrowanym kodem kreskowym
będzie rozpoznawalne w systemie zbiórki.
Opakowania wielokrotnego użytku są odbierane przez
producentów
bezpośrednio
z
punktów
zbiórki
automatycznej lub z zakładu zliczania EPP w przypadku
zbiórki ręcznej.
Obecnie w Estonii funkcjonuje ponad 900 punktów
zbiórki, z czego 94% to automaty (tzw. recyklomaty, RVM),
z których 80% posiada funkcję zgniatania/zagęszczania
butelek PET bądź puszek. Dodatkowo istnieje 420 punktów
odbioru z jednostek usługowych HoReCa (hotele,
restauracje itp.). Placówka handlu detalicznego, której
powierzchnia sprzedaży wynosi:
● ponad 200 m2 zobowiązana jest do odbierania
pojemników na swoim terenie,
● od 20 do 199 m2 – może wystąpić do gminy
o zwolnienie z tego obowiązku,
● poniżej 20 m2 – nie jest zobowiązana do odbioru
opakowań.
System obejmuje następujące produkty: soki, napoje,
wodę, alkohole do 6% (piwa, cydr, inne niskoprocentowe).

W systemie zarejestrowanych jest 349 podmiotów
(producentów i importerów), którzy od 2005 r. zarejestrowali
ponad 15,8 tys. typów opakowań, z czego około 5,5 tys. jest
w ciągłym obrocie.
Obieg
depozytu
w
przypadku
opakowań
jednorazowych jest następujący:
Producent oraz importer wprowadzający produkt pobiera
depozyt, niezależnie od ceny produktu (brak VAT na
depozyt) od jednostki handlowej. Depozyt od punktów
handlowych przekazywany jest w całości do EPP. Jednostka
handlowa odzyskuje depozyt po sprzedaniu produktu
konsumentowi. Konsument może zwrócić opakowanie
w dowolnej placówce handlowej. Zwracając opakowania
w recyklomacie, uzyska dowód zwrotu wraz ze wskazaną
sumą, którą może wypłacić w jednostce handlowej, w której
dokonał zwrotu. Automaty do zwrotu zliczają ilość oddanych
opakowań i przekazują do operatora systemu. W przypadku
zbiórki manualnej ilość opakowań zliczana jest w zakładzie
liczenia i sortowania EPP. Operator zwraca jednostkom
handlowym przekazany depozyt za zwrot opakowania.
W 2019 r. poziomy zwrotu opakowań jednorazowych
kształtowały się na poziomie: 86,9% za butelki PET, 88,1%
puszki i 87,3% butelki szklane.
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Szwecja
System kaucyjny na butelki szklane wielokrotnego
użytku działa w Szwecji z powodzeniem od dziesiątków lat.
W celu
zapoczątkowania
systemu
kaucyjnego
dla
opakowań jednorazowych w 1982 r. została utworzona
organizacja
non-profit
Returpack,
która
została
zatwierdzona przez rząd jako operator systemu kaucyjnego
w Szwecji. Jej udziałowcami jest przemysł napojów oraz
jednostki handlowe. W 1984 r. wystartował system kaucyjny
na puszki na napoje, a w 1994 r. włączone zostały butelki PET.
Obecnie system kaucyjny regulowany jest przez
ustawę o systemie kaucyjnym na butelki z tworzyw
sztucznych oraz puszki. Ustawa narzuca wszystkim
producentom napojów, które w swoim składzie zawierają
poniżej 50% produktów mlecznych, owoców lub warzyw
włączenie opakowań PET bądź puszek do systemu
kaucyjnego. Od 2018 r. producenci syropów i soków mogą
dobrowolnie przystępować do systemu kaucyjnego.
Regulacja określa minimalny poziom zbiórki opakowań
objętych systemem na poziomie 90%, jednakże nie
przewiduje sankcji w przypadku nieuzyskania tego poziomu.
System dla butelek wielokrotnego użytku pozostał
niezależny od systemu kaucyjnego dla opakowań
jednorazowych.

Returpack utrzymuje się z: opłat rejestracyjnych
(nowa firma lub opakowanie), opłaty recyklingowej,
niezwróconego depozytu. Depozyt został ustalony na
następujących poziomach: 0,11 euro za opakowanie <1 l oraz
0,22 euro za opakowanie >1 l. Szwedzkie sklepy nie są
ustawowo zobligowane do odbierania opakowań po
napojach, natomiast przystępują dobrowolnie ze względu
na opłatę manipulacyjną. Obecnie w Szwecji jest 14 tys.
miejsc odbioru opakowań jednorazowych, z czego 3 tys. to
automaty RVM, które odbierają 96% wszystkich zwracanych
opakowań.
Szwecja może się pochwalić wieloma dobrymi
praktykami prowadzącymi do zwiększania poziomów
zbiórki. Obecnie w 30 lokalizacjach powstały niezależne od
sklepów miejsca zbiórki opakowań zwane Pantamera
Express. Pozwalają one na przekazanie naraz dużej ilości
opakowań (worki po 100 sztuk opakowań), a w ramach
zwrotu kaucji wybrania możliwości przelewu na konto
bankowe bądź PayPal, jak również przekazania darowizny
na cele charytatywne. Do zbiórki mobilnej zostały
dostosowane pojazdy, które działają np. podczas koncertów
itp. Zwrot kaucji odbywa się na podobnej zasadzie jak
55

w przypadku Pantamera Express. W pobliżu miejskich koszy
na odpady montowany jest dodatkowy kosz w kształcie
tuby przeznaczony na opakowania po napojach. Kosze
mogą być opróżniane przez kogokolwiek, kto będzie chciał
oddać opakowania do punktu zbiórki w zamian za kaucję.
Dzięki takiemu rozwiązaniu mniej opakowań ląduje
w odpadach zmieszanych. Ostatnio Returpack oferuje
organizacjom
non-profit
(np.
organizacjom
pozarządowym) możliwość zbierania opakowań do

dedykowanych worków. Organizacje takie otrzymują
równowartość 20 euro za każdy worek wypełniony puszkami
czy butelkami PET.
Pieczę nad działaniem systemu i operatora sprawuje
Zarząd Rolnictwa, natomiast zadania związane ze statystyka
leżą w gestii Agencji Ochrony Środowiska. W 2019 r. zbiórka
puszek wyniosła prawie 86% natomiast butelek PET 84%.

