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Szanowni Państwo, 
oddając do rąk czytelników zeszłoroczne wydanie BIOINFORMATORA, pisałem, 
że chociaż jesteśmy w przededniu wdrożenia ROP, nadal nie znamy ostatecznego 
kształtu projektu przedmiotowej ustawy. Dziś muszę powiedzieć, że nic się w tej 
sprawie nie zmieniło. Projekt ROP zaprezentowany w sierpniu 2021 roku, został 
skrytykowany praktycznie przez wszystkich uczestników rynku zagospodarowania 
odpadów i od tej pory już nie wiemy, co będzie dalej z tym projektem.
 
Dla zainteresowanych przedstawiamy system ROP obowiązujący we Francji a także 
w Czechach.
 
Wiemy natomiast, że będziemy mieli w Polsce system kaucyjny. W artykule Pani 
Agnieszki Skorupińskiej znajdziecie Państwo informacje o tym, jak system kaucyjny 
będzie wyglądał i jakie rodzaje opakowań obejmie.
 
Kolejny artykuł zamieszczony w tym numerze poświęcony jest problemowi 
recyklingu paneli fotowoltaicznych. Obecnie wprowadzamy te urządzenia na rynek 
i chociaż mają one długi „okres życia”, niewątpliwie kiedyś się zużyją i będą musiały 
zostać przetworzone. Pisze o tym Pani Monika Ziółko w artykule „Recykling paneli 
fotowoltaicznych”.
 
Wielu naszych klientów eksportuje towary do Niemiec. Z myślą o nich zamieszczamy 
w tym wydaniu artykuł pt. „Eksport towarów do Niemiec? Tylko z LUCID!”
 
Życzę Państwu przyjemnej lektury,

Dr Henryk Buczak
Prezes Zarządu 

Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA

Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
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20 lat Biosystem

Jako grupa kapitałowa chcielibyśmy w dalszym 
ciągu się rozwijać w branży, która jest nam od wielu 
lat znana i do której możemy wnosić swoją wiedzę 
i doświadczenie. Mowa tu oczywiście o branży 
gospodarki odpadami. 
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– Panie Prezesie, jest rok 2002, po-
wstaje Zakład Gospodarki Komunal-
nej Organizacja Odzysku Biosystem 
SA. Jakie były początki jednej z pierw-
szych organizacji odzysku w Polsce 
podczas wdrażania przepisów nowej 
wówczas ustawy, wprowadzającej 
obowiązek recyklingu i odzysku od-
padów opakowaniowych?  

 
Rzeczywiście Biosystem, a dokładnie wów-
czas ZGK Organizacja Odzysku Biosystem 
SA. była jedną z pierwszych organizacji od-
zysku założonych w Polsce. Było to w lu-
tym 2002 roku i był to czas, gdy przed-
siębiorcy zazwyczaj w ogóle nie wiedzieli, 

iż ciążą na nich nowe obowiązki środowi-
skowe związane z wprowadzaniem na ry-
nek towarów w opakowaniach. Nasza rola 
polegała wówczas na tym, aby poinformo-
wać ich o nowych obowiązkach i przedsta-
wić propozycję współpracy. 
Reakcje przedsiębiorców, do których kiero-
waliśmy wówczas oferty były bardzo różne. 
Czasem zabawne, zawierające elementy 
niedowierzania, zaskoczenia. Innym ra-
zem byliśmy podejrzewani o próby oszu-
stwa. Na usprawiedliwienie trzeba jednak 
podkreślić fakt, że w owym czasie w Pol-
sce selektywna zbiórka odpadów opako-
waniowych praktycznie jeszcze nie była 
prowadzona.
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– Wprowadzenie obowiązku recy-
klingu i odzysku odpadów opakowa-
niowych stało się ważnym krokiem 
w kierunku normalizowania systemu 
zagospodarowywania tego rodzaju 
odpadów w Polsce. Stopniowo za-
częły tworzyć się coraz bardziej roz-
budowane systemy pozyskiwania 
i przetwarzania odpadów. Biosystem 
w tym czasie również stworzył wła-
sny system selektywnej zbiórki od-
padów. Na czym on polegał i z czym 
spółka musiała się zmierzyć w po-
czątkowej fazie jego rozwoju?

 
 
W pierwszych latach działania organiza-
cji odzysku najtrudniej było wykonać obo-
wiązek zbiórki i recyklingu odpadów opa-
kowaniowych ze szkła. Brakowało tego od-
padu, gdyż jego zbiórka była zwyczajnie 
nieopłacalna, stąd też Biosystem rozpo-
czął fi zyczny obrót stłuczką szklaną, pole-
gający na zakupie stłuczki szklanej od po-
miotów, które ją zbierały, a następnie do-
starczanie stłuczki do hut szkła. Z czasem 
uruchomiliśmy również własną sortownię 
szkła. Tu warto podkreślić, że byliśmy wów-
czas pierwszą organizacją odzysku, która 
fi zycznie prowadziła zbiórkę i uzdatnianie 
stłuczki szklanej, a także realizowała bez-
pośrednie jej dostawy do hut szkła. 

 
– Cztery lata później – w 2006 roku, na 

bazie doświadczeń ZGK Organizacji 
Odzysku Biosystem SA, powstał Bio-
system Elektrorecykling Organiza-
cja Odzysku Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego SA. Jest to druga 
spółka wchodząca w skład Grupy Ka-
pitałowej Biosystem. Co znajduje się 
w jej ofercie i jakie obowiązki reali-
zuje w imieniu swoich klientów?

 
 
W roku 2006 ZGK Organizacja Odzysku 
Biosystem SA była już dużą organizacją. 
Posiadaliśmy spore obowiązki w zakresie 
zapewnienia odzysku i recyklingu odpa-
dów opakowaniowych oraz znaczącą liczbę 
klientów. Część z nich wprowadzała na 

rynek również urządzenia AGD/RTV. Wów-
czas zrodził się pomysł uruchomienia dru-
giej organizacji odzysku, która mogłaby 
specjalizować się w prawidłowym zago-
spodarowywaniu elektroodpadów. 
W ten sposób powstał Biosystem Elektro-
recykling Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego SA, która 
od początku swojej działalności przejmuje 
od przedsiębiorców obowiązek zbiórki 
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i przetwarzania zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych. 
Niejednokrotnie usługa ta jest realizowana 
równolegle do obowiązku zbiórki i recy-
klingu odpadów opakowaniowych, dzięki 
czemu możemy naszym klientom zapew-
nić kompleksową obsługę, opartą na wie-
loletniej współpracy i zaufaniu.             

 
– Realizacja obowiązków w zakresie 

zbiórki i przetwarzania elektroodpa-
dów wymaga przejrzystych i rzetel-
nych zasad dokumentowania wy-
konanej usługi. Zużyty sprzęt może 
zawierać szereg niebezpiecznych 
substancji, które należy we właściwy 
sposób zagospodarować. Co wy-
różnia działania Biosystem Elektro-
recykling na tle innych podmio-
tów świadczących podobne usługi? 
I dzięki czemu klienci mogą mieć 
pewność, że ich zużyty sprzęt jest 
przetwarzany zgodnie z zasadami 
ochrony środowiska naturalnego?   

Głównym atutem Biosystem Elektrorecy-
kling jest posiadanie własnego zakładu 
przetwarzania ZSEiE. Pierwsza inwesty-
cja miała miejsce w 2010 roku na terenie 
Zakładów Chemicznych w Alwerni nieda-
leko Krakowa. Niestety ze względu na to, że 
przetwarzanie zużytego sprzętu odbywało 
się poprzez demontaż ręczny, proces ten 
był kosztowny i mało wydajny.
Dopiero uruchomienie w roku 2012 kolej-
nego zakładu przetwarzania w miejscowo-
ści Bolęcin koło Chrzanowa, pozwoliło nam 
na efektywny i wysokonakładowy demon-
taż zużytego sprzętu. W skali roku mo-
żemy przetworzyć około 50 tys. ton elek-
troodpadów. Specjalizujemy się głównie 
w sprzęcie chłodniczym (lodówki, zamra-
żarki, klimatyzatory, chłodnie), ale także 
przetwarzamy wszystkie pozostałe grupy 
elektroodpadów.
Warto również podkreślić, że jest to 
pierwszy w Polsce zakład, który wyła-
puje szkodliwe dla środowiska gazy za-
warte w piankach izolacyjnych, a przetwa-
rzanie elektroodpadów wykonywane jest 
za pośrednictwem linii technologicznej, 

 
20 lat Biosystem
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spełniającej najbardziej restrykcyjne 
normy w zakresie ochrony środowiska 
obowiązujące na terenie UE.
 

– Pójdźmy dalej i przyjrzyjmy się wy-
darzeniom z 2015 roku. ZGK Or-
ganizacja Odzysku Biosystem SA 
zmienia nazwę na Biosystem Orga-
nizacja Odzysku Opakowań SA. De-
cyzja ta wynikała ze zmian wprowa-
dzonych w ustawie „o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opa-
kowaniowymi”. Jakie jeszcze inne 
ustawowe obowiązki ciążą na obu 
organizacjach? 

 
Jednym z wymogów, który obecnie mu-
simy spełnić jest określony kapitał za-
kładowy. Dla organizacji odzysku opako-
wań wynosi on co najmniej 2 500 000 zł, 
a dla organizacji odzysku sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego – 5 000 000. 

W obu przypadkach spełniamy te wymogi, 
a nasz kapitał jest dodatkową gwarancją 
prawidłowego wykonania obowiązków na 
rzecz naszych klientów. 
Jednocześnie wymogi prawne nakła-
dają na organizacje odzysku posiadanie 
systemu zarządzania środowiskowego. 
 Systematycznie co roku przeprowadzany 
jest w obu spółkach audyt zgodny z normą 
ISO 14001.
  

– Mówiąc o obowiązkach, nie sposób 
pominąć edukacji. Działania obu or-
ganizacji w tym zakresie mają zróż-
nicowaną formę – od profesjonal-
nego doradztwa i wewnętrznych 
szkoleń z zakresu ochrony środowi-
ska, po programy edukacyjne skie-
rowane do różnych grup odbiorców. 
Mając na uwadze te ostatnie, czym 
jest kampania Włącz Eco Wyobraź-
nię i jakie główne założenia są z nią 
związane?

temat numeru
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Ogólnopolska kampania Włącz Eco Wy-
obraźnię jest efektem naszych wielolet-
nich doświadczeń w zakresie edukacji eko-
logicznej i chęci podzielenia się tą wiedzą 
z osobami zainteresowanymi ochroną śro-
dowiska naturalnego. 
W imieniu naszych klientów prowadzimy 
działania zwiększające wiedzę o tym, 
w jaki sposób prawidłowo pozbywać się 
różnych grup odpadów, począwszy od od-
padów komunalnych, poprzez zużyte ba-
terie i telefony, elektroodpady, jak rów-
nież inne odpady niebezpieczne, które 
mogą pojawić się w gospodarstwach 
domowych. 
Z racji tego, że adresatami naszych działań 
edukacyjnych są osoby w różnym wieku, 
kampania Włącz Eco Wyobraźnię została 
podzielona na tematyczne programy edu-
kacyjne skierowane do określonej grupy 
odbiorców. Więcej na temat poszczegól-
nych akcji piszemy na stronie kampanii 
www.ecowyobraznia.pl.  

