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Szanowni Państwo,

W tym numerze

właśnie minęło 20 lat funkcjonowania w naszym kraju systemu zbiórki i recyklingu
odpadów opakowaniowych. Systemu, którego funkcjonowanie jest nierzadko ostro
krytykowane. Pamiętajmy jednak, że powstawał on od zera, a w momencie jego
wprowadzenia selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w Polsce praktycznie
nie istniała. Obecnie jesteśmy niemalże w przededniu gruntownej przebudowy
systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Oczywiście mam tu na myśli
pakiet rozszerzonej odpowiedzialności producenta, na wdrożenie którego mamy
niecały rok, a ciągle nie znamy nawet ostatecznej wersji projektu stosownej ustawy.
O tym, co na razie w tej sprawie wiadomo, dowiecie się Państwo z artykułu
pt. „Tsunami zmian dla wprowadzających produkty w opakowaniach”
zamieszczonego w tym wydaniu BioInformatora.
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Polecam Państwa uwadze także artykuł pt. „Tajemnice zielonego pojemnika”
dotyczący zbiórki opakowań szklanych. Niby prosta sprawa, a tymczasem okazuje się,
że zasady prawidłowej zbiórki tego odpadu nie zostały dokładnie poznane nie tylko
przez mieszkańców, ale również przez firmy, które się nią zajmują.
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Przedsiębiorców na pewno zainteresuje jakie szanse i zagrożenia niesie dla nich
gospodarka o obiegu zamkniętym. W BioInformatorze wypowiada się na ten temat
Krzysztof Kawczyński – ekspert związany z Krajową Izbą Gospodarczą.

28
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W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o tym, jak szkodliwe dla środowiska
są tworzywa sztuczne, ale czy dziś możemy sobie wyobrazić świat bez tworzyw
sztucznych? Z pewnością nie, zatem skoro musimy korzystać z tworzyw sztucznych,
a jednocześnie nie możemy zanieczyszczać środowiska, to gospodarujmy nimi
racjonalnie. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w artykule
pt. „Czy tworzywa sztuczne są samym złem”?

pojemnika

Życzę Państwu przyjemnej lektury
Dr Henryk Buczak
Prezes Zarządu Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA
Prezes Zarządu Biosystem Elektrorecykling Organizacji Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
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Gospodarka o obiegu
zamkniętym (GOZ) –
szanse i zagrożenia
dla przedsiębiorców
Krzysztof Kawczyński
Komitet Ochrony Środowiska • Krajowa Izba Gospodarcza

1. Konieczność wdrożenia do
prawa krajowego przepisów
dotyczących GOZ – nowe
wyzwania dla gospodarki
i przedsiębiorców
Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą,
w której produkty, materiały oraz surowce
powinny pozostawać w obiegu jak najdłużej, a wytwarzanie odpadów powinno być
W GOZ niezwykle ważne jest,
ograniczone do minimum. Idea ta uwzględaby odpady były traktowane
nia wszystkie etapy cyjako przydatne surowce
klu życia produktu,
wtórne.
zaczynając od jego projektowania,
poprzez
produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów aż do ich zagospodarowania finalnego. W GOZ niezwykle ważne jest, aby
odpady były traktowane jako przydatne
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surowce wtórne. Temu mają również służyć działania mające na celu zapobieganie
powstawaniu odpadów. Jednocześnie podejście GOZ, realizowane w odniesieniu do
projektowania produktów czy do procesów
produkcyjnych, ma na celu zwiększenie innowacyjności europejskich przedsiębiorców oraz podniesienie ich konkurencyjności w stosunku do innych części świata.
Komisja Europejska przygotowała i przedstawiła pakiet dotyczący GOZ, a w nim pakiet odpadowy, który został przyjęty przez
Radę 22 maja 2018 r. Wprowadzono
nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami i nowe cele recyklingu dla krajów
członkowskich.
W ramach wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, w marcu 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu
zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej
konkurencyjnej Europy”. To drugi plan
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działania dotyczący GOZ, po wdrożonym
już planie z 2015 roku i stanowi on dalsze
uszczegółowienie wymagań oraz oczekiwań w tym zakresie. Tym samym potwierdzono znaczenie i trwałość koncepcji GOZ.
Komisja Europejska szczególnie podkreśla wpływ GOZ na funkcjonowanie całej
gospodarki:
• uniezależnia rozwój gospodarczy od
konsumpcji ograniczonych zasobów,
• wzbogaca zasoby naturalne przez oddzielenie materiałów biologicznych
od sztucznych oraz stworzenie możliwości regeneracji wielu elementów
ekosystemu,
• optymalizuje wykorzystanie zasobów
przez odpowiednie projektowanie i zachowanie materiałów pierwotnych
w obiegu,
• wspiera wdrażanie nowych technologii
i rozwój innowacji,
• zwiększa wydajność i efektywność sys-

2021/2022

temu dzięki identyfikacji oraz usuwaniu negatywnych skutków zewnętrznych (np. emisji zanieczyszczeń).

2. GOZ – główne zmiany
dotyczące funkcjonowania
przedsiębiorców
wprowadzających na rynek
produkty w opakowaniach
GOZ zakłada tworzeKomisja Europejska
nie zamkniętej pęszczególnie podkreśla wpływ
tli procesów biznesowych, gdzie powstałe
GOZ na funkcjonowanie
odpady są używane
całej gospodarki.
jako surowce w innych
etapach
produkcyjnych. Obieg zamknięty i zrównoważony
charakter muszą być obecne na każdym
etapie łańcucha wartości w celu pełnego
zamknięcia obiegu: od projektu, przez
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produkcję, aż po konsumenta. Plan działania KE określa siedem kluczowych obszarów niezbędnych dla stworzenia gospodarki
o obiegu zamkniętym:
tworzywa sztuczne, tekstylia, e-odpady, żywUnia Europejska podejmuje
ność, składniki odżywdziałania, które mają
cze oraz woda i opakodoprowadzić do roku 2030 do
wania. Dzisiaj większość
zmniejszenia o połowę ilości
z obecnych na rynku
produktów ma charakodpadów resztkowych, które
ter jednorazowy i częnie podlegają recyklingowi.
sto nie ma możliwości
ich ponownego wykorzystania lub naprawienia. Wymaganiami
GOZ przedsiębiorcy powinni się kierować
także w obszarze opakowań. W Polsce
znaczenie GOZ często jest spłycane i sprowadzane do gospodarki odpadami, z lepiej funkcjonującym recyklingiem. Jest
to poważny błąd, ponieważ GOZ to dużo
więcej niż recykling. To nowe podejście do
gospodarki i nowe modele prowadzenia
biznesu.

łowa wytwarzanych w Europie odpadów
z tworzyw sztucznych ma być poddawana
recyklingowi. Celem działań UE jest utworzenia dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych oraz upowszechnienie
produktów wielokrotnego użytku, co ma
zmniejszyć generowanie odpadów przez
mieszkańców UE. Optymalna sytuacja byłaby wtedy, gdyby wdrażanie wspomnianych rozwiązań było dla przedsiębiorstw
efektywniejsze lub przynajmniej neutralne
finansowo i jakościowo. Zdaniem ekspertów nastąpi to w niedalekiej przyszłości
wraz z rozwojem technologii i upowszechnieniem nowych rozwiązań organizacyjnych dla GOZ. Tymczasem w Polsce kompatybilny z GOZ system gospodarki odpadami i mechanizmy jego finansowania
dopiero będą tworzone.
Niestety dzisiaj w kraju selektywna zbiórka
odpadów dostarcza recyklerom ograniczonej ilości dobrze przygotowanych surowców wtórnych. Możliwości recyklingu są
również ograniczone, a obecny potencjał
technologiczny w tym zakresie powoduje,
że w przypadku większości opakowań

z tworzyw sztucznych recykling jest po
prostu mało opłacalny.
GOZ – ochrona środowiska będzie wiązała się z kosztami dla przedsiębiorców
Skuteczne wdrożenie modelu GOZ w zakresie opakowań wymaga powstania
w naszym kraju efektywnego systemu
Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), który zapewni jego realne finansowanie. W tej chwili w porównaniu
z innymi krajami UE partycypacja producentów jest niezwykle niska i nie pokrywa
kosztów zbiórki, sortowania i recyklingu.
Ponadto niezwykle potrzebne jest również
stworzenie w kraju rentownego systemu
zbiórki opakowań i ich recyklingu.
GOZ – pamiętajmy o edukacji
W Polsce edukację ekologiczną traktujemy okazjonalnie. Tymczasem niezależnie
od tego, jak duże wysiłki podejmiemy, aby
dostosować opakowania do założeń ekoprojektowania lub rozwinąć technologie
recyklingu to kwestia tego, czy dane opakowanie stanie się odpadem, czy zosta-