Finlandia
System kaucyjny w Finlandii dla opakowań
jednorazowych został uruchomiony w 1996 r. Na początku
funkcjonował jedynie dla puszek na napoje, w 2008 r.
włączono butelki PET, a w 2012 r. dodano butelki szklane.
Ministerstwo Środowiska jako organ nadzorujący działanie
systemu ustala wymagany poziom zbiórki i recyklingu dla
wszystkich rodzajów opakowań, który obecnie wynosi 90%.
Ministerstwo ustaliło również wysokość podatku dla
opakowań nie będących w systemie kaucyjnym
w wysokości 0,51 euro/l.

Dla opakowań zostały przyjęte następujące stawki
depozytu:
● butelka PET o objętości <0,35 l – 0,10 euro,
● butelka PET o objętości 0,5–1 l – 0,20 euro,
● butelka PET o objętości >1 l – 0,40 euro,
● puszka metalowa – 0,15 euro,
● butelka szklana (wszystkie objętości) – 0,10 euro.
Wraz z powstaniem systemu depozytowego w 1996 r.
została
utworzona organizacja non-profit Suomen
Palautuspakkaus Oy's (PALPA), która jest własnością
jednostek handlowych oraz producentów napojów.
Organizacja ta jest mała i składa się z kilkunastu
56

pracowników, przez co wszystkie zadania operacyjne, takie
jak odbiór, transport, zliczanie opakowań czy przygotowanie
surowców i przesłanie do recyklerów, jest podzlecane. PALPA
ustala opłatę recyklingową za udział w systemie kaucyjnym,
która jest aktualizowana ze względu na cenę rynkową
surowców (np. opłata za puszkę aluminiową jest bardzo
niska i wynosi obecnie 0,005 euro, za PET 0,017–0,116 euro,
szklana 0,09–0,14 euro).
W Finlandii grupa produktów objętych systemem
depozytowym jest bardzo szeroka. Jedynie mleko i napoje
mleczne zostały z niego wyłączone. Jako jedyny kraj
w Europie w system włączone są mocne alkohole (>20%
alkoholu). System obiegu depozytu dla opakowań
jednorazowych wygląda identycznie jak w Estonii. Podobnie
jak EPP w Estonii, PALPA jest finansowana z nieodebranego
depozytu, sprzedanych surowców, ustalonych opłat
recyklingowych dla każdego producenta oraz opłat
rejestracyjnych.
PALPA
współpracuje
z
siedmioma
zakładami segregacji i belowania zebranych opakowań,
wśród których jedna posiada również instalację do zliczania
opakowań zebranych w zbiórce ręcznej. W Finlandii jest
prawie 6 tys. punktów zbiórki w jednostkach handlowych
oraz prawie 9 tys. punktów zbiórki HoReCa. Większość

opakowań, bo aż 95%, jest jednak zbierana przez automaty
RVM (recyklomaty).
Uzyskiwane poziomy recyklingu w 2019 r. to: 95% dla
puszek, 87% dla jednorazowych butelek szklanych i 90%
dla jednorazowych butelek PET. Sumaryczny poziom zwrotu
i recyklingu wynosi 93%, został uzyskany przez zebranie
1,9 mld sztuk opakowań o całkowitej masie 87 tys. ton.
Do zarządzania zbiórką i recyklingiem butelek wielokrotnego
użytku, jak również skrzynek i palet, w 2004 r. powołany
został dodatkowy operator systemu kaucyjnego o nazwie
Ekopullo, który podzleca część działań administracyjnych do
PALPA. Jednocześnie Ekopullo jest odpowiedzialny za
transport opakowań wielokrotnego użytku i opakowań
jednorazowych (jako podwykonawca dla PALPA) z punktów
zbiórki do producentów bądź recyklerów. Każda jednostka
handlowa
sprzedająca
napoje
w
opakowaniach
zobowiązana jest do odbioru pustych opakowań. Podobnie
jak w innych systemach scentralizowanych, jednostki
handlowe otrzymują od operatora systemu opłatę
manipulacyjną, która jest uzależniona od ilości zebranych
opakowań oraz prowadzonego przez jednostkę systemu
zbiórki.
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Szkocja – wprowadzanie
systemu kaucyjnego
Parlament szkocki niezależnie od pozostałych krajów
Wielkiej Brytanii rozpoczął prace nad przygotowaniem
systemu kaucyjnego już w 2015 r. Na zlecenie Zero Waste
Scotland przygotowano pierwsze opracowanie dotyczące
możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego w Szkocji52.
Rząd przyjął następujące cele, które system ma spełnić:
● zwiększyć recykling pojemników na napoje do 90%;
W 2017 r. wskaźnik ten wynosił 45,6% (254 tys. ton) dla
opakowań, które będą objęte systemem kaucyjnym;
● poprawić jakości recyklingu; co roku na szkocki rynek
trafia 2,17 mld pojemników na napoje, które w ramach
systemu kaucyjnego mogą być selektywnie zbierane;
● zachęcić do zmiany zachowania obywateli
w stosunku do opakowań; szacuje się, że obecnie na
sprzątanie i usuwanie śmieci wydaje się ok. 46 mln
funtów rocznie, a straty z tytułu utraconych surowców
wtórnych zostały wyliczone na 1,2 mln funtów;
● zapewnienie Szkocji maksymalnych korzyści
gospodarczych i społecznych w trakcie
przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Rząd
Szkocji
zlecił
Zero
Waste
Scotland
zaprojektowanie możliwych opcji systemu kaucyjnego.
W czerwcu 2018 r. rząd ogłosił pierwsze konsultacje
społeczne i opublikował obszerny dokument “A Deposit
Return
Scheme
for
Scotland”
przedstawiający
funkcjonowanie, możliwe opcje systemu oraz analizę
środowiskową “Strategic Environmental Assessment”. Po ich
zakończeniu zostały opublikowane analizy finansowe
wprowadzenia systemu “Full Business and Regulatory
Impact Assessment”, “Full Business Case Stage 1”. Po
ostatecznych uzgodnieniach z Grupą Doradczą w marcu
2020 r. rząd Szkocji zaktualizował analizy środowiskowe
i biznesowe, a w maju opublikował rozporządzenie53 2020
No.154 określające zasady funkcjonowania systemu
kaucyjnego w Szkocji.