 

 

– Od założenia pierwszej organiza-
cji odzysku Grupy Biosystem mi-
nęło już 20-lat. Ten znaczący jubi-
leusz zbiegł się w czasie ze zmianą 
lokalizacji. Aktualnie Zarząd i biuro 
wszystkich spółek znajdują się przy 
ul. Odlewniczej 68 w Krakowie. 
Czym była podyktowana ta zmiana 
i jakie plany na przyszłość mają obie 
organizacje odzysku?

 
 
Nasze spółki ciągle się rozwijają. Rośnie 
liczba klientów, a więc przybywa również 
obowiązków. Aby je należycie wypełniać, 
musimy ustawicznie zwiększać zatrudnie-
nie, a to spowodowało, że nasze dotychcza-
sowe biuro okazało się za małe, postanowi-
liśmy więc przenieść się do większego bu-
dynku w centrum Krakowa.  
Jakie mamy plany na przyszłość? Jako 
grupa kapitałowa chcielibyśmy w dal-
szym ciągu się rozwijać w branży, która 
jest nam od wielu lat znana i do której mo-
żemy wnosić swoją wiedzę i doświadcze-
nie. Mowa tu oczywiście o branży gospo-
darki odpadami. Poza tym cieszymy się, że 
możemy powiększać liczbę zadowolonych 
z naszych usług klientów i oferować im co-
raz lepsze usługi.
  
– Dziękuję za rozmowę.    
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Systemy rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta funkcjonują na całym świecie 
od ponad 30. lat. Jeden z pierwszych takich 
systemów został ustanowiony w 1991 r. 
w Niemczech i obejmował opakowania1. 
Z czasem systemy rozszerzonej odpo-
wiedzialności producenta (ROP) zastoso-
wano także względem innych produktów. 
Mowa tutaj przede wszystkim o sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym, bate-

1 U.F. Jaeckel, Annex 14: EPR in Germany, [w:] Extended 
Producer Responsibility. A guidance manual for govern-
ments, OECD 2001 r., s. 155. 

riach, a także o olejach i pojazdach. Część 
państw decyduje się obejmować syste-
mem ROP kolejne kategorie produktów. 
Przykładowo, we Francji funkcjonuje sys-
tem ROP dedykowany tekstyliom, me-
blom, czy też wyrobom tytoniowym. 
O ile początkowo systemy ROP były usta-
nawiane na zasadzie dobrowolności, o tyle 
dziś Unia Europejska bardzo często na-
kłada obowiązek ich stosowania dla okre-
ślonych produktów. Co więcej, na mocy 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 

Rozszerzona 
odpowiedzialność 
producenta w wybranych 
państwach UE

mikołaj maśliński
prawnik | ceo maśliński law & consulting
specjalista w zakresie rop

Coraz więcej państw zaostrza przepisy dotyczące rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta. Trend ten widoczny jest nie 
tylko w UE – postępuje w zasadzie na całym świecie. Na tym 
tle powstaje zatem pytanie: jakie obowiązki mają polskie fi rmy 
oferujące swoje produkty za granicą?
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2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/
WE w sprawie odpadów2, prawodawca 
unijny określił minimalne standardy ja-
kie mają spełniać systemy ROP. Jednolite 
standardy nie oznaczają jednak, że mamy 
jeden, powszechny system ROP w ca-
łej unii. Wręcz przeciwnie, każde państwo 
wprowadza własne – autonomiczne sys-
temy ROP. Mnogość regulacji w tym zakre-
sie stanowi ogromne wyzwanie dla przed-
siębiorców, którzy oferują swoje produkty 
za granicą. Otóż, sprzedaż towarów do in-
nych państw oznacza ryzyko objęcia sprze-
dawcy systemem ROP w kraju, w którym 
dokonywana jest sprzedaż.
Problem ten nabrał jeszcze szerszej skali 
wraz z rozwojem e-commerce oraz postę-
pującą internacjonalizacją handlu, cho-
ciażby dzięki takim portalom jak Amazon, 
eBay czy – od pewnego czasu – Allegro. 
Dość wspomnieć, że w wielu krajach ser-
wisy internetowe typu marketplace mają 
obowiązek weryfi kować, czy sprzedawca 
realizuje obowiązki związane z ROP. Przy-
kładowo, od 2022 r. taki nakaz funkcjonuje 
w Niemczech i we Francji, a kolejne pań-
stwa rozważają wprowadzenie podobnych 
rozwiązań. 

2 Dz. U. UE. L. 150 z 14.06.2018 r. s. 109.

Ten trend może zyskiwać na sile wobec ko-
nieczności rewizji systemów ROP. Jak sta-
nowi bowiem art. 8a ust. 7 Dyrektywy 
2008/98/WE o odpadach3, państwa człon-
kowskie mają obowiązek dostosować ist-
niejące systemy ROP 
do nowych wyma-
gań najpóźniej do dnia 
5 stycznia 2023 r.4 Stąd 
też coraz więcej państw 
UE podejmuje reformy 
systemów ROP, w tym 
kładzie duży nacisk na 
ich uszczelnianie. Ma-
jąc na uwadze powyż-
sze, warto zastanowić 
się, czym tak właściwie 
jest „rozszerzona odpowiedzialność produ-
centa” i jak systemy ROP funkcjonują w wy-
branych państwach UE. 

 
ISTOTA SYSTEMÓW ROP 

Próbując wyjaśnić istotę rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta, należy 
wyjść od pewnego oczywistego założenia: 

3 Dz.U. UE. L. 312 z 22.11.2008 r. s. 3 ze zm.
4 Wskazany obowiązek dotyczy systemów ROP, które po-

wstały przed dniem 4 lipca 2018 r.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

O ile początkowo systemy 
ROP były ustanawiane na 
zasadzie dobrowolności, o tyle 
dziś Unia Europejska bardzo 
często nakłada obowiązek ich 
stosowania dla określonych 
produktów. 
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każdy produkt – prędzej czy później – 
stanie się odpadem. Rodzi to określone 
koszty dla całego społeczeństwa zwią-
zane z ich zagospodarowaniem. Należy 
przy tym zauważyć, że część produktów 
ma niezwykle krótki cykl życia. Mowa tu-
taj chociażby o opakowaniach, które bar-

dzo często stanowią 
produkt jednorazo-
wego użytku. Z drugiej 
strony mamy szereg 
produktów, które ce-
chuje relatywnie długi 
czas użytkowania (na-
wet kilkanaście czy kil-

kadziesiąt lat). Niemniej jednak te same 
produkty mogą być źródłem istotnych za-
grożeń środowiskowych z uwagi na stoso-
wane w nich niebezpieczne substancje lub 
komponenty. Mowa tutaj chociażby o ba-
teriach, akumulatorach, czy też sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 
Odpowiedzią na to zjawisko jest właśnie 
rozszerzona odpowiedzialność produ-
centa. Otóż w świetle tej koncepcji sze-

roko rozumiani „producenci” ponoszą od-
powiedzialność za cały cykl życia produktu. 
W praktyce polega to na konieczności fi -
nansowania przez nich kosztów, które 
wiążą się z późniejszym zagospodaro-
waniem „produktu-odpadu”. Wynika to 
z faktu, że produkty „nie-ekologiczne”, 
które generują większe koszty związane 
z zagospodarowaniem odpadów, przekła-
dają się na większe koszty związane z ich 
zbiórką, recyklingiem czy też utylizacją.
Rozszerzona odpowiedzialność produ-
centa stanowi zatem rozwinięcie zasady 
„zanieczyszczający płaci”. Choć bowiem 
producenci nie są bezpośrednimi wytwór-
cami odpadów ze swoich produktów, to 
jednak odpowiadają za dobór stosowa-
nych materiałów, ich ilość czy też możli-
wość poddania danego produktu napra-
wie. W rezultacie już na etapie projekto-
wania danego produktu jego wytwórca 
może decydować o szeregu parame-
trów, które fi nalnie przełożą się na ilość 
powstających odpadów, stopień ich za-
grożenia oraz możliwość poddania ich 
recyklingowi.  
Nie ulega przy tym wątpliwości, że jednym 
z głównych celów systemów ROP jest za-
pewnienie fi nansowania wszelkich dzia-
łań związanych z zagospodarowaniem od-
padów. Uwzględnienie tych kosztów już 
w cenie produktu pozwala przy tym prze-
nieść koszt na faktycznych konsumentów 
danego produktu. Co więcej, dobrze skon-
struowany system ROP powinien mo-
tywować producentów do ograniczania 
praktyk, które generują dodatkowe koszty 
środowiskowe. Na pewno  wysokie koszty 
opłat w ramach systemów ROP często 
motywują producentów do działań opty-
malizacyjnych (np. ograniczenie opako-
wań nadmiarowych, zastępowanie opako-
wań jednorazowych opakowaniami wielo-
krotnego użytku).
 

PRAWNE UJĘCIE ROP 

Rozszerzona odpowiedzialność produ-
centa jest defi niowana na gruncie prawa 
unijnego. I tak, przez system ROP rozumie 
się zestaw środków podjętych przez pań-
stwa członkowskie w celu zapewnienia, 

Rozszerzona odpowiedzialność 
producenta stanowi 
zatem rozwinięcie zasady 
„zanieczyszczający płaci”. 
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aby producenci produktów ponosili odpo-
wiedzialność fi nansową lub odpowiedzial-
ność fi nansową i organizacyjną na eta-
pie cyklu życia produktu, gdy staje się on 
odpadem (zob. art. 4 pkt 21 Dyrektywy 
2008/98/WE o odpadach). 
Systemy ROP pozwalają przenieść część 
odpowiedzialności za zagospodarowa-
nie odpadów na podmioty odpowiada-
jące za ich wprowadzenie na rynek. Dla-
tego też przez „producenta”, w ramach 
systemów ROP, rozumie się zwykle nie 
tylko podmiot, który bezpośrednio opra-
cowuje i wytwarza dany produkt (tzw. wy-
twórca), ale także szereg innych uczest-
ników wymiany handlowej. Mowa tutaj 
przede wszystkim o dystrybutorach oraz 
fi rmach, które sprzedają jako pierwsze 
produkty na rynek. W rezultacie za pro-
ducenta w systemach ROP zwykle uznaje 
się także importera, który przywozi pro-
dukty z zagranicy i tym samym przyczy-
nia się – w dłuższej perspektywie – do 
wzrostu odpadów na terytorium danego 
kraju.  

ZA CO ODPOWIADA PRODUCENT? 