GOZ – bardzo ambitne cele w zakresie odpadów:
• wspólny cel UE dotyczący recyklingu to co najmniej 55% odpadów
komunalnych do 2025 r. (cel ten
wzrośnie do 60% do 2030 r. i 65%
do 2035 r.),
• wspólny cel UE dotyczący recyklingu: 65% odpadów opakowaniowych do 2025 r. (i 70% do 2030 r.)
z odrębnymi celami dla konkretnych materiałów opakowaniowych,
• cel dotyczący składowania odpadów – max. 10% odpadów komunalnych do 2035 r.

3. Nowy system ROP i jego skutki
dla przedsiębiorców
Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu
i Środowiska projekt zmiany ustawy wprowadza do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi m.in. zmiany wynikające
z art. 8 i 8a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja
2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/
WE w sprawie odpadów. Na następnej stronie przedstawiono główne wymagania Dyrektywy związane z nowym systemem ROP.

Unia Europejska podejmuje działania,
które mają doprowadzić do roku 2030
do zmniejszenia o połowę ilości odpadów
resztkowych, które nie podlegają recyklingowi. Do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych wprowadzane
do obrotu na rynku UE powinny nadawać
się do ponownego użycia lub recyklingu
w sposób racjonalny z punktu widzenia
ekonomii. Do tego samego roku ponad po-
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nie ponownie wykorzystane w dużej mierze zależy od konsumenta i jego zachowania. To jego decyzje zakupowe i sposób
segregacji odpadów w gospodarstwie domowym mają kluczowe znaczenie. Dlatego działania edukacyjne w gminach muszą być poważnie traktowane i systemowo
wsparte przez rządzących. Obecnie brakuje
Obecnie brakuje
powszechnych
kampanii informacyjnych
powszechnych kampanii
i nowoczesnych dziainformacyjnych
łań edukacyjnych, przy
i nowoczesnych działań
czym ważne jest, aby
edukacyjnych, przy czym
nie były one wyłącznie
okazjonalne lub festyważne jest, aby nie były
nowe. Ponadto wdraone wyłącznie okazjonalne
żanie rozwiązań GOZ
lub festynowe.
jest utrudnione przez
szereg innych ograniczeń, które jak najszybciej winny być usunięte. Aby skutecznie likwidować bariery rozwojowe GOZ,
potrzebny jest odpowiedni system zachęt,
w tym wsparcie finansowe dla firm. Działania powinny być ukierunkowane na eliminowanie podstawowych barier, tj. niskiej
świadomości uczestników rynku (zarówno
przedsiębiorców, jak i konsumentów),
luki technologicznej i niskiej kompetencji wśród personelu firm produkcyjnych
oraz ograniczonej dostępności finansowania. Oferta działań pomocowych powinna
być również zróżnicowana w zależności od
wielkości przedsiębiorstw, ponieważ bariery w największym stopniu dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw.
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ok. 120 mln zł rocznie. Wstępne szacunki
wskazują, że ze względu na konieczność
wdrożenia nowych wymagań dyrektywy
UE związanych z GOZ, opłaty te mogą ulec
zwiększeniu nawet do kwoty ok. 2-2,5 mld zł
od 2023 roku, czyli nawet 20 razy.

• realizacja wysokich celów recyklingu dla kraju
KRAJ
CZŁONKOWSKI

• odpowiedzialność władz publicznych za system
• stworzenie platformy dialogu uczestników rynku
• podejmowanie innych niezbędnych działań

• wymierne cele w gospodarowaniu odpadami
GMINY – SYSTEM

• nowy system sprawozdawczy, nadzoru i kontroli
• edukacja i informacja

Główne
wymagania
Dyrektywy

• transparentność finansowa

• nowy system finansowania zbiórki i recyklingu
WPROWADZAJĄCY
– ROP

• zróżnicowanie wkładu finansowego wg opakowań
• nowy podział ról i obowiązków
• zagwarantowanie równego traktowania podmiotów

Skuteczne wprowadzenie ROP może istotnie zmniejszyć obciążenia dla gmin związane z kosztami zagospodarowania odpadów opakowaniowych, ale to będzie
wymagało znacznie lepszej jakościowo
zbiórki selektywnej „u źródła”. Jest to niezwykle ważne, ponieważ obecnie mimo
regulacji prawnych i powszechnego obowiązku sortowania odpadów, niemal dwie
trzecie z nich wciąż trafia do frakcji zmieszanej, a surowce wybierane z takich odpadów w znacznej części nie nadają się do
recyklingu.
Należy
jednak
wskazać, że zinteSkuteczne wprowadzenie
growany
system
ROP może istotnie
ROP nie powinien
opierać się tylko na
zmniejszyć obciążenia dla
opłatach i karach,
gmin związane z kosztami
równolegle winien
zagospodarowania odpadów
być rozwijany sysopakowaniowych, ale to
tem zachęt finansowych oparty na
będzie wymagało znacznie
ulgach i zwolnielepszej jakościowo zbiórki
niach np. podatselektywnej „u źródła”.
kowych dla przedsiębiorców, którzy
wdrażają kompleksowe podejście do ekoprojektowania i odpowiednio przestawiają
swoją produkcję, co na ogół będzie wiązało się z wyższymi kosztami.
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Zmiany w ROP – oczekiwane korzyści
dla systemu gospodarki odpadami:
• zwiększenie osiąganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych,
• zwiększenie masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,
• zmniejszenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców na odbiór
odpadów,
• zmniejszenie zaśmiecenia odpadami opakowaniowymi środowiska,
• większa dostępność i większe wykorzystanie surowców wtórnych
w produkcji,
• zmniejszenie zużycia surowców
pierwotnych,
• nowe inwestycje, w tym z wykorzystaniem środków pomocowych krajowych i UE,
• uniknięcie przez Polskę wysokich
kar za brak realizacji celów UE.