52

53

A Scottish Deposit Refund System, Eunomia, 7th May 2015.

https://www.legislation.gov.uk/ssi/2020/154/made/data.pdf.
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Wykres 3. Przebieg prac nad wprowadzeniem szkockiego systemu kaucyjnego.
System szkocki został utworzony dla jednorazowych
opakowań po napojach z tworzywa sztucznego PET, szkła
i metalu, o pojemności większej niż 50 ml, lecz mniejszej
bądź równej 3 l. W ramach systemu uwzględniono wszystkie
rodzaje napojów, które są sprzedawane w takich
opakowaniach, włączając mocne alkohole. Systemy butelek
wielokrotnego użytku na mleko nie zostały włączone
w zakres systemu kaucyjnego na opakowania jednorazowe.
Depozyt został ustalony w rozporządzeniu na 0,20 funta
(ok. 1 zł) dla wszystkich rodzajów opakowań. Każdy
producent
oraz
importer
wprowadzając
napoje
w opakowaniach objętych systemem (niezależnie od ilości),
musi zarejestrować się w SEPA (Szkocka Agencja Ochrony

Środowiska) lub za pośrednictwem administratora systemu.
System będzie administrowany przez firmę Circularity
Scotland Ltd. zaaprobowaną przez szkocki rząd. Circularity
Scotland to firma non-profit założona jako spółka oparta na
członkostwie, a nie na akcjonariacie. Jej członków stanowią:
znaczna większość producentów napojów, największe sieci
handlowe (spożywcze) oraz stowarzyszenia handlowe.
Obowiązki, które będą spoczywały na administratorze będą
podobne
do
tych, które muszą wypełniać inni
administratorzy systemów scentralizowanych w Europie.
Przepływ depozytów będzie również identyczny.
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Jednym z istotnych kosztów funkcjonowania systemu,
który będzie musiał pokryć administrator, będzie opłata
manipulacyjna
dla sprzedawców detalicznych. Jej
wysokość będzie zależała od: sposobu zbiórki, przeznaczonej
do tego celu przestrzeni oraz ilości zebranych opakowań.
Suma opłat manipulacyjnych będzie stanowiła od 60% do
70%
całkowitych
kosztów
administratora
systemu.
Następnym wysokim kosztem systemu będzie logistyka
(około 22%), czyli zapewnienie odbioru opakowań z punktów
zbiórki i dostarczenie ich do centrów liczenia. Działanie
centrów liczenia (infrastruktura i personel) oraz obsługa
i administrowanie systemu to około 9% całkowitych kosztów.
W ramach infrastruktury systemu planowane jest
wybudowanie 4 centrów liczenia i gromadzenia opakowań
odpowiednio rozlokowanych na terenie Szkocji, tak by
ograniczyć transport pustych opakowań. Koszt inwestycyjny
z tym związany będzie spłacany w ramach opłaty
producenckiej przez następne 5 lat. Do analizy finansowej
przyjęto dość duży procent oszustw w systemie w wielkości
1,5% wszystkich wypłaconych kaucji. Takie założenia są
podyktowane
m.in.
brakiem
systemu
kaucyjnego
w pozostałych krajach Zjednoczonego Królestwa do 2024 r.
(pierwotna data). To powoduje, że koszty związane
z oszustwami będą stanowiły około 7%. Przychody operatora
w pierwszych latach to m.in. opłaty od producentów
40–47%, nieodebrane kaucje 40–46% oraz przychody ze
sprzedaży surowców 13–18%. Ilość nieodebranych kaucji
będzie z każdym rokiem maleć do poziomu nie większego
niż 10% w 2025 r. w analizach uwzględniono, że zarówno

koszty, jak i przychody w systemie ulegną znacznej zmianie
(w tym ich proporcje), gdy system ustabilizuje się w piątym
roku jego funkcjonowania.
Obliczono, że w systemie będzie funkcjonowało
ponad 17 tys. punktów zwrotu, z czego około 3 tys. będzie
posiadało automaty do zbiórki opakowań RVM. Przyjęto, że
automatyczne punkty zwrotu przyjmą około 85% wszystkich
zwróconych
opakowań.
Sprzedawcy
detaliczni
są
zobligowani ustawą do funkcjonowania w systemie
kaucyjnym, jeżeli sprzedają napoje w opakowaniach
objętych tym systemem. Obowiązkiem każdego sprzedawcy
jest wyraźne wskazanie ceny kaucji 0,20 funta przy cenie
napoju, pobranie kaucji podczas sprzedaży tego napoju, jak
również zorganizowanie punktu zbiórki pustych opakowań.
Jeżeli ilość zwracanych opakowań jest wystarczająco duża,
sprzedawca może wydzierżawić lub kupić automat do
zwrotu opakowań. Za obligatoryjne uczestnictwo w systemie
kaucyjnym sprzedawca będzie otrzymywał rekompensatę
poniesionych kosztów związanych z obsługą systemu,
przeznaczeniem niezbędnej powierzchni na zbiórkę
opakowań, czy też dzierżawą automatu RVM. Opłata
manipulacyjna dla punktów zbiórki będzie ustalana
indywidualnie
przez
niezależnego
konsultanta
i
aktualizowana
raz
w
roku.
Przewiduje
się,
że
zautomatyzowane punkty zbiórki będą otrzymywać od
operatora systemu około dwa razy wyższą opłatę
manipulacyjną za każdą zebraną butelkę niż w przypadku
zbiórki manualnej. Lokale gastronomiczne sprzedające bądź
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serwujące napoje na wynos podlegają takim samym
przepisom jak sprzedawcy detaliczni. Są więc zobowiązane
do pobierania kaucji, pełnienia roli punktu zbiórki (dla
rodzajów napojów, które serwują), a w ramach tych działań
otrzymują rekompensatę poniesionych kosztów w postaci
opłaty manipulacyjnej. Jednak w przypadku, gdy spożycie
napojów odbywa się wyłącznie na miejscu, nie muszą
działać jako punkt zbiórki. Rozporządzenie dopuszcza
również udział dobrowolnych punktów zbiórki. Może to
jednak nastąpić dopiero po otrzymaniu pozwolenia
z właściwego
ministerstwa.
Sprzedawcy
internetowi
dostarczający napoje w opakowaniach objętych systemem
podlegają obowiązkowi naliczania kaucji oraz jej zwracania
podczas zwrotu opakowań w miejscu dostawy. Konsumenci
zwracający opakowania w automatach będą mogli
otrzymać zwrot kaucji na kilka sposobów: gotówką w kasie
po okazaniu potwierdzenia zwrotu, przez kupon rabatowy
w danym sklepie lub cyfrowo (automatyczny przelew na
konto). Jeżeli dany sklep detaliczny nie może pełnić funkcji
punktu zwrotu, gdyż nie spełnienia wymogów prawnych
ustalonych w rozporządzeniu, właściciel powinien wystąpić
do właściwego ministerstwa o zwolnienie z tego obowiązku.