Zakres odpowiedzialności producenta 
określa art. 8a ust. 4 Dyrektywy 2008/98/
WE o odpadach. W praktyce wkład fi nan-
sowy producenta w ramach systemu ROP 
powinien pokrywać co najmniej koszty: 
• selektywnej zbiórki odpadów, a następ-

nie ich transportu i przetwarzania,
• edukacji ekologicznej,
• gromadzenia danych i sprawozdaw-

czości.
Co ważne, sposób wykonywania obowiąz-
ków przez producenta 
może być zróżnico-
wany. W wielu pań-
stwach dopuszcza się 
możliwość samodziel-
nego wykonania obo-
wiązków przez produ-
centa poprzez tworze-
nie własnych systemów zbierania odpadów 
(tzw. odpowiedzialność organizacyjna i fi -
nansowa). Alternatywą jest natomiast 
udział w systemach zbiorowych, w ramach 

Niewątpliwie jednym 
z najciekawszych prawnie 
rozwiązań w skali całej Europy 
jest model francuski. 
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Rysunek 1.  Produkty objęte systemami ROP we Francji.  
Źródło: Agence de la transition écologique, ADEME Expertises 2022, https://expertises.ademe.fr/
economie-circulaire/dechets/elements-contexte/fi lieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta
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których za wykonanie tych obowiązków od-
powiadają specjalnie powołane do tego or-
ganizacje. W Polsce są to m.in. organiza-

cje odzysku (np. działa-
jące od 20 lat w ramach 
Grupy BIOSYSTEM). Nie 
ulega przy tym wątpli-
wości, że drugi wariant 
jest znacznie wygod-
niejszy dla producen-
tów. Wynika to z faktu, 
że ciężar organizacyjny 

spoczywa na wyspecjalizowanym podmio-
cie. Innymi słowy, wynagrodzenie uiszczane 
przez producentów pozwala danej organi-
zacji fi nansować funkcjonowanie systemu 
odpadowego i tym samym wykonywać 
obowiązki na rzecz jej klientów. 
O ile zasady funkcjonowania polskiego sys-
temu ROP są dość dobrze opisane w rodzi-
mej literaturze przedmiotu, warto w tym 
miejscu przyjrzeć się innym funkcjonują-
cym w praktyce modelom, tj. systemowi 
francuskiemu i czeskiemu.  

FRANCUSKI SYSTEM ROP

Niewątpliwie jednym z najciekawszych 
prawnie rozwiązań w skali całej Europy jest 
model francuski.  

Unikatowość modelu francuskiego wy-
nika przede wszystkim z liczby produk-
tów, które zostały objęte systemem 
ROP. I tak, niezależnie od sektorów 
ROP, które mają swoje źródło w przepi-
sach prawa unijnego (opakowania, ba-
terie i akumulatory, sprzęt, czy pojazdy), 
we Francji systemem ROP objętych jest 
wiele innych produktów, w tym:  
1. opony (od 2004 r.)
2. produkty zadrukowane (od 2006 r.)
3. tekstylia (np. odzież, pościel i obu-

wie od 2007 r.)
4. leki (od 2009 r.)
5. meble (od 2012 r.)
6. chemikalia, w tym m.in. kleje, farby, 

środki do pielęgnacji lakieru samo-
chodowego, aceton, wazelina, ma-
styks (od 2012 r.)

7. wyroby medyczne, które mają kon-
takt z tkanką (od 2012 r.)

8. łodzie rekreacyjne i sportowe (od 
2019 r.)

 

Należy przy tym zauważyć, że aktualnie we 
Francji trwa ekspansja systemów ROP na 
nowe grupy produktów. W 2021 r. wpro-
wadzono system ROP na wyroby tyto-
niowe, a w 2022 r. objęto tym systemem 
oleje smarowe, artykuły do majsterkowania 
i ogrodnictwa, artykuły sportowe i rekre-
acyjne, zabawki oraz artykuły budowlane. 
Co istotne, w kolejnych latach planowane 
jest objęcie systemami ROP kolejnych pro-
duktów. Otóż, mają one obejmować opako-
wania stosowane w gastronomii (2023 r.), 
tkaniny sanitarne jednorazowego użytku, 
w tym wstępnie nasączone chusteczki do 
ciała i użytku domowego (2024 r.), synte-
tyczne gumy do żucia nie ulegające biode-
gradacji (2024 r.), sprzęt wędkarski (2025 r.) 
i wreszcie – opakowania stosowane w prze-
myśle i handlu (2025 r.). Łącznie daje to za-
tem 22 rodzaje grup produktowych, które 
docelowo mają być objęte systemami ROP 

prawo

Podstawowym obowiązkiem 
podmiotu oferującego na rynek 
francuski produkty objęte 
systemem ROP jest uzyskanie 
wpisu do systemu SYDEREP.
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we Francji (sic!). Szczegółowe zestawienie 
poszczególnych systemów ROP we Francji 
przedstawia Rysunek 1. 

 
SYDEREP, CZYLI FRANCUSKIE BDO 

Podstawowym obowiązkiem podmiotu 
oferującego na rynek francuski produkty 
objęte systemem ROP jest uzyskanie 
wpisu do systemu SYDEREP (fr. Système 
déclaratif des fi lières responsabilité élar-
gie des producteurs)5. W praktyce SYDE-
REP pełni podobną funkcję jak BDO, tj. sta-
nowi rejestr podmiotów, które podlegają 
systemowi ROP.
Wpis do SYDEREP jest równoznaczny z uzy-
skaniem unikalnego numeru identyfi ka-
cyjnego (fr. Identifi ant Unique – IDU). Jak 
stanowi natomiast art. R541-173 francu-
skiego Kodeksu środowiskowego (fr. Code 
d’environement), numer identyfi kacyjny 
należy obowiązkowo zamieszczać na do-
kumencie określającym ogólne warunki 
sprzedaży, a w przypadku gdy podmiot nie 
posiada takiego dokumentu, to w jakimkol-
wiek innym dokumencie umownym, który 
jest przekazywany kupującemu. Co wię-
cej, producent powinien uzyskać odrębny 
numer IDU dla każdego z systemów ROP 
funkcjonujących we Francji. 
 

Kto powinien uzyskać wpis do SYDEREP?  

Jak wskazuje francuskie Ministerstwo Śro-
dowiska, tj. Agence de la transition écolo-
gique, wpis do SYDEREP powinien uzy-
skać producent jakiegokolwiek produktu, 
który został objęty systemem ROP. Należy 
przy tym zauważyć, że „producent” jest de-
fi niowany odrębnie na gruncie każdego 
z francuskich systemów ROP. W rezultacie 
ustalenie tego, czy dany produkt podlega 
pod system ROP wymaga nie tylko dobrej 
znajomości oferowanego asortymentu, ale 
także weryfi kacji danej kategorii produk-
tów z punktu widzenia francuskich syste-
mów ROP. 

5 Les fi lières à Responsabilité élargie des producteurs (REP), 
Agence de la transition écologique 2022, https://experti-
ses.ademe.fr/economie-circulaire/dechets/elements-con-
texte/fi lieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep, 
dostęp online 27.08.2022. 

Przykładowo, w zakresie opakowań obję-
tych systemem ROP defi nicja w tym za-
kresie znalazła się w art. R543-54 fran-
cuskiego Kodeksu środowiskowego. Co 
istotne, wynika z niej jednoznacznie, że 
za producenta objętego systemem ROP 
uznaje się także importerów. W rezulta-
cie podmioty oferujące swoje produkty 
bezpośrednio do go-
spodarstw domowych 
(np. przez marketpla-
c’y) będą objęte prze-
pisami w tym zakresie. 
Niemniej jednak, każdy 
przypadek należy oce-
niać w tym zakresie in-
dywidualnie. W prak-
tyce bowiem odpowie-
dzialność za opakowania 
może stanowić wypadkową wielu czynników 
(wśród nich można wskazać chociażby roz-
wiązania przyjęte przez marketplace). 
 

FRANCUSKIE EKO-ORGANIZACJE

Rejestracji do SYDEREP można doko-
nać samodzielnie lub za pośrednictwem 

Zakres produktów 
objętych rozszerzoną 
odpowiedzialnością 
producenta w Czechach 
jest podobnie ukształtowany 
jak w Polsce.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta
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wybranej przez siebie eko-organizacji. Sam 
wpis do SYDEREP jest bezpłatny. Niemniej 
jednak, producent objęty system ROP 
musi wypełniać szereg obowiązków zwią-
zanych z rozliczaniem wprowadzanych na 
rynek produktów. Obejmują one zarówno 

obowiązki środowi-
skowe (np. osiągnięcie 
wymaganych pozio-
mów zbierania lub re-
cyklingu odpadów), jak 
również sprawozdaw-
cze (np. składanie ra-
portów na temat wpro-
wadzonych na rynek 
opakowań i wykonania 
obowiązków). Podob-
nie jak ma to miejsce 

w Polsce, umowa z organizacją odzysku 
pozwala przekazać wszystkie obowiązki 
w tym zakresie podmiotowi, który wypełni 
je w imieniu polskiej fi rmy. 
Warto przy tym zauważyć, że rynek fran-
cuskich eko-organizacji jest bardzo zróż-
nicowany. Mianowicie, dla niektórych sek-
torów objętych systemem ROP funkcjo-
nuje zaledwie jedna organizacja, z kolei 
dla innych może ich funkcjonować kilka. 

Przykładowo, w sektorze tekstylnym obej-
mującym m.in. odzież i obuwie funkcjonuje 
tylko jedna eko-organizacja „Refashion”. 
Z kolei w sektorze opakowań dla gospo-
darstw domowych aktualnie zatwierdzone 
są trzy eko-organizacje: „Adelphe”, „CITEO”
oraz „Léko”. 
W praktyce zatem zawarcie umowy z eko-
-organizacją stanowi pierwszy i jednocze-
śnie kluczowy krok dla podmiotów zainte-
resowanych wprowadzaniem produktów 
na rynek francuski. 
 

SYSTEM ROP NA TERENIE CZECH

Zakres produktów objętych rozszerzoną 
odpowiedzialnością producenta w Cze-
chach jest podobnie ukształtowany jak 
w Polsce. Mianowicie systemami ROP zo-
stały objęte przede wszystkim te produkty, 
co do których taki obowiązek wynika z pra-
wodawstwa unijnego. Mowa tutaj przede 
wszystkim o opakowaniach, sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym, bateriach 
i akumulatorach, oponach, a także o po-
jazdach. Dodatkowo, do końca września 
2015 r. systemem ROP w Czechach były 
objęte także oleje.
 

Kluczowe regulacje prawne związane 
z czeskimi systemami ROP znajdują się 
w następujących aktach prawnych: 
• Zákon ze dne 1. prosince 2020 

o výrobcích s ukončenou životno-
stí (Dz. 542/2020; Ustawa z dnia 
1 grudnia o produktach wycofa-
nych z eksploatacji), 

• Zákon ze dne 4. prosince 2001 ooba-
lech a o změně některých zákonů 
(Dz. 477/2001; Ustawa z dnia 
1 grudnia o opakowaniach i zmia-
nie niektórych innych ustaw).