4. Możliwości ograniczania
wysokich kosztów związanych
z gospodarowaniem odpadami
opakowaniowymi
Zważywszy na już zdefiniowane wymagania UE (vide: pakiet odpadowy) istotnie
wzrastają standardy i cele do realizacji, a co
za tym idzie, będą rosły koszty gospodarki
odpadami w działalności gospodarczej.
Dzisiaj jest dobry czas, aby przedsiębiorcy
dokonali rzetelnej analizy stanu gospodarki odpadami w prowadzonej działalności i podjęli konieczne decyzje, m.in. w kierunku przygotowania i wdrożenia GOZ. To
na pewno pozwoli im na dalsze funkcjonowanie na rynku i rozwój za kilka lat.
W przypadku opakowań wdrażanie
GOZ należy rozpocząć od ekoprojektowania. Opakowania winny być projektowane i produkowane tak, by były „przyjazne” dla środowiska, czyli przynajmniej

nadawały się do standardowych procesów recyklingu. Plany Komisji Europejskiej zakładają 75% poziom recyklingu
wszystkich odpadów opakowaniowych
w 2030 r. Obecnie
wskaźnik ten dla PolWielu producentów już
ski wynosi 68,5%. To
będzie ogromne wyrozpoczęło proces zmian
zwanie dla podmiow konstrukcji opakowań,
tów, które zajmują się
mając na uwadze stosowanie
zbiórką i selekcją odpanowych materiałów, prostsze
dów opakowaniowych
oraz przetwarzaniem
ich kombinacje umożliwiające
na surowce do ponowbardziej efektywny recykling.
nego
wykorzystania
w procesie recyklingu.
Odpady, które nie mogą stanowić źródła
materiałów i surowców, powinny być wykorzystane w inny możliwy sposób, jako
materiały budowlane stosowane w drogownictwie, a jeśli nie nadają się również do
tego, to należy potraktować je jako źródło
energii (paliwo alternatywne).
Jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania powstawaniu hałd odpadów opakowaniowych jest ekoprojektowanie opakowań, w tej dziedzinie mamy w kraju
szczególnie dużo do zrobienia.
Kolejnym ważnym działaniem jest stosowanie zasady „redukcji u źródła”,

Jednak dla przedsiębiorców wdrażających
nowy ROP będzie to wiązało się ze znacznym
wzrostem opłat za wprowadzane produkty
w opakowaniach. Obecnie przedsiębiorcy
wprowadzający produkty w opakowaniach, łożą w ramach istniejącego systemu ROP na zbiórkę i recykling opakowań
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polegającej na minimalizowaniu masy opakowania. Dzisiaj na półkach sklepowych
można spotkać wiele produktów w opakowaniach nieproporcjonalnie dużych w stosunku do wielkości produktu i jego masy,
jak również produktów wielokrotnie zapakowanych w różne opakowania. Jest to
szczególnie ważne w odniesieniu do opakowań ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Nie możemy jednak utracić głównej
funkcji opakowania, jaką jest ochrona zapakowanego produktu. Wielu producentów już rozpoczęło proces zmian w konstrukcji opakowań, mając na uwadze stosowanie nowych materiałów, prostsze
ich kombinacje umożliwiające bardziej
efektywny
recykling,
a także konstrukcje
Dla GOZ niezwykle istotny
umożliwiające
łatwe
rozdzielanie
różnych
jest proces projektowania
materiałów, stosowaproduktów pod kątem ich
nie ekologicznych farb
ponownego wykorzystania,
i klejów, co nazwano
naprawy czy też
w branży „transformacją przemysłu opakoprzetworzenia w procesach
wań w kierunku gorecyklingu.
spodarki o obiegu
zamkniętym”. Podejmowane przez branżę opakowań działania w tym zakresie winny stanowić wsparcie dla działań na rzecz GOZ w skali całej
gospodarki zgodnie z przyjętą przez Polskę
w roku 2018 „mapą drogową GOZ”. Generalnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym niezwykle istotny jest proces projektowania produktów pod kątem ich ponownego wykorzystania, naprawy czy też
przetwarzania w procesie recyklingu. Jednak równie ważne jest przygotowanie systemu usług, które wspierają dłuższe użytkowanie produktu lub wyrobu. To będzie
ogromne wyzwanie dla producentów RTV,
AGD, jak również innych bardziej złożonych wyrobów np. samochodów. Obecnie dominującym w gospodarce modelem
produkcji jest podejście „wyprodukuj – wykorzystaj – wyrzuć”, które skoncentrowane
jest na osiąganiu jak najwyższej efektywności kosztowej i zysku. Było to możliwe
dzięki dostępności stosunkowo tanich zasobów naturalnych i energii, a także dzięki
innowacjom technologicznym. Taki model wpływa negatywnie na środowisko po-
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przez nadmierną eksploatację zasobów
i emisję zanieczyszczeń. Dlatego w koncepcji GOZ odchodzi się od jego dalszego stosowania, wskazując na konieczność wydłużenia okresu trwałości produktów poprzez
odpowiednie ich zaprojektowanie, umożliwiające ponowne użycie, naprawę, przetworzenie lub renowację w celu dalszego
używania. Konieczne w tym nowym podejściu do wyrobów i opakowań będzie
stworzenie sieci odpowiednich usług
i zachęt wspierających dłuższe użytkowanie wyrobów oraz ich naprawialność.
Przejście w obrębie opakowań na rozwiązania cyrkularne, a więc zgodne z założeniami GOZ jest koniecznością, jeżeli chcemy
zmienić dotychczasowy kurs z dalszej degradacji środowiska naturalnego na kierunek gwarantujący poprawę i regenerację
ekosystemów. Implementacja rozwiązań
zgodnych z GOZ niesie za sobą różnego rodzaju wyzwania. Jednym z kluczowych, ale
niezwykle rzadko wskazywanych, są kwestie dotyczące marketingu. Opakowania
pełnią obecnie bardzo dużą rolę promocyjną i sprzedażową. Stąd też innowacje
w zakresie opakowań, obok innowacji

Informator

związanych z samych produktem i modelem biznesowym, wymagają także nowego podejścia do marketingu. Nowe
modele biznesowe, odpowiadające założeniom idei GOZ, mogą stworzyć nowe
możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw.
Optymalna sytuacja nastanie jednak wówczas, gdy wdrażanie wspomnianych rozwiązań będzie dla przedsiębiorstw efektywniejsze lub przynajmniej neutralne finansowo i jakościowo.

5. Ekoprojektowanie opakowań
– główne rekomendacje
dla przedsiębiorców
wprowadzających
Zgodnie z normą PKN-ISO/TR 14062:2004
ekoprojektowanie
oznacza
„włączenie
aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu”. Ekoprojektowanie
jest jednym z filarów GOZ i umożliwia modelowanie całego cyklu życia produktu.
Zmiany w Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2021/2022

2018/851, wprost wskazują, że wysokość
opłat ponoszonych przez przedsiębiorców
wprowadzających produkty w opakowaniach na rynki unijne powinna zostać zróżnicowana pod względem właściwości stoOd sposobu projektowania
sowanych opakowań,
zwłaszcza ich trwazależy użytkowa trwałość
łości, możliwości poproduktu i związany
nownego użycia i recyz nią wpływ produktu
klingu oraz obecności
na środowisko w całym
substancji niebezpiecznych. Im opakowanie
cyklu życia.
będzie mniej przyjazne
dla środowiska, tym
więcej będzie płacił przedsiębiorca je wprowadzający za późniejszą zbiórkę i jego zagospodarowanie. Ekomodulacja zawiera
kierunkowe wskazówki dla producentów
do podejmowania optymalnych decyzji
przy wyborze opakowań, w tym w szczególności w zakresie ich wpływu na środowisko i stawek opłat w ramach „nowego”
ROP-u. Ekoprojektowanie wskazane zostało w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 (Uchwała Nr 88 Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego
planu gospodarki odpadami 2022, Dz.U.
2016 poz. 784) jako metoda zapobiegania
powstawaniu odpadów, co oznacza na etapie projektowania opakowania stosowanie
przez producenta rozwiązań technologicznych ułatwiających ponowne użycie i przetwarzanie odpadów powstałych z opakowań oraz minimalizację masy odpadów
opakowaniowych.
Dla GOZ niezwykle istotny jest proces projektowania produktów pod kątem ich ponownego wykorzystania, naprawy czy też
przetworzenia w procesach recyklingu.
Dzisiaj produkty pełnią ważną rolę w społeczeństwie – zaspokajają potrzeby, pozwalają podnieść jakość życia, ale również budują wizerunek ich użytkowników. Sposób
projektowania i użytkowania produktu zależy od wielu czynników, takich jak: tendencje w zakresie produkcji i konsumpcji,
modele biznesowe, preferencje społeczne, zmiany technologiczne, instrumenty
wspierające innowacyjność. Od sposobu
projektowania zależy użytkowa trwałość produktu i związany z nią wpływ wyrobu na środowisko w całym cyklu życia.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)
– szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców

Temat numeru

Proces projektowania winien prowadzić do
wytworzenia produktu o mniejszym negatywnym wpływie na środowisko, niż standardowy. W przypadku opakowań ekoprojektowanie oznacza, m.in. zwiększenie przydatności do
recyklingu, ponowne
W ramach pakietu GOZ
użycie lub zastąpienie konkretnego mawprowadzono szereg
teriału innym, barwymagań w zakresie
dziej przyjaznym dla
wydłużenia cyklu życia
środowiska. Myślenie
kategoriami całego cyurządzeń oraz łatwiejszej
klu życia jest podstaich naprawy.
wowym krokiem mającym na celu minimalizację negatywnego wpływu opakowań
na środowisko, a tym samym zdrowie
człowieka.
Wśród głównych korzyści środowiskowych
ekoprojektowania można wskazać:
• obniżenie materiałochłonności i energochłonności,
• obniżenie emisji gazów cieplarnianych,
• redukcja masy generowanych odpadów,
• oszczędność zasobów naturalnych
poprzez:
– zmniejszenie masy opakowań,
– możliwość pozyskania dobrej jakości surowców wtórnych z odpadów,
– łatwość odzyskiwania i przetwarzania surowców.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
przedsiębiorców, w roku 2020 Krajowa
Izba Gospodarcza we współpracy z przedstawicielami
branży
opakowaniowej
opublikowała poradnik „Środowiskowe
aspekty projektowania opakowań”. Publikacja zawiera wytyczne dotyczące ekoprojektowania opakowań z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych oraz metali.
Eksperckie rekomendacje zawarte w poradniku opracowane zostały w kontekście realizacji celów gospodarki o obiegu
zamkniętym (GOZ), a szczególnie konieczności implementacji unijnych przepisów
dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Planowane w ramach systemu ROP zmiany są obecnie
szczególnym wyzwaniem dla producentów opakowań oraz wprowadzających produkty w opakowaniach.
Ze znaczącym wzrostem opłat w najbliższych latach będą musieli się liczyć zwłaszcza ci przedsiębiorcy, którzy wprowadzają
na rynek opakowania, które trudno poddać recyklingowi.

Według autorów poradnika, efektem
ekoprojektowania zgodnego z zaleceniami GOZ powinny być produkty
i opakowania, które:
• są łatwe w demontażu i intuicyjne
w segregacji,
• nadają się do recyklingu bez ponoszenia wysokich kosztów ich
przygotowania,
• na ogół wykonane są z jednorodnego materiału, a połączone części
można w łatwy sposób oddzielić,
• wykonane są z materiałów pochodzących w znacznej części
z recyklingu.

Ekoprojektowania nie należy zawężać
tylko do opakowań. W październiku
2019 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet 10 rozporządzeń zawierających zalecenia dotyczące ekoprojektowania takich
sprzętów, jak zmywarki, lodówki, pralki czy
telewizory. Po raz pierwszy zostaną wprowadzone wymogi dla lodówek przeznaczonych do bezpośredniej sprzedaży oraz
sprzętu spawalniczego.

W przypadku ekoprojektowania opakowań należy uwzględnić kilka głównych
kryteriów stanowiących punkt wyjścia
do dalszych prac, w tym:
1. przydatność do recyklingu,
2. możliwość wielokrotnego użycia,
3. zawartość surowca z recyklingu,
4. koszty zagospodarowania odpadu:
zebranie, transport, doczyszczenie, a w uzasadnionych przypadkach koszty recyklingu pomniejszone o wartość materiału (koszt
netto).
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Poważne zmiany dotyczą następujących produktów:
• lodówki,
• pralki,
• zmywarki,
• wyświetlacze elektroniczne,
• oświetlenie i urządzenia nim sterujące,
• zewnętrzne źródła zasilania,
• silniki elektryczne,
• transformatory i sprzęt spawalniczy.

W ramach pakietu GOZ wprowadzono szereg wymagań w zakresie wydłużenia cyklu życia urządzeń oraz łatwiejszej ich naprawy, m.in. wprowadzony został wymóg,
by części zamienne były dostępne przez
minimum 7-10 lat dla lodówek, zmywarek, pralek i pralko-suszarek, a producenci
urządzeń będą mieli obowiązek zapewnić dostawę części zamiennych w ciągu
W ramach pakietu GOZ
15 dni roboczych, jak
również zobowiązani
wprowadzono szereg
będą do udostępnienia
wymagań w zakresie
dokładnych
instrukwydłużenia cyklu życia
cji naprawy wyproduurządzeń oraz łatwiejszej
kowanych
sprzętów.
Zgodnie z zasadami
ich naprawy.
ekoprojektowania części zamienne powinny
być opracowane tak, by możliwa była ich
wymiana przy użyciu zwykłych narzędzi oraz bez ryzyka zniszczenia całego
urządzenia.
Projektując opakowanie trzeba uwzględniać jego cały okres życia, trwający nie tylko
od momentu wyprodukowania do przekazania odbiorcy finalnemu, lecz również gdy
przestaje być przydatne i wymaga właściwego zagospodarowania. Dlatego chcąc
uniknąć wysokich kosztów w przyszłości i być konkurencyjnym na rynku, warto
potraktować poważnie temat i już dzisiaj
podjąć prace w kierunku weryfikacji używanych opakowań pod kątem spełnienia
kryteriów środowiskowych GOZ.
Warszawa, 14.11.2021
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COVID-19 i związany z nią rozwój e-commerce dodatkowo spotęgował to zjawisko.
Odpowiedzią Unii Europejskiej na wyzwania związane z negatywnymi skutkami
dystrybucji produktów w opakowaniach
są nowe wymagania prawne wobec systemów rozszerzonej odpowiedzialności
producenta (ROP). Mowa tutaj o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2018/851 zmieniającej dyrektywę
2008/98/WE w sprawie odpadów2, a także
o Dyrektywie 2018/852 zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych3.
W praktyce oznacza to konieczność rewizji dotychczasowych systemów ROP. Co
istotne, przepisy dotyczące wprowadzania
produktów w opakowaniach powinny zostać dostosowane do unijnych wymogów
najpóźniej do dnia 5 stycznia 2023 r. Na
tym tle powstaje pytanie, jak nowe przepisy wpłyną na sytuację przedsiębiorców?

Tsunami zmian dla
wprowadzających
produkty
w opakowaniach

funkcjonowania gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Opłata opakowaniowa
Wśród kluczowych zmian przewidzianych
w Projekcie systemu ROP należy wskazać
przepisy dotyczące nowej opłaty. Mianowicie w ramach reformy
przewiduje się ustaCelem nowej opłaty jest
nowienie „opłaty opadofinansowanie gminnych
kowaniowej”. Zgodnie
z projektowanym art.
systemów gospodarowania
18a-18c ugo6 będzie
odpadami komunalnymi.
to opłata ponoszona
przez
wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych.
Celem nowej opłaty jest dofinansowanie gminnych systemów gospodarowania

Projekt ustawy w sprawie
nowego systemu ROP

Mikołaj Maśliński
Prawnik, Prezes Zarządu MAŚLIŃSKI Law & Consulting
www.mikolajmaslinski.pl

System kaucyjny, nowe przepisy dotyczące
jednorazowych produktów z tworzyw
sztucznych, czy wreszcie gruntowna reforma
ustawy o gospodarce opakowaniami – to
tylko niektóre z projektów ustaw, nad którymi
pracuje resort środowiska. Poza dyskusją jest
fakt, że przedsiębiorcy znaleźli się u progu
prawdziwej rewolucji.