opublikowane na początku 2022 r. i będą aktualizowane
przez operatora systemu raz w roku. Producenci będą
zobligowani do zmiany etykiet lub nadruków na puszkach
zgodnie z wymogami systemu, czyli mają zawierać logo
systemu oraz dedykowany kod kreskowy. Niestety zmiana
etykiet może być poważnym kosztem dla wprowadzających
niewielką
ilość napojów na rynek, np.: browarów
rzemieślniczych.
W ramach analizy przeprowadzonej przez Zero Waste
Scotland wykazano, że zarówno gminy, jak i społeczeństwo
wiele zyska na wprowadzeniu systemu kaucyjnego do
zbiórki
opakowań
po
napojach.
Korzyści
to
m.in. oszczędności wynikające ze zmniejszonej ilości
zmieszanych odpadów resztkowych do zagospodarowania,
poprawa warunków życia wynikająca z mniejszego poziomu
zaśmiecenia
oraz korzyści środowiskowe związane
z redukcją emisji dwutlenku węgla.

Opłata producencka do systemu będzie uzależniona
m.in. od rodzaju wprowadzanych opakowań. Przewiduje się,
że
najwyższa
opłata
będzie
dotyczyć
każdego
wprowadzonego do obrotu opakowanie PET oraz szklanego,
niższa stawka obejmie opakowanie stalowe, a najniższa –
opakowanie
aluminiowe.
Stawki
opłat
zostaną
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Jak powinien wyglądać system
kaucyjny w Polsce
– propozycja Polskiego
Stowarzyszenia Zero Waste
Polski rząd już kilkukrotnie zakomunikował, że w Polsce
zostanie wprowadzony obligatoryjny ogólnopolski system
kaucyjny obejmujący co najmniej butelki PET po napojach.
Nie ma więc konieczności wskazywania regulatorowi takich
działań. Niestety przedstawiane propozycje funkcjonowania
systemu i jego zakres daleko odbiegają od tego, jak
powinien być skonstruowany system kaucyjny na miarę
współczesnej Europy oraz wspierający przechodzenie na
gospodarkę obiegu zamkniętego. W związku z powyższym,
czerpiąc doświadczenia z innych krajów i korzystając
z najlepszych rozwiązań, chcemy przedstawić, jak naszym
zdaniem powinny wyglądać ramy takiego wzorcowego
systemu. Jednocześnie proponujemy, by kształt przyszłego
wypracowany wspólnie poprzez konsultacje społeczne, tak
aby żaden z interesariuszy nie został pominięty. Należy mieć
na uwadze, że system systemu kaucyjnego ujęty
w przepisach
prawnych
został
kaucyjny
nie
jest
ustanawiany jedynie dla przemysłu, ale dla wszystkich
obywateli i przy współudziale obywateli.
Powołanie
rządowej grupy doradczej, w skład której wchodziliby

również eksperci ds. wdrażania
wydaje się wysoce stosowne.

systemów

kaucyjnych

Ustanowienie celów, które mają zostać
osiągnięte przez system kaucyjny
Polski rząd, przygotowując wprowadzenie systemu
kaucyjnego, powinien jasno sformułować najistotniejsze
cele w tym zakresie. Poza zadaniami związanymi ze
spełnieniem wymogów dyrektyw, uzyskaniem wymaganych
przez Unię Europejską poziomów recyklingu, ustawodawca
powinien szerzej spojrzeć na możliwości, jakie niesie
stworzenie takiego systemu zarówno dla społeczeństwa, jak
i dla gospodarki. Takimi celami mogą być:
● Zwiększenie udziału w rynku opakowań
wielorazowych, znacznie słabiej oddziałujących
na środowisko oraz zgodnych z GOZ.
● Osiągnięcie wysokich poziomów recyklingu
i ponownego użycia wszystkich opakowań po
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●
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Wykres 4. Potencjał wzrostu poziomu zbiórki opakowań
na napoje54.

54

poziom zbiórki plastiku, raport Eunomia, s. 15; poziom zbiórki puszek
2017, Recykling, Fundacja RECAL; poziom zbiórki szkła opak., Rekordy
recyklingu opakowań szklanych w Polsce i w Europie, portalspozywczy.pl.
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napojach na poziomie 90% dla każdego rodzaju
opakowania.
Redukcja kosztów gmin związanych ze sprzątaniem
zaśmiecenia i usuwania dzikich wysypisk.
Należy przeprowadzić szczegółową analizę, jakie są to
obecnie koszty w zakresie usuwania zaśmiecenia
opakowaniami na napoje.
Zmniejszenie strat gospodarczych spowodowanych
utratą cennych surowców, wykorzystanie tych
surowców w dalszych procesach produkcji.
Redukcja zanieczyszczenia powietrza
spowodowanego niską emisją związaną z odpadami
nielegalnie spalanymi w piecach domowych –
butelki PET stanowią jedno ze źródeł takiej „brudnej”
energii.
Polepszenie warunków życia społeczeństwa poprzez
zmniejszenie zaśmiecenia obszarów naturalnych oraz
zamieszkałych.
Przeprowadzenie analizy podobnej do wykonanej
w Szkocji mogłoby uwidocznić, jakiego rzędu byłyby
to oszczędności.
Zwiększanie świadomości ekologicznej
społeczeństwa poprzez wymagane działania
edukacyjno-informacyjne realizowane przez
operatora systemu kaucyjnego.
Posiadanie rzetelnych i przejrzystych danych
dotyczących ilości zebranych opakowań,
zawróconych do producentów opakowań
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●

wielokrotnego użytku lub opakowań poddanych
recyklingowi.
Postawienie na wysokiej jakości recykling i ponowne
wykorzystanie opakowań, przy jednoczesnym
wzmacnianiu działań w kierunku przechodzenia na
gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Uruchomienie ambitnie skonstruowanego systemu
kaucyjnego przyczyni się do zdecydowanej poprawy
poziomów zbiórki wszystkich opakowań po napojach
(wykres 4). Cele zbiórki powinny być jednak ustanawiane
stopniowo, bazując np. na poziomach zbiórki uzyskiwanych
w kolejnych latach uruchomienia systemu litewskiego.