 

Na uwagę zasługuje przede wszystkim 
ustawa z 2020 r., która została poświę-
cona gospodarce odpadami powstają-
cymi z niektórych odpadów. Główne zało-
żenia tej ustawy nawiązują do podstawo-
wych założeń systemów ROP – mianowicie 
producent ma odpowiadać za oferowane 

prawo

W praktyce zawarcie umowy 
z eko-organizacją stanowi 
pierwszy i jednocześnie 
kluczowy krok dla podmiotów 
zainteresowanych 
wprowadzaniem produktów 
na rynek francuski. 
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Rozszerzona odpowiedzialność producenta

produkty „od kołyski aż po grób”. Regula-
cje w tym zakresie odnoszą się nie tylko 
do kwestii związanych z odpowiedzialno-
ścią fi nansową i organizacyjną za gospo-
darowanie odpadami, ale także do spo-
sobu produkcji. W praktyce przekłada się 
to na normy prawne, które mają wymu-
sić na producentach działalność wytwór-
czą zgodną z zasadami eko-projektowania. 
Mianowicie producent na etapie projekto-
wania i wykonania produktu ma obowią-
zek uwzględnić cały cykl życia produktu, 
w tym jego wpływ na środowisko. W rezul-
tacie przepisy analizowanej ustawy mają 
motywować producentów do minimalizo-
wania zawartości substancji niebezpiecz-
nych w produkcie oraz w procesie produk-
cyjnym, a także do oferowania produktów, 
które są możliwe do naprawy oraz nadają 
się do recyklingu.  

ROZLICZANIE OPAKOWAŃ NA 
TERENIE CZECH  

Jednym z kluczowych systemów ROP 
funkcjonujących na rynku czeskim jest 
system dotyczący opakowań. Podstawo-
wym obowiązkiem podmiotów wpro-
wadzających na rynek czeski produkty 
w opakowaniach jest zapewnienie zbiórki 
i wykorzystania tych opakowań (odpadów 
opakowaniowych).  

Jak stanowi natomiast art. 13 czeskiej 
ustawy o opakowaniach – podmiot, 
który wprowadza opakowania do ob-
rotu, ma w zasadzie trzy możliwości wy-
konania tego obowiązku:  
1. samodzielnie, tj. ponosząc odpowie-

dzialność organizacyjną i fi nansową 
za wykonanie tych obowiązków,  

2. poprzez przeniesienie tych obo-
wiązków na inną osobę wraz z prze-
niesieniem prawa własności opa-
kowania, którego te obowiązki do-
tyczą, w celu jego dalszego obrotu, 
jeżeli umowa przeniesienia prawa 
własności wyraźnie tak stanowi,  

3. zawierając umowę o spełnie-
nie obowiązku odbioru i utylizacji
  

odpadów opakowaniowych z „upraw-
nioną fi rmą”, będącą odpowiednikiem 
polskich organizacji odzysku opakowań 
(aktualnie na rynku czeskim zezwole-
nie na prowadzenie takiej działalności 
posiada fi rma EKO-KOM s.a. z siedzibą 
w Pradze, która wykonuje obowiązki na 
rzecz ponad 21 300 podmiotów). 

 

Warto w tym miejscu zasygnalizować, że 
od 1 stycznia 2021 r. czeska ustawa o opa-
kowaniach dopuszcza ustanowienie przez 
podmioty nieposiada-
jące siedziby w Repu-
blice Czeskiej pełno-
mocnika (autoryzowa-
nego przedstawiciela), 
którego zadaniem jest 
wykonywanie obowiąz-
ków związanych z rozli-
czaniem opakowań. 
Wśród innych obowiązków podmiotów 
wprowadzających opakowania na ry-
nek czeski należy wskazać prowadzenie 

Jednym z kluczowych 
systemów ROP funkcjonujących 
na rynku czeskim jest system 
dotyczący opakowań.
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ewidencji opakowań, 
a także uiszczenie 
opłaty rejestracyjnej 
i rocznej (800 CZK). Ist-
nieje również obowią-
zek złożenia wniosku 
o wpis na listę osób, na 
których ciąży obowią-
zek odbioru lub utyli-
zacji odpadów opako-

waniowych6. Niemniej jednak, obowiązek 
ten nie dotyczy podmiotów, które posia-
dają umowę z EKO-KOM.  

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKÓW 

W przeciwieństwie do prawa polskiego, na 
rynku czeskim wprowadzono wyłączenia, 
które zwalniają drobne fi rmy handlowe 
z obowiązku rozliczania opakowań.  

 
 

Jak stanowi § 15a czeskiej ustawy 
o opakowaniach, osoby wprowadza-
jące opakowania do obrotu nie mu-
szą wypełniać wspomnianych powyżej 
obowiązków, w tym zapewniać zbiórki 
i wykorzystania wprowadzonych na ry-
nek opakowań, jeżeli łącznie spełnią 
dwa warunki: 
1. całkowita ilość opakowań wpro-

wadzonych przez nich do obrotu 
w roku kalendarzowym nie przekra-
cza 300 kg i jednocześnie 

2. ich roczny obrót nie przekracza 
25 000 000 CZK (ok. 4 670 000 PLN).  

 

Powyższe regulacje dają zatem możli-
wość relatywnie prostego wejścia na ry-
nek czeski. Niemniej jednak należy za-
uważyć, że w przypadku zwiększenia skali 
sprzedaży może pojawić się obowiązek 
rozliczania opakowań wprowadzanych 
na rynek czeski. Również w tym wypadku 
wprowadzający produkty na rynek czeski 
powinien każdorazowo ocenić swoją sy-
tuację lub skonsultować ją z właściwymi 

6 Wykaz osób, które są zobowiązane do odbioru i utylizacji 
odpadów opakowaniowych zgodnie z § 14 ustawy o opa-
kowaniach, tj. wykaz osób, które wypełniają obowiązki wy-
nikające z ustawy o opakowaniach w sposób określony 
w § 13 ust. 1 lit. a lub b dostępny jest na stronie: https://
www.mzp.cz/www/regobaly.nsf.

instytucjami wyspecjalizowanymi w tymi 
obszarze. 

CZESKI SYSTEM ROP DLA 
WPROWADZAJĄCYCH SPRZĘT 

Tytułem uzupełnienia warto również 
wspomnieć o obowiązkach spoczywają-
cych na wprowadzających sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny na rynek czeski. 
W tym zakresie wspomniana wcześniej 
czeska ustawa z 2020 r. o produktach 
wycofanych z eksploatacji wskazuje jed-
noznacznie, że „producentem sprzętu” 
są przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt 
elektryczny do obrotu, dostarczając go 
za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość bezpośrednio do użyt-
kowników końcowych w Republice Cze-
skiej z innego państwa, w którym mają 
siedzibę. 
W praktyce oznacza to, że podmiot oferu-
jący sprzęt na rynku czeskim, powinien wy-
konać liczne obowiązki. Co istotne, może 
je wypełnić samodzielnie lub za pośred-
nictwem „systemu zbiorowego”. W  ostat-
nim wypadku mowa oczywiście o pod-
miotach pełniących analogiczną funkcję 
do organizacji odzysku sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego. Odmiennie niż ma 

W przeciwieństwie do prawa 
polskiego, na rynku czeskim 
wprowadzono wyłączenia, 
które zwalniają drobne fi rmy 
handlowe z obowiązku 
rozliczania opakowań. 

prawo
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to miejsce w przypadku opakowań, cze-
ski rynek organizacji odzysku sprzętu jest 
bardzo konkurencyjny (lista podmiotów 
wprowadzających sprzęt, a także czeskich 
organizacji zapewniających system zbio-
rowego wykonywania obowiązków do-
stępna jest w rejestrze „ISOH” – cz. Infor-
mační Systém Odpadového Hospodářství, 
https://isoh.mzp.cz/). 
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
opakowań, również podmioty wprowa-
dzające na rynek czeski sprzęt, które nie 
mają siedziby na terytorium Republiki Cze-
skiej, mogą ustanowić autoryzowanego 
przedstawiciela.  

PODSUMOWANIE 

Ramy niniejszej publikacji nie pozwa-
lają odnieść się szczegółowo do wszyst-
kich aspektów związanych z wprowadza-
niem produktów na rynki zagraniczne. 
W ramach zaprezentowanych przykła-
dów podjęto próbę wskazania kluczowych 
aspektów związanych z ROP we Fran-
cji i Czechach. Należy natomiast zauwa-
żyć, że przedstawione w niniejszym arty-
kule informacje stanowią jedynie zarys 
omawianej problematyki. Otóż, niezależ-
nie od wpisu do rejestru, czy też zawarcia 

umowy z organizacją odzysku, przedsię-
biorcy mają również szereg innych obo-
wiązków (np. informacyjnych, czy też w ob-
szarze znakowania pro-
duktów i opakowań). 
Co więcej, przed pod-
jęciem jakichkolwiek 
decyzji warto upew-
nić się czy dana fi rma 
na pewno posiada sta-
tus producenta w da-
nym kraju. W tym celu 
pomocne mogą być instytucje odpowie-
dzialne za zarządzanie systemami ROP 
(np. państwowe agencje prowadzące reje-
stry przedsiębiorców, ministerstwo środo-
wiska danego państwa, organizacje odzy-
sku), czy też podmioty wyspecjalizowane 
w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta. 
Nie ulega natomiast wątpliwości, że re-
gulacje prawne dotyczące ROP rozwijają 
się niezwykle dynamicznie. Trend ten wi-
doczny jest w całej Unii Europejskiej. Dla-
tego też przedsiębiorcy oferujący swoje 
produkty za granicą powinni ze szcze-
gólną uwagą monitorować przepisy doty-
czące ROP. Nieznajomość prawa obowią-
zującego w danym kraju może natomiast 
zakończyć się wysokimi karami fi nanso-
wymi.    

Regulacje prawne dotyczące 
ROP rozwijają się niezwykle 
dynamicznie. Trend ten 
widoczny jest w całej Unii 
Europejskiej. 

Rozszerzona odpowiedzialność producenta
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Powszechny system 
kaucyjny w Polsce – 
krok po kroku

DLACZEGO POTRZEBNY JEST SYSTEM 
KAUCYJNY? 
 
W Europie w latach 1950-2020 nastą-
pił dynamiczny wzrost produkcji oraz wy-
korzystania wyrobów z tworzyw sztucz-
nych. W konsekwencji przyczyniło się to do 
zwiększenia poziomu ilości wytwarzanych 
z tego surowca odpadów oraz powsta-
nia ryzyka związanego z ich nieodpowied-
nim zagospodarowaniem. Skutki jakie za 
sobą niesie generowanie ogromnych ilo-
ści odpadów z produktów jednorazowego 
użytku, doprowadziło do konieczności 
ustanowienia specjalnych ram prawnych, 
których celem jest ochrona środowiska 
oraz dążenie do wdrożenia modelu gospo-
darki o obiegu zamkniętym. 