W ciągu ostatniej dekady podwoiła się
masa opakowań wytwarzanych w Polsce.
Przyczyną tego trendu jest między innymi
wzrost konsumpcji, który przełożył się na
wzrost zapotrzebowania na opakowania.
Wpływa to także na masę wytwarzanych
odpadów. Dowodów potwierdzających tę
tezę nie trzeba daleko szukać – wystarczy
zajrzeć do pojemników na odpady, gdzie
dominują kartony, folie i inne opakowania. Dość wspomnieć, że w samym tylko
2018 r. wprowadzono do obrotu w Polsce
prawie 5,5 mln ton opakowań1. Pandemia
1 Raport Najwyższej Izby Kontroli z dnia 08.10.2020 r.
pt. Działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce, Delegatura w Krakowie, znak:
LKR.430.002.2020. Dla porównania, w Ocenie Skutków
Regulacji przyjęto wartość wprowadzonych opakowań na
poziomie ok. 5,59 mln Mg.
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Ramy nowego systemu ROP zostały zawarte w opublikowanym 5 sierpnia 2021 r.
projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych
ustaw (dalej: „Projekt ws. systemu ROP”)4.
To właśnie ten projekt ma na celu dostosowanie polskiego systemu ROP do wymagań stawianych przez przepisy unijne.
Już pobieżna analiza Projektu ws. systemu
ROP prowadzi do wniosku, że będzie on
miał wpływ w zasadzie na każdą branżę,
która oferuje produkty w opakowaniach.
Nie dziwi zatem fakt, że prace nad założeniami ustawy zostały objęte tarczą antykorupcyjną5. Ostatecznie światło dzienne
ujrzał projekt, który ma odmienić sposób
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851
z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE
w sprawie odpadów (Dz.U. UE. L 150 z dnia 14.06.2018 s. 109,
zwana w tekście „Dyrektywą odpadową”).
3 Dyrektywa z dnia 30 maja 2018 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca
dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. UE. L 150 z dnia 14.06.2018 s. 141, zwana
w tekście „Dyrektywą opakowaniową”).
4 Projekt dostępny w Rządowym Centrum Legislacji,
nr z wykazu UC81, dostępny online [dostęp dnia 2021-12-30]
5 K. Nocuń, Obowiązkowy system kaucyjny nie obejmie
małpek, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 60 (5468) z 29 marca
2021 r., s. B9.

2021/2022

6 Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
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odpadami komunalnymi. Jak wynika z projektu ustawy, pieniądze przekazywane
przez producentów (wprowadzających produkty w opakowaniach) do urzędów marszałkowskich, będą następnie transferowane do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a finalnie
do gmin. Dzięki temu
środki z opłaty opakoZ wprowadzaniem opłaty
waniowej mają częopakowaniowej wiąże
ściowo
sfinansować
koszty
zbierania
i przesię również rozdzielenie
twarzania
odpadów
strumienia opakowań na
komunalnych.
opakowania konsumenckie
Należy przy tym podoraz pozostałe.
kreślić, że stawki opłaty
opakowaniowej
zostaną określone przez
ministra właściwego do spraw klimatu.
Zgodnie z projektem, ich wysokość może
być zróżnicowana chociażby ze względu
na rodzaj opakowania, możliwość recyklingu, zawartość w nich materiału pocho-

dzącego z recyklingu, czy też ze względu
na dochody pochodzące z ponownego
użycia, sprzedaży materiałów z recyklingu
i nieodebranych kaucji. Jak przy tym wynika z oceny skutków regulacji, opłata opakowaniowa należna za pierwszy rok jej
obowiązywania, tj. za 2023 r., ma wynieść
1,5 mld zł. Średnia stawka za 1 kg opakowania, jaką przyjęto na te kalkulacje, wyniosła 50 groszy za 1 kg opakowań.

Rozdzielenie strumienia
opakowań
Z wprowadzaniem opłaty opakowaniowej
wiąże się również rozdzielenie strumienia
opakowań na opakowania konsumenckie (dla gospodarstw domowych) oraz pozostałe (np. z handlu, dystrybucji czy przemysłu). Jak wskazują projektodawcy, powyższy podział oznacza również oddzielne
traktowanie tych strumieni w kontekście
wykonywania obowiązków obejmujących
recykling odpadów opakowaniowych.
W świetle projektowanego przepisu
art. 17 ust. 2 ugo, wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek obejmujący recykling odpadów opakowaniowych odrębnie dla opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych
oraz odrębnie dla pozostałych opakowań.
W obu przypadkach przedsiębiorca będzie
miał obowiązek zapewnić poziomy recyklingu określone w przepisach wykonawczych. Niemniej jednak, tak jak wskazano
powyżej – w przypadku opakowań z gospodarstw domowych nie wystarczy zapewnienie recyklingu tych opakowań. Dodatkowo wprowadzający produkty w opakowaniach będzie musiał ponieść opłatę
opakowaniową.

Wykonanie części obowiązków
zapewni organizacja
Oprócz obowiązku zapewnienia recyklingu
odpadów opakowaniowych, wprowadzający produkty w opakowaniach będą musieli realizować także inne obowiązki.
Mowa tutaj przede wszystkim o prowadzeniu publicznych kampanii edukacyjnych.
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Podobnie jak funkcjonuje to obecnie, obowiązki w tym zakresie będzie można realizować samodzielnie lub za pośrednictwem specjalnie powołanych do tego
organizacji. Na tym w zasadzie koniec podobieństw. Należy bowiem zauważyć, że
co do zasady wprowadzający będzie miał
obowiązek zawarcia umowy z organizacją (dzisiaj takiego obowiązku nie ma).
Co więcej, proponuje się przekształcenie
„organizacji odzysku opakowań” (OOO)
w „organizację odpowiedzialności producenta” (OOP).
Wprawdzie założenia funkcjonowania
OOP będą podobne do OOO, niemniej jednak, stawiane im wymagania będą znacznie wyższe niż aktualnie. Dość wspomnieć,
że wymagany kapitał zakładowy zostanie
podniesiony z 2,5 mln zł do 5 mln zł, a ich
funkcjonowanie będzie wymagało uzyskania zezwolenia Ministra Klimatu i Środowiska. Co więcej, projektodawcy przewidują
wprowadzenie mechanizmu regulującego
wysokość wynagrodzenia, które będą mogły pobierać OOP. W praktyce może to doprowadzić do znacznego podniesienia cen
oferowanych przez organizacje.

2021/2022

Samodzielne wykonywanie
obowiązków już nie takie proste
Obowiązek zawarcia umowy z OOP nie będzie dotyczył wprowadzających produkty
w opakowaniach wykonujących samodzielnie obowiązki w zakresie zapewnienia recyklingu, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ugo. Co więcej, projektowane
brzmienie przepisu art. 18a ust. 1 ugo prowadzi do wniosku, że przedsiębiorcy samodzielnie wykonujący te obowiązki będą
także zwolnieni z opłaty opakowaniowej.
Należy przy tym zauważyć, że resort środowiProponuje się
ska zaproponował daleko idące zmiany doprzekształcenie „organizacji
tyczące samodzielnego
odzysku opakowań”
wykonywania obowiąz(OOO) w „organizację
ków w zakresie zapewodpowiedzialności
nienia recyklingu. Mianowicie,
w
Projekproducenta” (OOP).
cie ws. Systemu ROP
zaproponowano,
aby
wprowadzający produkty w opakowaniach
miał obowiązek zgłosić chęć samodzielnego rozliczania wymaganych poziomów
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Tsunami zmian dla wprowadzających
produkty w opakowaniach