Zakres systemu
Uważamy, że w zakresie ogólnopolskiego systemu
kaucyjnego powinny znaleźć się wszystkie rodzaje
opakowań: opakowania PET po napojach, puszki
aluminiowe
i
stalowe,
oraz
opakowania
szklane
jednorazowe i wielokrotnego użycia. Włączenie w zakres
systemu wszystkich rodzajów opakowań na etapie
budowania systemu wpłynie pozytywnie na dodatkowe
miejsca pracy, obniży jednostkowe koszty utrzymania
systemu (opłaty producentów i importerów) oraz umożliwi
wdrożenie modelowego systemu kaucyjnego wzorowanego
na najlepszych europejskich praktykach. Wprowadzanie

różnych opakowań w sposób etapowy z pewnością
przysporzy
niemałe
dodatkowe
koszty
związane
z dostosowaniem infrastruktury oraz logistyki, jak również
spowoduje konieczność zmiany przyzwyczajeń obywateli
względem nowo wprowadzonych opakowań. Konieczne
będzie ponowne uruchomienie intensywnych kampani
informacyjnych,
co
również
będzie
dodatkowym
obciążeniem finansowym dla operatora. Ustanowienie
systemu kaucyjnego na opakowania PET wydaje się
bezdyskusyjne. Uzyskanie poziomu zbiórki w wysokości 90%
(cel na 2029 r. zgodnie z Dyrektywą 2019/904) nie będzie
możliwe w żadnym innym systemie zbiórki. Nawet uzyskanie
poziomu 77% do 2025 r. w systemie zbiórki gminnej przy
założeniu, że obecny realny poziom to około 35–40% wydaje
się niemożliwe. Należy więc mieć na uwadze, że system
kaucyjny powinien funkcjonować najpóźniej od początku
2025 r. Ze względu na swoją efektywność system kaucyjny
przyniesie oszczędności dla kraju z tytułu mniejszych opłat
do budżetu UE w ramach opłaty za niepoddane
recyklingowi opakowania z tworzyw sztucznych (tzw. plastic
tax naliczany już od 1 stycznia 2021 r.). Producenci napojów
w butelkach PET widzą potrzebę ustanowienia systemu
kaucyjnego na ich opakowania. W przypadku włączenia
w zakres systemu butelek szklanych przeciwna jest zarówno
branża handlu spożywczego, jak również wprowadzający na
rynek napoje w tych opakowaniach. W kwestii opakowań
aluminiowych branża jest podzielona: producenci napojów
są za wprowadzeniem takich opakowań do systemu,
handel nie opowiada się po żadnej ze stron, natomiast
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główny producent tych opakowań jest zdecydowanie
przeciwny.
Dlaczego warto włączyć wszystkie rodzaje opakowań
po napojach?
Argumenty za włączeniem puszek metalowych na napoje
w zakres systemu.
●

●

●

●

●

●

Puszki aluminiowe to nadal bardzo powszechne
zanieczyszczenie w polskich lasach, na polach
czy w miejskich terenach zielonych.
Systemy zbierania puszek są mocno kontrowersyjne
i niekoniecznie przyczyniają się do czystości
w miastach i parkach.
Dane dotyczące zbiórki puszek aluminiowych
raportowane przez skupy metali niekoniecznie
odzwierciedlają rzeczywiste wartości. Może to mieć
wpływ na poziom recyklingu puszek przedstawiany
przez branżę wprowadzających takie opakowania.
Większość puszek odzyskiwana jest ze zmieszanych
odpadów resztkowych, co powoduje spore
zanieczyszczenie materiału substancjami
organicznymi, mającymi wpływ na rzeczywistą wagę
wysegregowanego aluminium w RIPOK.
Począwszy od 2022 r. wszystkie systemy kaucyjne
w krajach europejskich będą obejmowały puszki
aluminiowe.
Poziom zbiórki puszek aluminiowych
w obligatoryjnym systemie kaucyjnym to co najmniej

90%. Prawie we wszystkich europejskich systemach
poziomy zbiórki puszek były wyższe w porównaniu
z innymi materiałami.
Argumenty
za
włączeniem
butelek
jednorazowych na napoje w zakres systemu.
●

●

●

●

szklanych

Znaczne zwiększenie poziomu zbiórki szkła
opakowaniowego. Systemy kaucyjne uzyskują
poziomy powyżej 85%.
Dostarczenie dużej ilości czystej stłuczki do hut obniży
znacznie emisje gazów cieplarnianych tego
przemysłu, jak również koszty związane z redukcja
wykorzystywanej energii.
Włączenie równolegle butelek szklanych
jednorazowych oraz wielokrotnego użytku w zakres
systemu kaucyjnego przyczyni się do wzmocnienia
wyborów środowiskowych przez konsumentów, co
przełoży się na rozpowszechnienie opakowań
wielokrotnego użycia. Tego typu działanie przyczyni
się do wypełnienia zobowiązań Polski względem
wymagań zawartych w dyrektywach
i zapowiadanych nowych politykach Unii Europejskiej
dotyczących opakowań wielokrotnego użycia.
Obawy PiH dotyczące problemów
z przechowywaniem butelek szklanych przez małych
sprzedawców są nieuzasadnione, na co wskazują
systemy wdrażane obecnie w Europie. Częstotliwość
zbiórki opakowań przez operatora jest dostosowana
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●

do wymogów punktów zbiórki, a jednocześnie sklepy
otrzymują rekompensatę za powierzchnię
przeznaczoną na przechowywanie opakowań
(w ramach opłaty manipulacyjnej).
Widoczne zmniejszenie zanieczyszczenia przestrzeni
publicznej opakowaniami szklanymi, w szczególności
tymi o małej pojemności (tzw. “małpki”
z wysokoprocentowym alkoholem), które mają
największy udział w zaśmieceniu szkłem.