„Dyrektywa SUP” nałożyła na Polskę i inne 
państwa członkowskie obowiązek zapewnienia 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 
powstałych z butelek jednorazowego użytku 
z tworzyw sztucznych do 3l.

agnieszka skorupińska
adwokat, partner i lider praktyki prawa 
ochrony środowiska, kancelaria cms

karolina drozd
prawnik w praktyce prawa ochrony 
środowiska, kancelaria cms
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Powszechny system kaucyjny w Polsce – krok po kroku

SPOSÓB NA SPEŁNIENIE UNIJNYCH 
WYMAGAŃ

W odpowiedzi na problem rosnącego za-
nieczyszczenia środowiska odpadami 
z tworzyw sztucznych, w dniu 12 czerwca 
2019 r. opublikowana została dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmniejszenia wpływu nie-
których produktów z tworzyw sztucz-
nych na środowisko (Dz. Urz. L Nr 155 
z 12.06.2019, str. 1) „Dyrektywa SUP”. Na-
łożyła ona na Polskę i inne państwa człon-
kowskie obowiązek zapewnienia selek-
tywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 
powstałych z butelek jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych na napoje 

o pojemności do 3 l wraz z ich zakrętkami 
i wieczkami na poziomie 77% w 2025 r. 
oraz 90% w 2029 r. 
W polskim systemie prawnym przejawem 
częściowej transpozycji Dyrektywy SUP, 
czyli procesu, którego zadaniem jest prze-
niesienie przepisów dyrektywy do prawa 
krajowego, są trwające 
prace legislacyjne nad 
projektem dotyczące 
systemu kaucyjnego tj. 
projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o gospo-
darce opakowaniami 
i odpadami opakowa-
niowymi oraz ustawy 
o odpadach (numer 
z wykazu: UC98). Opublikowany przez Mi-
nisterstwo Klimatu i Środowiska w dniu 
31 stycznia 2022 r. projekt ma na celu 
wprowadzenie i uregulowanie systemu 
kaucyjnego dającego szansę na osiągnię-
cie w Polsce wymaganych przez Dyrek-
tywę SUP poziomów selektywnego zbiera-
nia. Zgodnie z zaproponowaną przez pro-
jektodawcę defi nicją system kaucyjny to 
system, w którym przy sprzedaży napojów 
w opakowaniach jednorazowego albo wie-
lokrotnego użytku pobierana jest kaucja, 
która następnie zostanie zwrócona konsu-
mentowi w momencie zwrotu opakowań 
lub odpadów opakowaniowych. 

 
JAKIE OPAKOWANIA OBEJMIE SYSTEM 
KAUCYJNY? 

 
Powszechny system kaucyjny ma objąć:
• butelki z tworzyw sztucznych 

(zwane PET) do 3 l pojemności,
• puszki aluminiowe do 1 l pojemności,
• jednorazowe i wielorazowe butelki 

szklane do 1,5 l pojemności. 

W uwagach do założeń projektu ustawy 
apeluje się jednak o pozostawienie butelek 
szklanych jednorazowego użytku w gmin-
nych systemach zbiórki i wyłączenie ich 
z systemu kaucyjnego, dzięki czemu 
gminy nie zostaną pozbawione części su-
rowca i strumienia fi nansowego. Podkreśla 

Zgodnie z założeniami 
nowelizacji przyłączenie do 
systemu kaucyjnego ma być 
dobrowolne i obowiązujące 
na terytorium całego kraju.
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się także, że takie rozwiązanie będzie wy-
magać utworzenia nowego łańcucha lo-
gistycznego, generując tym samym do-
datkowe koszty inwestycyjne. Zwolennicy 
objęcia systemem kaucyjnym zarówno bu-
telek wielorazowego, jak i jednorazowego 
użytku twierdzą, że pozwoli to na unik-
nięcie dezorientacji wśród konsumentów, 
co do sposobu zagospodarowania tych 
odpadów.   

JAK MA WYGLĄDAĆ SYSTEM 
KAUCYJNY?

Zgodnie z założeniami nowelizacji przyłą-
czenie do systemu kaucyjnego ma być do-
browolne i obowiązujące na terytorium ca-
łego kraju. Według Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska ustawa nie ma na celu zmu-
szać do korzystania z systemu kaucyjnego, 
a jedynie zachęcać poprzez czynniki eko-
nomiczne do jego tworzenia. System kau-
cyjny ma być tworzony przez przedsię-

biorców i to oni po-
winni określić zasady 
jego funkcjonowania, 
kierując się wytycz-
nymi ujętymi w usta-
wie. W praktyce pod-
miotami kształtują-
cymi system kaucyjny 
będą wprowadzający 
lub grupa wprowadza-
jących napoje w opa-
kowaniach stanowią-

cych przedmiot ustawy. W oparciu o nowe 
regulacje będą oni przede wszystkim zo-
bligowani do osiągnięcia odpowiednich 
poziomów selektywnego zbierania. Na-
leży jednak pamiętać, że przedsiębiorcy 
nie będą mogli wliczać do uzyskiwanych 
poziomów opakowań, które zostały ze-
brane poza systemem kaucyjnym. Następ-
stwem niespełnienia tego obowiązku bę-
dzie wymóg uiszczenia przez wprowadza-
jących oraz podmiot reprezentujący opłaty 
produktowej. W celu realizacji obowiązku 
osiągnięcia wymaganych poziomów selek-
tywnego zbierania, wprowadzający napoje 
w opakowaniach albo grupa tych wpro-
wadzających mogą ustanowić podmiot 
reprezentujący i przystąpić do utworzo-

nego przez ten podmiot systemu kaucyj-
nego lub przystąpić do istniejącego już 
systemu. W takim przypadku będą oni zo-
bowiązani do zawarcia z podmiotem repre-
zentującym umowy spełniającej warunki 

określone w ustawie. Podmiot reprezen-
tujący, chcąc rozpocząć działalność zwią-
zaną z system kaucyjnym, będzie musiał 
uzyskać zezwolenie ministra właściwego 
ds. klimatu, wydane w drodze decyzji. 
Wprowadzający napoje w opakowaniach 
w oparciu o założenia ustawy będą zobli-
gowani do fi nansowania działań podejmo-
wanych przez podmiot reprezentujący. Na-
leży zauważyć, że projekt ustawy nie wska-
zuje liczby podmiotów reprezentujących, 
pozwalając tym samym na utworzenie 
więcej niż jednego systemu. Rozwiązanie 
takie pozwoli na powstanie konkurencji 
między przedsiębiorcami, na której skorzy-
sta sam konsument. Kolejnym przykładem 
wskazującym na swobodę w tworzeniu 
systemu kaucyjnego przez przedsiębior-
ców jest dowolność w wyborze sposobu 
jego zorganizowania, za pomocą którego 

Według Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska ustawa nie ma 
na celu zmuszać do korzystania 
z systemu kaucyjnego, 
a jedynie zachęcać poprzez 
czynniki ekonomiczne do jego 
tworzenia. 
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zbierane będą opakowania po napojach. 
Zdaniem specjalistów pozwoli to na wy-
bór najlepszego narzędzia dostosowanego 
do możliwości fi nansowych przedsiębiorcy 
zgodnie z jego wolą. 

ZASADY POBORU KAUCJI 

W obecnym brzmieniu projektu ustawy 
o systemie kaucyjnym projektodawca nie 
określa górnych i dolnych widełek, w jakich 
powinna zostać określona stawka kaucji 
pobieranej od konsumentów. Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska zapewniło jednak, że 
kwoty kaucji zostaną wprowadzone rozpo-
rządzeniem do ustawy. Zgodnie z opubli-
kowaną treścią projektu obowiązek pobie-
rania kaucji nałożony zostanie na wszyst-
kie sklepy. Odmiennie natomiast zostały 
ukształtowane przez projektodawcę za-
sady zwrotu kaucji, zgodnie z którymi zo-
bligowane do zwrotu są wyłącznie sklepy 
o powierzchni przekraczającej 100 m2. 
W przypadku mniejszych sklepów zwrot 
kaucji będzie miał charakter dobrowolny. 

Przepływ kaucji można opisać 
w trzech zasadniczych krokach: 
• kaucja zostanie pobrana od kon-

sumenta przy zakupie produktu 
w opakowaniu objętym systemem 
kaucyjnym, 

• konsument będzie mógł odzyskać 
kaucję bez konieczności okazania 
paragonu, 

• kaucja, która nie zostanie odebrana 
przez konsumenta zostanie przeka-
zana do wprowadzającego produkt 
w opakowaniu objętym systemem 
kaucyjnym, dając mu tym samym 
możliwość przeznaczania jej na dal-
sze funkcjonowanie systemu. 

 

ZALETY SYSTEMU KAUCYJNEGO 

Niewątpliwie system kaucyjny będzie re-
wolucją na krajowym rynku gospodarki od-
padami. Przede wszystkim daje on gwa-
rancję spełnienia unijnych wymogów 

nałożonych Dyrektywą SUP oraz uniknię-
cia przez Polskę związanych z tym sankcji. 
Doświadczenia państw, które wdrożyły sys-
tem kaucyjny pokazują, że jest on rozwiąza-
niem prowadzącym do podniesienia efek-
tywności zbiórki odpa-
dów oraz wpływającym 
pozytywnie na skutecz-
ność recyklingu mate-
riałowego. W krajach, 
w których obowiązuje 
system kaucyjny za-
uważono znaczną po-
prawę w kwestii czy-
stości przestrzeni pu-
blicznej, a co za tym 
idzie jakości życia społeczeństwa. Co wię-
cej system kaucyjny jest jednym ze sposo-
bów na efektywną walkę ze zmianami kli-
matycznymi, dzięki zmniejszeniu emisji 
CO2 do atmosfery. Przyczyni się on także 
do redukcji ilości miejsc nielegalnego skła-
dowania odpadów. Prawidłowo przepro-
wadzona kampania informacyjna pozwoli 
zwiększyć świadomość obywateli na temat 
problemu rosnącego zanieczyszczenia śro-
dowiska odpadami z tworzyw sztucznych 
oraz zachęci do korzystania z wdrożonego 
przez ustawę systemu kaucyjnego. Z uwagi 
na powszechny charakter systemu oraz 
równy dostęp do niego, konsument bę-
dzie miał możliwość w łatwy sposób prze-
kazać opakowanie lub odpad opakowa-
niowy i przyczynić się tym samym do jego 
pozostawienia w gospodarce tak długo, 
jak to jest możliwe. Zamysł wprowadze-
nia systemu kaucyjnego ma niewątpliwie 
ogromny potencjał w kwestii wprowadze-
nia opakowań po napojach do gospodarki 
o obiegu zamkniętym i jest mechanizmem 
pozwalającym na przeprowadzenie grun-
townych zmian w otaczającym nas środo-
wisku. Jednak końcowej oceny systemu 
kaucyjnego w Polsce będzie można doko-
nać dopiero po opublikowaniu ostatecznej 
wersji projektu ustawy dotyczącej systemu 
kaucyjnego.    

CZY CENY NAPOJÓW WZROSNĄ?