PRAWO

Obowiązkowa zbiórka butelek
PET i stosowanie do ich produkcji
recyklatu

recyklingu odpadów opakowaniowych.
Organem właściwym do przyjmowania
tego rodzaju zgłoszeń ma być minister do
spraw klimatu. (zob. projektowany przepis
art. 33i ust 1 ugo). W treści zgłoszenia konieczne będzie m.in.
opisanie systemu zbieWejście w życie
rania i transportu odpadów
opakowanioproponowanych przepisów
wych, a także szczew obecnym kształcie będzie
gółowego
określenia
oznaczało wzrost kosztów
rodzajów
opakowań
związanych z wprowadzaniem planowanych do objęcia systemem.
produktów w opakowaniach.
Zgłoszenie
będzie
podlegało weryfikacji.
W tym celu minister ma uzyskać prawo
sprzeciwu, które będzie mu przysługiwało w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
Nowe warunki formalne mogą zniechęcić
wielu, przede wszystkim mniejszych, wprowadzających produkty w opakowaniach.
Czy tak jednak będzie, to zależy od ostatecznego brzmienia przepisów w tym zakresie.
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Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na
szereg przepisów dotyczących butelek na
napoje. Otóż projektowany przepis art. 21a
ust. 1 nakłada na producentów napojów
rozlewanych w jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów powstałych z tego typu
butelek.
Docelowe poziomy zbierania tych odpadów będą wynosiły odpowiednio 77%
w 2025 r. oraz 90% w 2029 r. Należy przy
tym podkreślić, że obowiązek zbierania
będzie dotyczył także zakrętek i wieczek,
które służą do zamykania tych butelek (wyjątki od tego obowiązku określono w projektowanym załączniku nr 1a do ugo). Podobnie jak w przypadku innych opakowań,
również w tym wypadku będzie istniała
możliwość przekazania realizacji tych obowiązków OOP.
Projektowane przepisy nakładają jeszcze
jeden istotny obowiązek na producentów
napojów. Mianowicie w przepisie art. 14a
ust. 1 ugo określono, że wprowadzający
produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych na napoje o pojemności do 3 l
będą obowiązani zapewnić, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały wagowo co najmniej:
1. do dnia 31 grudnia 2024 r. – 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli ich głównym składnikiem strukturalnym jest politereftalan
etylenu,
2. do dnia 31 grudnia 2029 r. oraz w latach następnych – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

kształcie będzie oznaczało wzrost kosztów
związanych z wprowadzaniem produktów
w opakowaniach. Świadczy o tym propozycja wprowadzenia nieznanej dotąd opłaty
opakowaniowej, czy też zmiana sposobu
naliczania wynagrodzenia dla organizacji
odzysku opakowań (organizacji odpowiedzialności producentów).
Trudno natomiast ustalić ostateczny
wzrost kosztów w sytuacji, gdy nie są znane
projekty aktów wykonawczych. To w końcu
one będą determinowały takie kwestie, jak
chociażby minimalne wynagrodzenie dla
organizacji odpowiedzialności producentów, poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach,
stawki opłaty opakowaniowej czy wreszcie
stawki opłat produktowych.
Kończąc, warto zauważyć, że zmianom systemu ROP towarzyszą także inne zmiany
związane z wprowadzaniem produktów
w opakowaniach. Wśród nich można wskazać chociażby stopniowy wzrost rocznych
poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, który został przyjęty na mocy
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2375).
Co więcej, 30 grudnia 2021 r. została opublikowana druga wersja projektu ustawy
o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektó-

rymi odpadami oraz o opłacie produktowej
oraz niektórych innych ustaw. Wskazana
ustawa ma na celu wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych
produktów z tworzyw
sztucznych na środowiW ramach pakietu GOZ
sko (Dz.U. UE. L. nr 155
z 2019 s. 1), a w I kwarwprowadzono szereg
tale 2022 roku ustawy
wymagań w zakresie
mającej na celu utwowydłużenia cyklu życia
rzenie systemu kaucyjurządzeń oraz łatwiejszej
nego. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa
ich naprawy.
Klimatu i Środowiska,
nowy system kaucyjny
ma obejmować zarówno szklane butelki na
napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, jak również jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l.

Zaprezentowane powyżej zmiany prowadzą do wniosku, że 2022 r. może być
wyjątkowo obfity w zmiany legislacyjne
dotyczące opakowań. Warto zatem śledzić te zmiany na bieżąco, aby z wyprzedzeniem podjąć ewentualnie działania optymalizacyjne.

Czy przedsiębiorców czekają
podwyżki?
Planowana data wejścia w życie nowego systemu ROP to 1 stycznia 2023 r.
Nie ulega wątpliwości, że wejście w życie
proponowanych przepisów w obecnym
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Rok 2020 rozpoczął czas ogromnych
zmian w sposobie rozumienia naszej
rzeczywistości. Czas pandemii pokazał
ograniczenia człowieka oraz wagę stabilności ekosystemów. Dodatkowo zobaczyliśmy jak złudne jest przekonanie,
że mamy nad wszystkim kontrolę. Łańcuchy dostaw zostały zerwane, globalny
świat zachwiany. Braki na rynku surowców i komponentów stały się normą.
Jednocześnie Europa stawia na rozwój
oparty na Europejskim Zielonym Ładzie,
który ma pomóc stworzyć nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną
gospodarkę. Właściwa i w pełni realna
jest gospodarka w obiegu zamkniętym
(GOZ) – główna idea zarządzania surowcami i odpadami.
Niezaprzeczalne jest to, że tworzywa
sztuczne zmieniły świat. Wcześniej korzystaliśmy przede wszystkim z surowców tradycyjnych, takich jak: stal, szkło,
drewno i papier, wykorzystywanych
przez ludzkość od tysięcy lat. Pierwsze komercyjnie wytwarzane tworzywo
sztuczne powstało dopiero 100 lat temu
i był to przełom. Materiał lekki, możliwy
do formowania i barwienia zrobił karierę
w każdej branży. Czas pandemii pokazał
również jego niezastępowalność w środkach ochrony osobistej, opakowaniach
żywności, czy przesyłkach.
Tworzywa sztuczne stały się katalizatorem rozwoju ludzkości, dlaczego zatem
trafiły na czarną listę?
Jak zwykle rozpędziliśmy się w możliwościach technologicznych ich produkcji. W hedonistycznym podejściu było
„za dużo”, „za kolorowo” i ogólnie „za
bardzo”. Marketing spowodował wzrost
sprzedaży jednorazowych, efektownych
wizualne produktów. Skutkiem tego,
po krótkim czasie użytkowania, pla-

Czy na pewno
tworzywa sztuczne
są samym złem?
dr Dominika Sułkowska
doktor nauk chemicznych, ekspert ds. ochrony środowiska i CSR,
pełni funkcję dyrektora ds. prawnych i rozwoju w Sinoma Recycling,
jest właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej 4ENVI,
członkiem Polskiego Paktu Plastikowego oraz audytorem ISO 14001