Argumenty
za
włączeniem
butelek
szklanych
wielokrotnego użycia na napoje w zakres systemu.
●

●
●

●

Uzyskanie realnego poziomu zbiórki w wysokości 90%,
potwierdzonego przez przejrzysty system
rozrachunkowy.
Większy poziom zbiórki to jednocześnie zwiększenie
rotacji butelek z 8–9 razy do co najmniej 30 razy.
Centralny system kaucyjny ułatwi wprowadzenie
standaryzacji butelek, co jednocześnie ułatwi małym
browarom lub producentom innych napojów
oferowanie produktów w butelkach wielokrotnego
użycia. Wpłynie to na rozwój branży zajmującej się
systemami wielokrotnego użycia (instalacje myjące,
dystrybutorzy) i zwiększenie miejsc pracy w sektorze
GOZ.
Może się przyczynić do znacznego zwiększenia
udziału opakowań wielokrotnego użycia w Polsce,
a w konsekwencji redukcji emisji i wypełniania

●

●

zobowiązań członkowskich związanych
ze wzmacnianiem systemów wielokrotnego użycia.
Może przyczynić się do zwiększenia wiedzy
i świadomości społeczeństwa związanych z wpływem
wyborów konsumenckich na klimat.
Większość Polaków uważa, że butelki jednorazowe
i zwrotne powinny być zwracane w jednym miejscu55

Aby wyeliminować z rynku niektóre opakowania na
napoje nie nadające się do recyklingu, powinny zostać
ustanowione wymagania zasadnicze dla systemu, np. brak
możliwości wprowadzenia na rynek napojów w PET
nietransparentnym w PE lub PP, uniemożliwienie połączenia
aluminium z PET, PS czy innym tworzywem. Powinny zostać
ustalone stawki modulowane, by premiować wprowadzanie
opakowań z surowców, które mają największą wartość dla
recyklingu, np. bezbarwny PET, bezbarwne szkło.
Proponujemy, by do systemu włączyć niemal
wszystkie
rodzaje
napojów
i
alkoholi
niskoi wysokoprocentowych. W Polsce sprzedaż alkoholi
w najmniejszych szklanych opakowaniach o pojemności
100–300 ml – tzw. małpek, jest bardzo wysoka i wynosi 3 mln
szt. dziennie56. Z tego względu proponujemy, aby nie ustalać
55

Badania rynku butelek zwrotnych, Raport dla RELOOP Platform,
lipiec 2021, Quantify.
56
Dokąd płynie mała wódka – Raport na temat rynku „małej wódki”
i zmian, które powoduje w zachowaniach konsumentów, Synergion,
kwiecień 2019.
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minimalnej wielkości opakowania, tylko maksymalną – 3 l,
niezależnie od rodzaju materiału, z którego jest wykonane.

●

●

Zasady funkcjonowania systemu
Każdy system kaucyjny powinien być dostosowany
do warunków krajowych. Rozmaite rozwiązania przytoczone
powyżej, w tym w opisanej koncepcji systemu szkockiego,
jak i w funkcjonującym systemie litewskim, wydają się być
warte wykorzystania przy budowaniu systemu dla Polski.

Operator i producenci
System powinien być zarządzany przez centralnego
z administratora, którym będzie instytucja non-profit
stworzona przez wprowadzających, jednostki handlowe oraz
powiązane stowarzyszenia. Obowiązki operatora będą
podobne jak w innych systemach, czyli m.in.:
● zwrot sprzedawcom detalicznym poniesionych
kosztów zbiórki; w tym dostarczanie im niezbędnych
materiałów do zbiórki,
● organizacja transportu zebranych opakowań
jednorazowych do centrów liczenia (lub również stacji
przeładunkowych, jeśli będzie konieczne
ustanowienie takowych),

●

●

przeprowadzenie kontroli i przygotowanie
jednorazowych opakowań do przetworzenia
w centrach liczenia,
zarządzanie księgowością i przepływem kaucji,
pozyskiwanie jej od producentów i wypłacanie
sprzedawcom detalicznym i innym podmiotom
zbierającym opakowania,
nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych na
producentów w zakresie gospodarowania odpadami
opakowaniowymi,
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie
systemu kaucyjnego i gospodarki odpadami
opakowaniowymi oraz korzyści środowiskowych
wynikających z korzystania z opakowań
wielokrotnego użycia.

Koszty funkcjonowania systemu będą pokrywane
z nieodebranych kaucji, sprzedanych surowców oraz opłat
producenckich. Opłaty za wprowadzane opakowania będą
naliczane
osobno
za każdą frakcję materiałową
z uwzględnieniem modulacji, przy czym opakowanie musi
spełnić wymagania zasadnicze. Takie wymagania oraz
stawki modulowane będą ustanowione przez operatora,
bazując na najlepszych praktykach w systemach już
funkcjonujących. Producenci i importerzy (wprowadzający
opakowanie na napoje) będą musieli zarejestrować się
u operatora systemu, jak również zarejestrować każde
opakowanie
wprowadzane
na
rynek
zgodnie
z przygotowanym
opisem
specyfikacji.
Będą
też
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zobowiązani do umieszczania odpowiedniej wielkości
kodów kreskowych oraz graficznego symbolu systemu
kaucyjnego, który zostanie opracowany przez operatora
systemu.

odpowiedzialny przed Ministrem Klimatu i Środowiska,
któremu przedkłada stosowne raporty.

Operator będzie administrował funkcjonowanie
centrów liczenia i przygotowywania materiału do recyklingu
lub uzdatniania w przypadku szkła. W centrach liczenia
będą również segregowane opakowania wielokrotnego
użytku, które nie zostały posegregowane w zbiórce
manualnej bądź zautomatyzowanej. Operator będzie
odpowiedzialny
za
wybudowanie
i przygotowanie
operacyjne centrów liczenia przed uruchomieniem systemu.
Z uwagi na wielkość obszaru Polski oraz gęstość zaludnienia
wymagane będzie wybudowanie ok. 5 takich zakładów
odpowiednio zlokalizowanych, tak by minimalizować koszty
logistyczne
przewozu
zebranych
opakowań.
W projektowanym systemie w Anglii przewidziane są
tzw. bulking stations, czyli pośrednie stacje przeładunkowe
zlokalizowane na obrzeżach największych miast. W Polsce
wymagana jest szczegółowa analiza logistyczna, czy
podobne rozwiązanie nie powinno zostać wprowadzone
w krajowej strukturze systemu. Optymalizacja transportu
jest szczególnie ważna ze względu na całkowity efekt
środowiskowy systemu kaucyjnego.