Najczęściej zadawanym pytaniem i oba-
wami wszystkich zainteresowanych jest 

Powszechny system kaucyjny w Polsce – krok po kroku

W krajach, w których 
obowiązuje system kaucyjny 
zauważono znaczną poprawę 
w kwestii czystości przestrzeni 
publicznej, a co za tym idzie 
jakości życia społeczeństwa. 
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kwestią tego czy i w jaki sposób propono-
wane regulacje przełożą się na wzrost cen 
napojów. Według deklaracji Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska system kaucyjny nie 
zwiększy kosztów produktów i nie wpłynie 
na ich cenę. Podkreśla się, że system kau-
cyjny nie jest kosztem tylko elementem 
związanym z opakowaniem, więc mówie-
nie o wzroście cen jest absolutnie nieuza-

sadnione. Natomiast 
zdaniem specjalistów 
uruchomienie systemu 
kaucyjnego musi wią-
zać się z wysokimi na-
kładami inwestycyj-
nymi, które przełożą 
się na podniesienie 
cen przez część skle-
pów. Branża zwraca 
uwagę, że wzrost ceny 

napoju będzie rezultatem nałożenia na 
niego kaucji oraz wyższej marży, wynikają-
cej z konieczności zakupu specjalnych au-
tomatów oraz rozbudowy sklepów w celu 
stworzenia prawidłowych warunków zwra-
cania i przechowywania opakowania. 
W takim przypadku zwrot kaucji w mo-
mencie oddawania opakowania przez 
konsumenta wyrówna jedynie część pod-
wyżki ceny. Z opinii przedstawionych przez 
sektor gospodarki odpadami wynika do-
datkowo, że wprowadzenie systemu kau-
cyjnego wpłynie również na wzrost ceny 
odbioru śmieci z gospodarstw domowych, 

który będzie spowodowany spadkiem do-
chodów operatorów. Na tym etapie prac 
nad wdrożeniem systemu kaucyjnego 
trudno jednak oszacować kwotę wzro-
stu ceny jaka zostanie nałożona na napoje 
w opakowaniach objętych systemem.           

OD KIEDY MA OBOWIĄZYWAĆ SYSTEM 
KAUCYJNY?
 
Zgodnie z zamieszczonym na stronie Rzą-
dowego Centrum Legislacji projektem, 
system kaucyjny ma zacząć obowiązy-
wać w Polsce od 1 stycznia 2023 r. Dobrze 
funkcjonujący system kaucyjny wymaga 
jednak optymalnego okresu vacatio le-
gis oraz odpowiedniej kampanii informa-
cyjnej, która pozwoli na rozpowszechnie-
nie informacji oraz zasad wynikających 
z wdrażającej go ustawy. Przedsiębiorcy 
są zgodni co do potrzeby i konieczno-
ści utworzenia w Polsce systemu kaucyj-
nego, podkreślają jednak, że opubliko-
wany przez Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska w styczniu 2022 r. projekt wymaga 
wielu zmian. Ze względu na liczne uwagi 
zapowiedziano więc nowy projekt ustawy 
o systemie kaucyjnym bez wskazania do-
kładnej daty, kiedy ma zostać on opubli-
kowany. Według informacji podanych 
przez urząd administracji rządowej obec-
nie zakończono konsultacje publiczne 
i rozpoczęto kolejny etap prac legislacyj-
nych polegający na uzgodnieniu stano-
wiska z resortami, które wcześniej przed-
stawiły swoje uwagi w zakresie uzgodnień 
międzyresortowych. 

CO DALEJ?
 
Wdrożenie systemu kaucyjnego wymaga 
odpowiedniego przygotowania ze strony 
zainteresowanych nim podmiotów. Ze 
względu na ilość wniesionych uwag pro-
ponowane przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska przepisy jeszcze się zmienią, 
warto więc monitorować proces legisla-
cyjny, ponieważ dla jednych może ozna-
czać to ułatwienie, a dla innych nowe 
obowiązki, które trzeba będzie wypełnić 
w krótkim czasie.    

Zgodnie z zamieszczonym 
na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji projektem, 
system kaucyjny ma zacząć 
obowiązywać w Polsce 
od 1 stycznia 2023 r.

dobre praktyki
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Wynika to z faktu, że obowiązki odbioru 
i odzysku wobec danego opakowania po-
wstają w kraju, do którego opakowanie 
docelowo trafi  i gdzie stanie się ostatecz-
nie odpadem. W związku z powyższym 

opakowania wyeksportowane nie podle-
gają rozliczeniu w Polsce, tylko w kraju, 
do którego produkt zostaje sprzedany. 
Prawodawstwo unijne co prawda nadaje 
ramy i kierunki regulacjom recyklingowym, 

anna kowalczyk
polsko-niemiecka izba przemysłowo-handlowa (ahk polska)

Prowadząc sprzedaż zagraniczną, należy zapoznać się 
z wymogami prawnymi obowiązującymi w danym 

kraju docelowym. Analiza ta powinna dotyczyć również 
kwestii recyklingu opakowań oraz ewentualnych opłat 

z tym związanych. 

Eksport towarów 
do Niemiec? 

Tylko z LUCID!

Eksport towarów do Niemiec? Tylko z LUCID!
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jednak forma konkretnych przepisów 
i ich realizacja przez państwa członkow-
skie leżą w gestii poszczególnych kra-
jów. W związku z tym na każdym rynku 
mamy do czynienia z odrębnym syste-
mem opakowaniowym, co z pewnością 

stanowi duże utrud-
nienie dla fi rm spoza 
danego kraju, biorąc 
pod uwagę, że jest to 
kolejny i jeden z wielu 
aspektów prawnych 
i sprawozdawczych 
nałożonych na przed-
siębiorstwa. Dodat-
kowo zazwyczaj do-
chodzi również ba-

riera językowa. Regulacje dotyczą często 
wszystkich podmiotów, zarówno dużych 
fi rm, jak i jednoosobowych działalności 
gospodarczych, których eksport jest nie-
wielki. Niemniej chcąc postępować zgod-
nie z prawem, należy zmierzyć się z tą 
problematyką, zwłaszcza mając na uwa-
dze rosnące znaczenie kwestii środowi-
skowych i stopniowo zaostrzane przepisy 
w tym zakresie. 

Rynek niemiecki, analizując wolumen na-
szego krajowego eksportu, jest kluczo-
wym celem eksportowym. Przy obec-
nej skali sprzedaży towarów z Polski do 

Niemiec, ogromne ilości opakowań tra-
fi ają do naszego zachodniego sąsiada 
i de facto, regulacje te dotyczą wielu 
fi rm. Mimo tych intensywnych relacji han-
dlowych, świadomość bądź znajomość 
niemieckich przepisów w zakresie opako-
wań wśród polskich fi rm często w dalszym 
ciągu pozostaje na stosunkowo niskim po-
ziomie, mimo że obowiązują od wielu lat. 
Aktualna nowelizacja i kolejne nowe re-
gulacje w tym zakresie dodatkowo roz-
szerzają jeszcze obowiązki opakowaniowe. 
Warto mieć na uwadze, że brak wypełnia-
nia niemieckich przepisów w tym obsza-
rze może skutkować wysokimi karami pie-
niężnymi do 200 000 EUR lub zakazem 
dystrybucji. Należy również podkreślić, że 
opisane regulacje w takim samym stop-
niu dotyczą fi rm niemieckich, zatem nie 
ma tutaj mowy o dyskryminacji eksporte-
rów czy o nowej barierze handlowej.

W ostatnich tygodniach o niemieckiej usta-
wie o opakowaniach, czyli VerpackG ponow-
nie zrobiło się głośno za sprawą wchodzącej 
w życie nowelizacji. Ta aktualizacja przepisów 
miała na celu ułatwienie egzekwowania do-
tychczas obowiązujących regulacji i uszczel-
nienie systemu opakowaniowego w Niem-
czech. Od 1 lipca 2022 r. rozszerzone zo-
stały obowiązki w zakresie konieczności 
deklaracji opakowań wprowadzanych do 

Od 1 lipca 2022 r. rozszerzone 
zostały obowiązki w zakresie 
konieczności deklaracji 
opakowań wprowadzanych 
do obrotu w Niemczech na 
wszystkie rodzaje opakowań. 
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Eksport towarów do Niemiec? Tylko z LUCID!

obrotu w Niemczech na wszystkie rodzaje 
opakowań.  

Zastosowane zostały również me-
chanizmy kontrole dla sprzedawców 
z sektora e-commerce – na platfor-
mach typu marketplace należy po-
świadczyć wypełnianie obowiązków 
poprzez podanie numeru rejestracyj-
nego LUCID, w innym wypadku nastę-
puje blokada sprzedaży. Oznacza to, 
że aktualnie niezależnie czy następuje 
sprzedaż produktów w opakowaniach 
trafi ających do prywatnych konsumen-
tów czy do sektora B2B, tj. do handlu lub 
przemysłu, istnieje obowiązek rejestracji 
w LUCID – bazie administrowanej przez 
Zentrale Stelle Verpackungsregister 
(ZSVR). Pod jednym warunkiem – jeśli 
są przesłanki w rozumieniu niemieckiej 
ustawy do bycia podmiotem wprowa-
dzającym opakowania do obrotu. 
 

Podmiotem odpowiedzialnym za wy-
pełnienie obowiązków opakowaniowych 
w Niemczech jest podmiot, który jako 
pierwszy wprowadza produkty do obrotu 
(niem. Erstinverkehrbringer). Wprowadze-
nie do obrotu w przypadku importu/eks-
portu jest rozumiane jako prawna odpo-
wiedzialność za produkty w momencie 
przekroczenia granicy. Ustalana jest ona 
zwyczajowo za pomocą warunków do-
stawy Incoterms lub innych porozumień 
między stronami. Określenie podmiotu 
wprowadzającego jest zatem kluczowe 
w określeniu, która strona odpowiada za 
wypełnienie obowiązków opakowanio-
wych. W związku z tym dotyczą one wszyst-
kich polskich fi rm w przypadku sprzedaży 
transgranicznych do Niemiec, w których 
to strona polska odpowiada prawnie za to-
war w momencie przekroczenia granicy. 
W sytuacji odwrotnej, gdy przedsiębior-
stwo niemieckie odbiera produkty z teryto-
rium Polski i przewozi produkty do Niemiec 
– odpowiedzialność za wypełnienie kwestii 
opakowaniowych leży po drugiej stronie. 
Zasada ta ma zastosowanie dla wszystkich 
form sprzedaży (tradycyjnymi kanałami 
i internetowa) i podmiotów (producenci, 

dystrybutorzy oraz inne formy fi rm han-
dlowych). Wyjątkiem od opisanej reguły 
może być produkcja na zlecenie niemiec-
kiej fi rmy pod jej marką.  

 
Analizując niemiecki system opa-
kowaniowy można dokonać ogól-
nego podziału opakowań na dwie 
kategorie: opakowania podlega-
jące pod system dualny oraz opa-
kowania niepodlegające pod sys-
tem dualny. W zależności od tego, 
do której kategorii opakowania na-
leżą, dotyczyć ich będą inne obo-
wiązki. Klasyfi kacja jest zatem rów-
nież kluczowa. 