Plastik stał się wrogiem numer jeden dzisiejszej
walki o czyste środowisko. Jakie wymagania
powinien spełniać w gospodarce obiegu
zamkniętego?
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stik zalega na składowiskach odpadów
i w oceanach, a my wydobywamy paliwa
kopalne, by produkować jego kolejne
tony. Niestety nadal tworzywa sztuczne
wykorzystujemy w sposób linearny: produkujemy, używamy i wyrzucamy. W UE
wytwarzanych jest 25,8 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie.
Około 31% tworzyw sztucznych trafia na
składowiska, 39% jest spalanych, a tylko
39% recyklingowych [1]. W sumie na
świecie do recyklingu
trafiło jedynie 10%
Tworzywa sztuczne stały się
plastiku
wytworzonego w ciągu ostatkatalizatorem rozwoju ludzkości,
nich 70 lat.
dlaczego zatem trafiły na
Dlatego też stojącym
czarną listę?
przed nami wyzwaniem jest zmiana sposobu wykorzystywania tworzyw sztucznych i zamknięcie ich obiegu tak, aby
plastik krążył w gospodarce i nie trafiał
do środowiska. Warto zmienić retorykę
i zamiast stawiać za cel całkowitą eliminację tworzyw sztucznych, pokazać raczej jak je wykorzystywać odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony. Tym bardziej, że badania wykazują obniżenie
śladu węglowego poprzez prowadzenie procesu recyklingu tworzyw sztucznych. W rankingu I. Williamsa i A. Brook
z University of Southampton, opakowania plastikowe są dla środowiska korzystniejsze niż szkło, którego produkcja wymaga znacznie wyższych temperatur, jego waga wprost przekłada się
na wyższy ślad węglowy, a kruchość nie
jest pożądaną cechą [2]. Z kolei papier
w fazie produkcji bardziej obciąża środowisko niż plastik w całym cyklu życia. Produkcja papieru wiąże się oczywiście również z wycinką lasów. W krucjacie przeciwko tworzywom sztucznym
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dochodzimy do takich „ekoabsurdów”,
że zamiast 100% recyklowalnych produktów promujemy wielomateriałowe
nierecyklingowalne twory, np. kubki
z papieru powlekane trwale tworzywem, czy sztućce będące kompozytem
tworzywa i drewna.
Myśląc o zmianie
postrzegania
twoOdpowiedzialne
rzyw sztucznych, kowykorzystywanie tworzyw
nieczna jest transsztucznych w opakowaniach
formacja całego łańcucha wartości: od
to zadanie i wyzwanie
produkcji,
poprzez
zarówno dla biznesu, jaki i dla
wykorzystanie i zakonsumentów podejmujących gospodarowanie oddecyzje zakupowe
padów, aż do kolejnej produkcji nowych
i segregujących odpady.
opakowań. Konieczne
jest strategiczne spojrzenie, współpraca wszystkich przedstawicieli tego łańcucha, znalezienie innowacyjnych rozwiązań, wskazanie drogi
i celów. Odpowiedzialne wykorzystywanie tworzyw sztucznych w opakowaniach to zadanie i wyzwanie zarówno
dla biznesu, który je wytwarza i użytkuje, jaki i dla konsumentów podejmujących decyzje zakupowe i segregujących odpady opakowaniowe po ich
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wykorzystaniu. Inicjatywy takiej podjął
się Polski Pakt Plastikowy łączący firmy
i organizacje związane z tym materiałem. Wspólnie będą one pracować nad
zamknięciem obiegu plastiku w Polsce. Wizja gospodarowania plastikiem
skupia się na ograniczaniu jego użycia,
tworzeniu innowacji oraz zamykaniu
obiegu.
Szczegółowe cele to, m.in.:

poza domem. Przykłady konkretnych
działań to wprowadzanie kaucjonowanych opakowań na żywność i napoje,
stacje do refillingu (ponownego napełniania) kosmetyków w sklepach, stosowanie skoncentrowanych wkładów do
kosmetyków.
Obniżenie masy, odchudzenie opakowania jest jednym z prostszych metod
eliminujących ilość wprowadzanego
tworzywa, najlepszym przykładem są tutaj butelki PET.
Eliminacja opakowań może być bezpośrednia, kiedy opakowanie nie pełni niezbędnej funkcji, a usunięcie nie prowadzi do straty produktu oraz nie wymaga
jego zmiany. Przykładem takich działań
na poziomie ustawodawczym jest hiszpański projekt wprowadzenia od 2023 r.
dekretu zakazującego sprzedaży owoców i warzyw w opakowaniach z plastiku, dotyczącego produktów o wadze
mniejszej niż 1,5 kg.
Kolejny rodzaj usunięcia opakowania
jest możliwy poprzez innowacje, kiedy
opakowanie pełni kluczową rolę i jego
brak wymaga zmiany charakteru produktu. Przykładem takiego produktu
są rozpuszczalne w wodzie tabletki do
zmywarek.

2. Ograniczenia stosowania
nadmiernego opakowania
Raport „Opakowania nadmierne i problematyczne” określa listę opakowań
nadmiernych [4]. Do listy tej najczęściej
zaliczane są folie stosowane w opakowaniach zbiorczych i transportowych,
folie w opakowaniach jednostkowych
stosowane np. na pudełkach tekturowych, wyroby jednorazowe z tworzyw
Obniżenie masy,
sztucznych. Przykłady
odchudzenie opakowania
takich opakowań są
obecne w naszym żyjest jednym z prostszych
ciu codziennym, np.
metod eliminujących ilość
foliopaki (opakowawprowadzanego tworzywa,
nia foliowe przy wynajlepszym przykładem są
syłce odzieży), opakowania
niewspółtutaj butelki PET.
miernie duże do ilości
produktu (przekąski,
kosmetyki), opakowania pośrednie (torebki na herbaty, czekoladki, ciasteczka
itp.), a nawet wieszaki dodawane np. do
bielizny. Działania ograniczające w tej
grupie opakowań będą prowadzić do realnego zmniejszenia użycia pierwotnych
tworzyw sztucznych w opakowaniach
wprowadzanych na rynek.

1. Projektowanie z myślą
o ponownym wykorzystaniu
lub eliminacji opakowania
Wprowadzanie opakowań wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych,
umożliwiających jak najliczniejsze wykorzystanie, ogranicza niewątpliwie ilości
wytwarzanych odpadów. Większość, bo
aż 59%, odpadów z tworzyw sztucznych
w Unii Europejskiej to odpady opakowaniowe [5]. Żyją bardzo krótko, co przekłada się na wymierne straty. Szacunki
mówią, że unijna gospodarka traci 95%
wartości materiału opakowaniowego,
ale mamy alternatywne modele ponownego użycia: napełnij w domu, użyj
w domu, napełnij poza domem, zwróć
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–
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3. Organicznie wprowadzania
opakowań problematycznych
Aby zrozumieć co może powodować problematyczność opakowania z tworzywa
sztucznego, należy spojrzeć na cały łańcuch przetwarzania opakowań. Odpad
opakowaniowy powinien trafić do odpowiedniego kosza na śmieci, następnie
proces sortowania separuje poszczególne
Decyzje podejmowane
asortymenty
odpana etapie projektowania
dów. Kolejny etap zagospodarowania
to
produktów mają zasadniczy
proces
recyklingu
wpływ na poszczególne etapy
lub odzysku, by dozagospodarowania odpadu
celowo trafić do zakładu wykorzystująopakowaniowego.
cego surowiec wtórny
jako produkt. Decyzje podejmowane na etapie projektowania produktów mają zasadniczy wpływ
na poszczególne etapy zagospodarowania odpadu opakowaniowego. Projektowanie pozwala na funkcjonowanie produktu w gospodarce obiegu zamkniętego, daje możliwość recyklingu.
Problemy, które mogą pojawić się podczas zagospodarowania odpadu to trud-
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ności w wyborze odpowiedniego pojemnika, konieczność wykonania dodatkowej czynności (np. zerwania etykiety,
oddzielania elementów), trudności w wyseparowaniu odpowiednich materiałów
w sortowni lub brak metod recyklingu.
Dodatki stosowane do opakowań wpływają negatywnie na efekt recyklingu poprzez niską wartość recyklatu, co w konsekwencji determinuje wytworzone opakowanie, jako problematyczne.

opakowania barwione w masie na
bazie sadzy technicznej (tacki, pokrywki kubeczków), opakowania
nie są rozpoznawane przez separatory (NIR) co uniemożliwia separacje ze strumienia odpadów,
opakowania kompozytowe wielopolimerowe,
sztywne
(opakowania mięsa, serów), trudne
w recyklingu,
opakowania
wielomateriałowe
giętkie (opakowania kawy, słodyczy, przekąsek) trudne do recyklingu,
opakowania z tworzyw z małoformatowymi elementami metalowymi (opakowania z klipsami, np.
opakowania karmy dla zwierząt)
trudne do recyklingu,
dodatki takie jak: etykiety termokurczliwe, uszczelki, membrany,
pompki i rozpylacze wielomateriałowe (opakowania jogurtów,
napojów, sosów, kosmetyków, detergentów) zaburzają proces separacji i recyklingu [4].