Każdy
podmiot
oferujący/sprzedający
napoje
w opakowaniach objętych systemem jest zobligowany
naliczać kaucje za opakowanie, jednocześnie większość
tych podmiotów powinna jednocześnie pełnić rolę punktu
zbiórki pustych opakowań. Zarówno sprzedaż online
(e-commerce), jak również gastronomia sprzedająca na
wynos powinny być objęte obowiązkiem uczestnictwa
w systemie, czyli naliczania kaucji i zbierania pustych
opakowań. Sklepy wolnocłowe czy sprzedaż w transporcie
międzynarodowym powinna być zwolniona z obowiązku
uczestnictwa w systemie. W propozycji legislacyjnej
utworzenia systemu kaucyjnego sklepy o powierzchni
handlowej nie przekraczającej 100 m2 mają być wyłączone
z obowiązku przyjmowania opakowań. Takie ograniczanie
wytworzy niedobór punktów zbiórki na terenach wiejskich
i w małych miastach, gdzie przeważają sklepy o powierzchni
zbliżonej do 100 m2. Ograniczy to możliwość zwrotu
opakowań dużej części konsumentów. Jak wskazują
badania, dla konsumentów bliskość punktu zwrotu jest
jednym
z najistotniejszych
czynników
decydujących
o zwracaniu wszystkich opakowań. Chcąc włączyć takie
sklepy do systemu na zasadzie dobrowolności, tak by
uzyskać wysoki poziom zwrotów w systemie, operator
będzie musiał zaproponować preferencyjne opłaty

Podobnie
scentralizowanych

jak
w
operator

większości
systemów
systemu powinien być

Punkty zbiórki
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manipulacyjne, co spowoduje znaczne zwiększenie kosztów
systemu. Wydaje się natomiast zasadne zwolnienie
z obowiązku udziału w systemie bardzo małych sklepów,
o powierzchni poniżej 20 m2, podobnie jak rozwiązano tę
kwestię w Estonii. Przy tak niewielkich powierzchniach
handlowych może rzeczywiście brakować niezbędnego 1 m2
na przechowywanie opakowań. Zarówno system niemiecki,
angielski, jak i szkocki nie wykluczają z systemu żadnego
sklepu czy punktu gastronomicznego ze względu na jego
powierzchnię. Tylko sklepy nie mogące prowadzić punktu
odbioru z uzasadnionych przyczyn powinny mieć możliwość
wnioskowania o zwolnione z obowiązku odbierania
opakowań. Wolumen sprzedaży w małych sklepach
w Polsce jest cały czas bardzo wysoki, w związku z czym
powinny one uczestniczyć w systemie jako punkty odbioru
opakowań. Dla zabezpieczenia tych sklepów przed zbytnim
przepełnieniem pustymi opakowaniami można ustanowić
zasadę, że nie muszą przyjmować więcej opakowań po
napojach niż wynosi ich średnia sprzedaż. Należy również
wziąć pod uwagę, że wyłączenie małych sklepów może
spowodować odpływ klientów do dużych jednostek
handlowych.
Ważne jest, by infrastruktura systemu była możliwie
optymalnie przygotowana przed datą wdrożenia systemu
kaucyjnego. Należy zaznaczyć, że wykorzystanie automatów
to zarówno: korzyści dla konsumentów, zmniejszenie
kosztów systemu w dłuższej perspektywie, niższe emisje
związane z transportem opakowań, jak również szansa

uzyskanie wyższych poziomów zbiórki opakowań. Wynajem
bądź zakup automatów do zbiórki oraz ich instalacja
zazwyczaj leży w gestii sprzedawców detalicznych.
Przyjmuje się, że granicą opłacalności postawienia w sklepie
automatu RVM jest zbiórka opakowań na poziomie powyżej
10 tys. sztuk miesięcznie. Jednostki handlowe mogą
wyposażyć się w automaty na trzy sposoby: mogą zakupić
je samodzielnie, mogą zakupić je w ramach swojej sieci,
mogą uniknąć kosztów inwestycyjnych i podpisać umowę
leasingową z dostawcą automatów. Na Litwie zastosowano
rozwiązanie scentralizowanego zamówienia na wstawienie
i eksploatację automatów, które procedował operator
systemu, niemniej jest to wyjątkowe rozwiązanie raczej nie
powielane w innych systemach. Operator może również
ustalić z przedstawicielami handlu, że będzie stosował
rozwiązanie hybrydowe, instalując automaty w miejscach,
gdzie powinny stać, a sprzedawcy z różnych powodów nie
mogą wziąć ich w leasing. Stworzenie właściwych przepisów
dotyczących włączania do systemu dobrowolnych punktów
zbiórki (podobnie jak w Szkocji) jest ciekawym rozwiązaniem
wartym rozważenia.
Opłaty manipulacyjne powinny w pełni pokrywać
wszystkie koszty związane z obrotem kaucją oraz zbieraniem
i przechowywaniem opakowań przez zarejestrowane punkty
zbiórki. Istotne jest, aby ustanowiona przez operatora opłata
manipulacyjna nie była zależna od wielkości jednostki
handlowej lub jej odległości od centrum logistycznego
operatora. Warunki dla wszystkich sklepów powinny być
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jednakowe, przejrzyste i oparte na jednym kryterium
rekompensaty kosztów za opakowanie zebrane ręcznie lub
w sposób zautomatyzowany. Prawidłowo skonstruowana
opłata za opakowania ze zbiórki automatycznej jest
ok. trzy-czterokrotnie wyższa od opłaty za opakowanie ze
zbiórki ręcznej. W systemie szkockim opłata manipulacyjna
ustalana będzie indywidualnie dla każdej jednostki
handlowej przez niezależnego konsultanta zgodnie
z przejrzystymi
wytycznymi
przygotowanymi
przez
operatora systemu.

Konsument
Konsument jest jednym z najistotniejszych ogniw
funkcjonowania tego systemu. Systemy kaucyjne są silnym
motywatorem finansowym do zwracania opakowań.
Jednakże aby osiągnąć wysokie poziomy zwrotów muszą
być spełnione dwa warunki: optymalna wartość kaucji
dostosowana do warunków socjoekonomicznych oraz
działania edukacyjno-informacyjne. Działania edukacyjne
są obligatoryjne dla producentów w ramach ROP i mogą
być idealnym narzędziem podnoszenia świadomości
ekologicznej społeczeństwa (nie tylko w zakresie opakowań
po napojach). Żeby jednak mogło to mieć miejsce, zakres

wymagań dotyczących edukowania i informowania
społeczeństwa przez operatora systemu musi być ujęty
w legislacji dotyczącej systemu kaucyjnego.
Poziom kaucji powinien zostać tak ustalony, by
zarówno właściwie motywować do zwrotu opakowania, jak
również nie zachęcać do oszustw, które mogłyby
generować duże koszty dla systemu. Wysokość kaucji
ustalona
dla
obecnie
funkcjonujących
systemów
kaucyjnych dla butelek zwrotnych w wysokości 0,50 złotego
wydaje się spełniać powyższe warunki. Kaucja powinna być
jedna dla wszystkich rodzajów opakowań i ustalona
ustawowo. Obrót kaucją nie powinien być obciążony
podatkiem VAT.
Konsumenci zwracający opakowania w automatach
będą mogli otrzymać zwrot kaucji na kilka sposobów:
gotówką w kasie po okazaniu potwierdzenia zwrotu, przez
kupon rabatowy w danym sklepie lub cyfrowo
(automatyczny przelew na konto). W przypadku zbiórki
ręcznej zwrot zostanie dokonany w gotówce, poprzez
odliczenie kwoty kaucji od ceny zakupów.
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Rysunek 4. Obieg kaucji w scentralizowanym systemie kaucyjnym.
W niektórych krajach, gdzie funkcjonuje system
kaucyjny konsumenci oddający opakowania w automatach
mają możliwość przekazania kaucji na cele charytatywne.
Takie rozwiązanie jest wysoce polecane, natomiast wybór
podmiotów nie może być narzucony przez ustawodawcę.