         
Dualny system obejmuje odbiór i odzysk 
opakowań stających się odpadem w pry-
watnych gospodarstwach domowych oraz 
miejscach takich, jak: hotele, restaura-
cje, szpitale, itp. Jeśli wprowadzane zostają 
na rynek produkty w tego typu opakowa-
niach konsumenckich, już od roku 2019 r. 
istnieje konieczność re-
jestracji w publicznej 
bazie LUCID oraz rapor-
towanie w tym miejscu 
ilości opakowań, a rów-
nolegle opłacanie licen-
cji w ramach dualnego 
systemu w organizacji 
odzysku w Niemczech. 
By ustalić rodzaj opako-
wań, należy stwierdzić, 
gdzie dane opakowanie fi nalnie trafi  i stanie 
się odpadem, nie zaś, gdzie sprzedawany 
jest bezpośrednio towar. Zatem sprzedaż 

Określenie podmiotu 
wprowadzającego jest 
kluczowe w określeniu, 
która strona odpowiada za 
wypełnienie obowiązków 
opakowaniowych. 
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B2B np. przez niemieckiego dystrybutora 
wcale nie musi zwalniać z obowiązków, je-
śli wprowadzone do obrotu produkty prze-
znaczone są dla prywatnych odbiorców. 

Aby uniknąć uznanio-
wości i ułatwić klasyfi -
kację opakowań, utwo-
rzony został ofi cjalny 
katalog mający funkcję 
nadrzędną w ustaleniu 
czy według niemiec-
kiego systemu dane 
opakowanie kategory-
zowane jest jako trafi a-

jące do prywatnego odbiorcy końcowego, 
i tym samym podlegające pod system du-
alny, czy też nie. 
 

Do drugiej kategorii opakowań, czyli 
tych poza systemem dualnym, zali-
czane są opakowania kaucyjne po 
napojach, opakowania po substan-
cjach niebezpiecznych oraz trafi a-
jące do handlu i przemysłu opako-
wania sprzedażowe, które zgodnie 
z katalogiem ZSVR nie podlegają pod 
system dualny, a także opakowania 
transportowe.  

Jak zostało wspomniane, nowością od 
lipca bieżącego roku dla tego typu opa-
kowań jest obowiązek ich deklarowania 
w LUCID, z tą różnicą, że w przypadku opa-
kowań niepodlegających pod system du-
alny nie ma konieczności wprowadzania 
raportów ilościowych w LUCID. Zgłoszenie 
opakowania odbywa się wyłącznie poprzez 
zaznaczenie, czyli odhaczenie danego 

rodzaju opakowania w rejestrze. Ustawa 
VerpackG w kwestii odbioru, czyli ewentu-
alnych opłat dotyczących opakowań trans-
portowych czy sprzedażowych niepodle-
gających pod system dualny, przewiduje 
szerszy wachlarz rozwiązań. Możliwe są po-
rozumienia bilateralne z partnerem i za-
pewnienie przez niego odbioru opako-
wań, zlecenie odbioru organizacji odzysku 
lub samodzielny fi zyczny odbiór opakowań 
z rynku niemieckiego. Niemniej rejestracja 
w LUCID pozostaje zawsze po stronie od-
powiedzialnej za towar w momencie prze-
kroczenia granicy. 

Regulacje w zakresie odbioru i odzysku 
opakowań obowiązują w Niemczech od lat 
90. Przed wejściem w życie ustawy pod-
stawę prawną stanowiło Niemieckie roz-
porządzenie o opakowaniach (VerpackV). 
Problemem wówczas był niski stopień wy-
pełniania obowiązków przez uczestników 
rynku, stąd od kilku lat wprowadzane są 
nowe mechanizmy mające na celu zapew-
nienie większej kontroli i transparentności. 
W obecnej formie opisane regulacje obej-
mują w mniejszym lub większym stopniu 
zasadniczo wszystkich eksporterów, jeśli 
dana fi rma jest podmiotem wprowadzają-
cym. Zgodnie z łacińską sentencją „nie-
znajomość prawa szkodzi”, ignorowanie 
również. Zwłaszcza że w obecnej formie 
pominięcie regulacji jest coraz bardziej 
utrudnione, a kary dotkliwsze. Warto za-
tem szerzej zainteresować się tematem 
oraz zgłębić te, na pierwszy rzut oka skom-
plikowane, w praktyce już dużo prostsze,  
regulacje, aby tak trywialny aspekt jak opa-
kowania nie odbił się negatywnie na eks-
pansji do Niemiec.   

Zgłoszenie opakowania 
odbywa się wyłącznie 
poprzez zaznaczenie, czyli 
odhaczenie danego rodzaju 
opakowania w rejestrze.
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Recykling paneli 
fotowoltaicznych 

dr monika ziółko
adiunkt w katedrze zarządzania międzynarodowego 

w uniwersytecie ekonomicznym w krakowie.

RECYKLING PANELI 
FOTOWOLTAICZNYCH 

Obserwowany w ostatnich latach dyna-
miczny rozwój fotowoltaiki niewątpliwie 
przynosi bardzo wiele korzyści, zarówno eko-
logicznych – systemy nie emitują hałasu, ani 
szkodliwych substancji czy gazów cieplarnia-
nych, jak i ekonomicznych – pozwalają na 
uniezależnienie się od dostawców energii 
elektrycznej (instalacje off-grid), produkując 
„darmowy prąd” z energii słonecznej. 
Energetyka solarna odgrywa coraz więk-
szą rolę na rynku europejskim i świato-
wym. Stały rozwój technologii przekłada 

się na rosnącą wydajność ogniw oraz niż-
sze ceny produkcji, a co za tym idzie rów-
nież paneli PV. W związku z tym rynek fo-
towoltaiczny ciągle się rozwija. W 2021 r. 
łączna moc zainstalowana w elektrow-
niach fotowoltaicznych 
na świecie osiągnęła 
940 GW, wzrastając 
o 22% w porównaniu 
z końcem 2020 r. [1].
Również w Polsce moc 
zainstalowana w fo-
towoltaice sukcesywnie rośnie i na ko-
niec maja 2022 r. wyniosła już ponad 
10,2 GW, stanowiąc tym samym ponad 

Energetyka solarna odgrywa 
coraz większą rolę na rynku 
europejskim i światowym. 

Recykling paneli fotowoltaicznych 
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połowę mocy zainstalowanej pochodzącej 
z OZE w kraju [2].
Jednak wraz z korzyściami płynącymi 
z rozwoju technologii fotowoltaicznej 
wzrasta również liczba odpadów genero-
wanych zarówno w procesie produkcji, jak 
i pod koniec życia modułu. W najbliższych 
latach na wysypiska trafi ą tony zużytych 
systemów PV, z którymi każde z państw 
będzie sobie musiało poradzić.   

BUDOWA I RECYKLING OGNIW PV

Ogniwa fotowoltaiczne (PV), zwane ina-
czej ogniwami słonecznymi, służą przede 
wszystkim do konwersji energii słonecznej 
w ogólnodostępną energię elektryczną. 
Proces ten nazywany jest konwersją foto-
woltaiczną [3]. 
Zdecydowana większość dostępnych 
na rynku paneli (ponad 90%), to panele 

zbudowane na ba-
zie krzemu krystalicz-
nego [4, 5]. Ich głów-
nym komponentem 
jest szkło stanowiące 
około 76% całkowi-
tej masy modułu foto-
woltaicznego, polimer 

(10%), aluminium (8%), krzem (5%), miedź 
(1%) i w mniej niż 0,1% – srebro i inne me-
tale (głównie cyna i ołów) [6].
Cykl życia ogniw fotowoltaicznych de-
terminowany jest ich wydajnością szaco-
waną na około 20–30 lat. W tym czasie 
sprawność ogniw fotowoltaicznych syste-
matycznie spada, w zależności od zasto-
sowanej technologii produkcji, od 0,3 do 
0,5% rocznie.  

Panele fotowoltaiczne zbudowane 
są z bardzo cennych surowców, które 
mogą być odzyskiwane i z powodze-
niem użyte ponownie. Obecnie sto-
sowane technologie pozwalają na 
odzysk ok. 90-95% szkła oraz na-
wet 100% aluminium. Do powtór-
nego zastosowania wykorzystywanych 
jest również 80-90% samych ogniw 
fotowoltaicznych. 
 

W zależności od sposobu recyklingu foto-
woltaiki, który determinowany jest między 
innymi różnicami w ich strukturze oraz za-
stosowaną do produkcji technologią, pro-
ces ten obejmuje mechaniczną, chemiczną 
i termiczną obróbkę odpadów [7].
Początkowo głównym celem recyklingu 
modułów fotowoltaicznych był odzysk 
całych płytek z monokrystalicznego 
krzemu, które separowane były z mo-
dułu za pośrednictwem dekompozycji 
termicznej materiału uszczelniającego. 
Technologia ta umożliwiała ponowne za-
stosowanie płytek krzemowych w no-
wych modułach, po wcześniejszym usu-
nięciu metalizacji i warstwy antyrefl eksyj-
nej, bez większych strat na efektywności 
nowych modułów. 
W przypadku zużytych ogniw fotowolta-
icznych starszego typu, zawierających sto-
sunkowo grubą warstwę krzemu, często 
możliwy jest odzysk podłoża krzemowego 
w całości i na jego bazie wytworzenie no-
wych ogniw o parametrach elektrycznych 
nie gorszych niż w przypadku produkcji 
opartej o nowy materiał krzemowy. W sy-
tuacji, gdy podłoża nie uda się odzyskać 

Cykl życia ogniw fotowoltaicz-
nych determinowany jest ich 
wydajnością szacowaną 
na około 20–30 lat.
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w całości, krzem może być wykorzystany 
do powtórnego przetworzenia.  
Jednak wraz z rozwojem technologii wy-
twarzania ogniw PV ich grubość znacz-
nie spadała, a co za tym idzie – trudno jest 
aktualnie odzyskać nieuszkodzone płytki 
krzemowe. Z tego powodu recykling sku-
pia się w głównej mierze na odzysku su-
rowego materiału półprzewodnikowego, 
czystych frakcji metali oraz szkła [8].
 
 
Należy wyodrębnić trzy etapy pro-
cesu recyklingu: delaminację i usu-
nięcie foli uszczelniającej EVA (ang. 
Ethylene Vinyl Acetate), oddzielenie 
materiału i odzysk metali [8]. Po roz-
montowaniu modułu, czyli usunię-
ciu z niego metalowej ramy (najczę-
ściej aluminiowej), odłączeniu skrzynki 
podłączeniowej oraz kabli, przejść 
można do właściwych etapów procesu 
recyklingu.  