Konsumenci powinni mieć możliwość uczestniczenia
w wyznaczeniu tych podmiotów, do których w przyszłości
będą mogli przekazywać swoje kaucje. Obieg zwrotu kaucji
powinien być identyczny, jak we wszystkich systemach
scentralizowanych, zgodny z poniższym schematem (rys. 4).
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Podsumowanie
Do tej pory Polska niestety nie była liderem
w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom
klimatycznym, a w większości przypadków było wręcz
odwrotnie. W tym względzie plasujemy się na szarym końcu
wśród państw europejskich. Głównym powodem jest mało
ambitne podejście do implementacji strategii i polityk
środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej. Czy
w przypadku wielokrotnego wykorzystania opakowań oraz
zbiórki i recyklingu wszystkich jednorazowych opakowań na
napoje sytuacja będzie podobna? Liczymy, że jednak nie.
Wierzymy, że utworzony w Polsce system kaucyjny będzie
wśród wzorcowych rozwiązań wspierających wdrażanie
gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Aby jednak taki
system mógł powstać istotne jest stworzenie właściwych
i ambitnych ram prawnych. Tutaj główną rolę musi odegrać
Ministerstwo Klimatu i Środowiska we wsparciu wszystkich
interesariuszy. Raport ten powstał, by Polskie Stowarzyszenie
Zero Waste mogło dołożyć swoją cegiełkę do budowania
ambitnego systemu kaucyjnego na opakowania po
napojach. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, system
kaucyjny powinien przynieść rezultaty w postaci uzyskania
poziomu zbiórki minimum 77% najpóźniej w 2025 r.
Zważywszy jednak na możliwe komplikacje związane
z implementacją systemu, istotne jest, by prace z tym
związane mogły zakończyć się możliwie najszybciej.
Przytaczając słowa Peetera Eeka, estońskiego eksperta

w zakresie wprowadzania systemów kaucyjnych, „w kraju
takim jak Polska, czas potrzebny na uruchomienie systemu
kaucyjnego to co najmniej 3 lata”. Aby jednak można było
rozpocząć działania inwestycyjne i organizacyjne, najpierw
musi się pojawić solidne umocowanie legislacyjne.

72

Bibliografia
1.

A Scottish Deposit Refund System, Eunomia, 7th May 2015.

2.

Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego
dla opakowań, Deloitte Advisory Sp. z o.o., 2017.

3.

Leszek Rydzak i in., Analiza postaw i preferencji
konsumentów piwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
2018.

4.

5.

10.

Balcers, O., Brizga, J., Moora, H., Raal, R. (2019) Deposit
Return Systems for Beverage Containers in the Baltic
States, Riga: Green Liberty.

11.

Deposit Return Systems – System Performance, Reloop
Platform, May 2021.

12.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Wrocław za rok 2018, BMT Polska sp. z o.o.,
kwiecień 2019.

Dokąd płynie mała wódka – Raport na temat rynku
„małej wódki” i zmian, które powoduje w zachowaniach
konsumentów, Synergion, kwiecień 2019.

13.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie gminy Wrocław za rok 2019, Ekosystem Sp z o.o.,
Wrocław, listopad 2020 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy.

14.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/852
z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE

6.

Butelka zwrotna opakowaniem najbardziej przyjaznym
środowisku, Browary Polskie, 07.2021.

7.

Butelka zwrotna opakowaniem najbardziej przyjaznym
środowisku, Browary Polskie, lipiec 2021.

8.

Carlsberg Polska – Raport Zrównoważonego Rozwoju
2019.

9.

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
15.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu
niektórych produktów z tworzyw sztucznych na
środowisko.

16.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE
z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych.

17.

Działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów
z tworzyw sztucznych i ich skutecznego

Deposit return scheme for Scotland: full business case
stage 1, The Scottish Government, May 2019.

73

18.

19.

zagospodarowania w Polsce, Informacja o wynikach
kontroli NIK, Nr ewid. 159/2020/P/19/079/LKR.

26. Polska Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta,
Eunomia, 13/04/2021.

Global Deposit Book 2020 An Overview of Deposit
Systems for One-Way Beverage Containers, Reloop
Platform, Belgium 2020.

27. Refillable glass beverage container systems in the UK,
Wrap, 2008.

Introducing a Deposit Return Scheme on beverage
containers, DEFRA, 2019.

20. LCA of beverage container production, collection and
treatment systems, Ostfoldforskning na zlecenie Infinitum
AS, September 2016.
21.

J. Cleary, Life cycle assessments of wine and spirit
packaging at the product and the municipal scale:
a Toronto, Canada case study, J. Clean. Prod. vol.44, str.
143–151, 2013.

22. Litter and fly-tipping in England, House of Commons,
London, 2015.
23. Making the business case for packaging reuse systems,
Methodology, June 2021, Circular Economy Portugal.
24. Moving on from Single-Use Plastics: how is Europe doing?
Assessment of European countries' transposition of the
Single-Use Plastics Directive, Rethink Plastic alliance &
Break Free, July 2021.

28. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów, Dz.U. 2021 poz. 906.
29. Single Trip or Reusable Packaging – Considering the
Right Choice for the Environment, Wrap, 2010.
30. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. 2013
poz. 888.
31.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

32. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013
poz. 21.
33. W zrównoważonym świecie piwa Grupy Żywiec S.A.,
sprawozdanie za rok 2019.
34. What makes a good reuse system: Refillable bottles in
Germany, Tobias Bielenstein, GDB, REUSE Conference 2021.

25. Policy recommendations to promote reusable
packaging, 2020, Deutsche Umwelthilfe e.V.

74