Pierwszą jego fazą jest zdjęcie wierzch-
niej warstwy szkła w procesie delaminacji 

(usunięcie EVA) [9]. Tak przygotowany pa-
nel zawierający szkło, krzem, miedź i pla-
stik, poddawany jest cięciu, zgniataniu 
i mieleniu. Następnie 
za pośrednictwem prze-
siewaczy, stołów densy-
tometrycznych oraz se-
paratorów optycznych 
poszczególne kompo-
nenty są od siebie od-
dzielane [7].
Pozostałe elementy po-
zyskane z utylizacji pa-
neli PV poddawane są 
obróbce termicznej 
w bardzo wysokiej temperaturze, podczas 
której tworzywo sztuczne otaczające po-
szczególne części paneli odparowuje. W ten 
sposób ogniwa krzemowe są przygoto-
wane do dalszej obróbki, by w efekcie koń-
cowym aż 80% z nich można było wykorzy-
stać ponownie. W tym przypadku recykling 
oparty jest na wytrawianiu kwasem czą-
steczek krzemu i wzbogacaniu struktury, 
w celu przywrócenia pierwotnych właści-
wości ogniwa. Pozostałe 20% poddawane 
jest dalszej obróbce, skoncentrowanej 

W przypadku zużytych 
ogniw fotowoltaicznych 
starszego typu, zawierających 
stosunkowo grubą warstwę 
krzemu, często możliwy jest 
odzysk podłoża krzemowego 
w całości. 
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na przetapianiu ich do formy, tak zwanych 
wafl i krzemowych, które to fi nalnie mogą 
być ponownie użyte do produkcji nowych 
paneli PV.
Na tym etapie ogniwa poddawane są pro-
cesowi oczyszczania, w trakcie którego 
usuwane są zbędne warstwy w celu otrzy-

mania podłoża krze-
mowego, które może 
zostać ponownie wy-
korzystane. Należy 
mieć na uwadze fakt, 
że producenci modu-
łów fotowoltaicznych 
wykorzystują ogniwa 
wytworzone w róż-
nych technologiach – 
w związku z czym wy-
brana metoda recy-
klingu powinna być 
dostosowana do kon-

kretnego rodzaju ogniw. Obecny poziom 
wiedzy umożliwia odzysk około 96% su-
rowców [6].
Inną metodą jest oddzielenie czę-
ści szklanych i aluminiowych, które na-
stępnie trafi ają do przetopienia, by usu-
nąć z konstrukcji elementy plastikowe. 
Ostatecznie pozostają odporne na cie-
pło ogniwa krzemowe, których część, po 
odpowiedniej obróbce chemicznej, może 
odzyskać właściwości prądotwórcze. Te, 
które z uwagi na stan techniczny się do 
tego nie nadają, są przetapiane na tzw. 
wafl e i wykorzystywane do produkcji no-
wych paneli [7].
W przypadku cienkowarstwowych paneli 
fotowoltaicznych, proces recyklingu po-
lega na umieszczeniu ich w całości w nisz-
czarce, która rozkłada je na drobne frak-
cje (ok. 4-5 mm). Dzięki temu szklana 
obudowa z łatwością pęka i może zostać 
usunięta. Odzysk szkła w tym przypadku 
wynosi ok. 90%. Pozostałe materiały od-
dzielane są za pomocą ruchu obrotowego, 
a następnie są oczyszczane i poddawane 
dalszej obróbce [7].
Dużym wyzwaniem w tym zakresie jest 
opracowanie bezpiecznych metod recy-
klingu modułów cienkowarstwowych, 
zawierających w swym składzie szko-
dliwe materiały takie, jak: kadm, ołów, 
tellur i selen, które uniemożliwiałyby 

przedostawanie się tych metali ciężkich 
do środowiska.  

 
ASPEKTY PRAWNE UTYLIZACJI PANELI 
FOTOWOLTAICZNYCH

Recykling paneli fotowoltaicznych 
w wielu krajach nadal nie został odpo-
wiednio uregulowany prawnie, dlatego 
odpady fotowoltaiczne najczęściej trak-
towane są jak zwykłe odpady ogólne lub 
przemysłowe. Takie podejście nie sprzyja 
efektywnemu recyklingowi paneli i od-
zyskiwaniu wszystkich zawartych w nich 
cennych surowców.
 

Wyjątek stanowi Unia Europejska, 
która wdrożyła dyrektywę 2012/19/
UE w sprawie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego – WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equ-
ipment Directive). Określa ona panele 

Należy mieć na uwadze fakt, 
że producenci modułów 
fotowoltaicznych wykorzystują 
ogniwa wytworzone w różnych 
technologiach – w związku 
z czym wybrana metoda 
recyklingu powinna być 
dostosowana do konkretnego 
rodzaju ogniw. 
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fotowoltaiczne jako urządzenia elek-
troniczne i nakłada na nich obowią-
zek skutecznego odzysku surowców 
wtórnych na poziomie 85% (z czego 
minimum 80% musi zostać wykorzy-
stane w procesie recyklingu lub do 
dalszej produkcji).   

Dodatkowo dyrektywa zobowiązuje pro-
ducentów paneli do odpowiedzialności za 
organizację i fi nansowanie zbiórek oraz re-
cyklingu zużytych modułów PV. Poza ob-
ostrzeniami unijnymi, każde państwo 
członkowskie powinno wprowadzić rów-
nież własne, bardziej doprecyzowane, re-
gulacje w tym zakresie. 
Przykładowo w Polsce, panele fotowol-
taiczne traktowane są jako odpady elek-
tryczne i elektroniczne, zgodnie z ustawą 
z 11 września 2015 r. o zużytym sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 
2015 poz. 1688). To oznacza, że ich pro-
ducenci są objęci obowiązkiem ich zago-

spodarowania od momentu, gdy staną 
się odpadem. Producent zatem musi za-
troszczyć się o ich odbiór i utylizację [7]. 
Zgodnie z założeniami ustawy, moduły 
fotowoltaiczne w zależności od rozmiaru 
zalicza się do grupy 4: sprzęt wielkogaba-
rytowy, którego którykolwiek z zewnętrz-
nych wymiarów prze-
kracza 50 cm, lub do 
grupy 5: sprzęt mało-
gabarytowy, którego 
żaden z zewnętrznych 
wymiarów nie prze-
kracza 50 cm. W opar-
ciu o te regulacje pro-
ducenci i importerzy 
modułów PV rozliczani 
są ze zbiórki odpa-
dów (Art. 20. 1. ww. Ustawy: Wprowadza-
jący sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia 
minimalnych rocznych poziomów zbie-
rania zużytego sprzętu, które wynoszą: 
od dnia 1 stycznia 2021 r. – nie mniej niż 
65 proc. średniorocznej masy sprzętu 
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Dodatkowo dyrektywa 
zobowiązuje producentów 
paneli do odpowiedzialności 
za organizację i fi nansowanie 
zbiórek oraz recyklingu 
zużytych modułów PV. 
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wprowadzonego do obrotu) [10]. Za nie-
zrealizowanie założonych poziomów 
zbiórki odpadów przewidziane są wyso-
kie kary nakładane na przedsiębiorców. 
Dla modułów fotowoltaicznych nie okre-
ślono odrębnych przepisów w tym za-
kresie, dlatego biorąc pod uwagę bardzo 
duże zainteresowanie energetyką solarną 
w ostatnim czasie oraz żywotność modu-
łów, szacowaną na około 25-30 lat, przez 
najbliższe lata osiągniecie minimalnego 
poziomu utylizowanego sprzętu okre-
ślonego ustawą będzie bardzo trudne 
w realizacji. 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZAJMUJĄCE SIĘ RECYKLINGIEM 
PANELI 

Pierwsze przedsiębiorstwo zajmujące się 
recyklingiem paneli fotowoltaicznych po-

wstało w 2018 roku 
w miejscowości Rous-
set we Francji. Panele 
są tam rozdzielane na 
szkło, krzem, tworzywa 
sztuczne i miedź. Na 
początku swojej działal-
ności Firma Veolia pod-
dała recyklingowi ok. 
1,4 tys. ton odpadów, 
a już rok później było 

ich ponad 5 tys. ton. Przedsiębiorstwo 
podpisało kontrakt z organizacją PV Cycle, 
która na terenie Europy zajmuje się zbiórką 
i recyklingiem zużytych i zniszczonych pa-
neli [11].
 

Przedsiębiorstw zajmujących się re-
cyklingiem paneli fotowoltaicznych 
nie ma zbyt wiele. Większość z nich 
funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych 
i Chinach. Kilka z nich prowadzi swoją 
działalność również w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Australii i Japonii.  
Recykling paneli fotowoltaicznych 
powoli zaczyna rozwijać się rów-
nież w Polsce. Firmy zajmujące się 
tego typu działalnością znajdują się np. 
w Toruniu i Warszawie.  

Przedsiębiorstwo z Torunia ponownie wy-
korzystuje m.in. wafl e krzemowe, ale także 
szkło i aluminium. Dwa pierwsze kompo-
nenty są stosowane m.in. do produkcji po-
kryw studzienek kanalizacyjnych. Alumi-
nium natomiast, jako jeden z cenniejszych 
metali, poddawany jest przetopieniu [7]. 
W Polsce powstało również konsorcjum 
warszawskiej spółki technologiczno-ba-
dawczej z Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie, którego celem jest prowa-
dzenie badań i wdrożenie w 100% eko-
logicznej metody utylizacji modułów PV. 
Opracowana metoda ma zapewniać od-
zysk wszystkich możliwych komponentów, 
w tym srebra, w formie umożliwiającej ich 
ponowne wykorzystanie. 

 
PODSUMOWANIE

Recykling paneli fotowoltaicznych jest 
bardzo istotnym zagadnieniem, nie tylko 
z punktu widzenia ekologicznego, ale 
również ekonomicznego. Produkcja kry-
stalicznego krzemu wysokiej czystości jest 
procesem bardzo energochłonnym. Re-
cykling pozwala zatem ograniczyć zuży-
cie energii na etapie produkcji modułów, 
dzięki wykorzystywaniu raz już wytworzo-
nych i oczyszczonych pełnowartościowych 
materiałów. 
Mimo że w większości przypadków panele 
fotowoltaiczne poddać można procesowi 
recyklingu i tym samym zminimalizować 
ich negatywny wpływ na środowisko, to 
jednak należy mieć na uwadze zagrożenia 
wynikające z niewłaściwej ich utylizacji. 
Jeśli nie zostałyby wdrożone odpowied-
nie regulacje prawne i nie zostałyby opra-
cowane efektywne procesy recyklingu, za 
kilkanaście lat na składowiskach odpadów 
znalazłyby się miliony ton paneli PV, które 
stanowiłyby ogromne zagrożenie dla śro-
dowiska naturalnego. 
W związku z tym na całym świecie opra-
cowywane są innowacyjne metody recy-
klingu modułów fotowoltaicznych w celu 
zmniejszenia negatywnego wpływu od-
padów fotowoltaicznych na środowisko 
i możliwości odzyskania jak największej 
części wartościowych komponentów ze 
zużytych modułów PV.   

Pierwsze przedsiębiorstwo 
zajmujące się recyklingiem 
paneli fotowoltaicznych 
powstało w 2018 roku 
w miejscowości Rousset 
we Francji. 
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Niestety istniejące obecnie metody 
recyklingu pozwalają wykorzystać 
ponownie tylko część materiałów 
i nadal proces ten jest drogi i energo-
chłonny, dlatego postęp w tej dziedzi-
nie jest bardzo pożądany.  

Konieczne jest również wprowadzenie dłu-
gofalowej strategii obejmującej kompletny 
cykl życia wszystkich elementów syste-
mów fotowoltaicznych, od fazy produkcji, 
poprzez montaż i eksploatację, aż do za-
gospodarowania odpadów, w tym właści-
wego ich recyklingu i utylizacji.      
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