4. Produkowanie opakowań
nadających się do recyklingu
Projektowanie opakowania powinno już
być połączone z planowaniem jego ponownego wykorzystania. Dzięki rozwojowi technologii przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych, recyklaty spełnią te same lub podobne wymagania

GOZ

Przykłady opakowań problematycznych to:
– opakowania
zawierające
PCV
i PVDC (np. tacki, folia, etykiety, warstwy barierowe), obecność tych
materiałów zakłóca recykling innych tworzyw sztucznych, wpływając negatywnie na jakość recyklatu,
– opakowania jednostokowe z EPS
i XPS (jednorazowe opakowania
na żywność) – materiał ze względu
na niską masę może się łatwo
przedostawać do środowiska naturalnego, znikome możliwości
recyklingu,
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W podsumowaniu, stosowanie materiałów wielomateriałowych, nie monomateriałów, barwników i innych dodatków
wpływa niekorzystnie
zarówno na proces
W ramach pakietu GOZ
separacji, recyklingu,
wprowadzono szereg
jak i jakość samego
recyklatu. Część opawymagań w zakresie
kowań problematyczwydłużenia cyklu życia
nych trafiła już na listę
urządzeń oraz łatwiejszej
zakazanych do stosowania w dyrektyich naprawy.
wie SUP (Singiel Used
Plastics), nadal jednak dyrektywa ta nie została zaimplementowana do przepisów krajowych.
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co materiały pierwotne. Im mniej skomplikowane folie, mieszaki tworzyw, tym
skuteczniejszy i wydajniejszy recykling.
Dzięki zastosowaniu monomateriałów,
recyklerzy są w stanie wyprodukować
regranulat o wysokiej jakości. Jak podaje
GUS, z zebranych w 2020 r. odpadów
komunalnych do procesu recyklingu trafiło jedynie 27%, a odzysku (przekształceWarunkiem osiągnięcia
nie termiczne z odzywyższych poziomów
skiem energii) 20,3%
[6]. Już w 2015 r.
recyklingu jest bardziej
Komisja Europejska
systematyczne podejście
zaproponowała, aby
do rozwiązań związanych
do 2025 r. poddawać
recyklingowi co najz projektowaniem,
mniej 55% wszystkich
umożliwiające recyklerom
opakowań z tworzyw
przetworzenie odpadów.
sztucznych w UE [5].
Warunkiem osiągnięcia wyższych poziomów recyklingu jest bardziej systematyczne podejście do rozwiązań związanych z projektowaniem, umożliwiające
recyklerom przetworzenie odpadów.
Ambitnym celem KE jest zapewnienie,
by do 2030 r. wszystkie opakowania
z tworzyw sztucznych wprowadzane do
obrotu w UE mogły być ponownie użyte
lub poddane recyklingowi. Być może
rozwijany recykling chemiczny umożliwiający przetwarzanie odpadów, dla których nie powstały jeszcze odpowiednie
rozwiązania i tworzywa takie trafiały na
składowiska lub do termicznego przetworzenia, spowoduje osiągnięcie tego
celu. Technologia stanowić będzie doskonałe uzupełnienie funkcjonującego
już na szeroką skalę recyklingu mechanicznego. PlasticsEurope ogłosił plany
inwestycyjne zwiększające inwestycje
w recykling chemiczny z 2,6 mld euro
w roku 2025 do 7,2 mld euro w 2050 r.
w celu przyśpieszenia inwestycji w rozwój technologii do realizacji celów GOZ.
Kluczowe staje się wspieranie zakładów
recyklingu, nie tylko w aspekcie finansowym, ale również ustawodawczym tak,
aby przepisy prawa nie utrudniały pracy
głównym udziałowcom całego systemu.
Bez ich funkcjonowania nie osiągniemy
założonych celów.
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5. Wprowadzane wymogi
dotyczące zawartości tworzyw
sztucznych pochodzących
z recyklingu
Komisja Europejska ustanowiła konkretny poziom obowiązkowej zawartości
recyklatu w wyrobach opakowaniowych
na poziomie 30% dla wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2030
[5]. Przykładem realizacji takiego celu
mogą być butelki PET, które obecnie
w krajach UE uzyskuje się w 62% w procesie recyklingu. Opakowania takie

można produkować z materiału pochodzącego w 100% z recyklingu bez utraty
na jakości produktu. Jest to bardzo ambitny cel wymagający szeregu rozwiązań
systemowych, zmian nawyków konsumenckich, innowacji w zakresie ekoprojektowania, nowej infrastruktury systemów zbierania, sortowania i przetrwania
odpadów. Recyklat musi być odzyskiwany ze wszystkich strumieni odpadów
tworzyw sztucznych z wykorzystaniem
dostępnych technologii recyklingu mechanicznego i chemicznego.
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6. Zmiana modeli
konsumpcyjnych
Polacy również dostrzegają bieżący
problem nadmiernego zanieczyszczenia planety plastikiem. 59% społeczeństwa wskazuje go jako jedno z pięciu
najważniejszych wyzwań środowiskowych (dla porównania, katastrofę klimatyczną wskazuje 44% badanych) [3].
Mimo to, obecnie z żółtego worka przetwarzamy jedynie ok 60% jego zawartości, dodatkowe 10% udaje się wyciągnąć
z frakcji zmieszanej. Niski poziom selek-

tywnej zbiórki odpadów komunalnych
to istotny problem. Spośród 13,1 mln
ton zebranych w 2020 r. odpadów komunalnych, odebranych lub zebranych
w sposób selektywnych zostało jedy-

nie 4,9 mln ton (37,4%) [6]. Jednakże,
jak wskazuje raport badania opinii publicznej, 89% gospodarstw domowych
deklaruje, że segreguje odpady. Selektywna zbiórka odpaTworzywa sztuczne
dów jest w dużej miedostarczają wyraźnych korzyści
rze deklaratywna [2].
gospodarce, ale musimy zacząć
Można z tego wnioskować, że deklaracje
właściwie z nich korzystać.
respondentów w raporcie GOZ, dają bardzo pozytywne perspektywy dla rozwoju transformacji cyrkularnej w Polsce.
Budowana świadomość konsumencka
jest szansą dla wdrożenia zmian systemowych i regulacyjnych. To dobre podłoże do budowania systemu kaucyjnego,
ekoprojektowania, ekoznakowania i dalszej pracy nad efektywnym zbieraniem
odpadów w sposób selektywny. Nie możemy także zapominać o wspieraniu budowania zakładów recyklingu, bowiem
to one są kluczowe dla realizacji założonych celów.
Tworzywa sztuczne dostarczają wyraźnych korzyści gospodarce, ale musimy
zacząć właściwie z nich korzystać. Powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym, aby cały czas pozostawały
w obiegu zamkniętym. Gospodarka
obiegu zamkniętego w kontekście tworzyw sztucznych jest konieczną zmianą,
która pomoże Polsce w osiągnięciu wielu
celów gospodarczych i środowiskowych.
Niezbędne jest zatem budowanie świadomego społeczeństwa, przystosowanie
produktów do nowych wymagań oraz
wspieranie systemu selektywnej zbiórki
i recyklingu.
Podjęcie tych wielopłaszczyznowych
prac, zmierzających do przemodelowania aktualnego systemu, musi być
wspierane przez spójne instrumenty
ekonomiczne i prawne.
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[3]

H. Bukowski, A. Czachórska, L. Kąsek, M. Koszewska, M. Mikołajczyk, A. Sznyk „Gospodarka obiegu zamkniętego. Co na to
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pojemnika

Tym razem nie będziemy chwalić szkła
jako materiału opakowaniowego o wielu
zaletach, zdatnego do praktycznie nieskończonego recyklingu. Nie będziemy
też omawiać korzyści wynikających z recyklingu opakowań szklanych, ani faktu, że
z punktu widzenia ochrony naszego środowiska najlepiej byłoby ograniczać powstawanie odpadów lub ponownie wykorzystywać użyte opakowania szklane.
Kluczowa dla recyklingu szkła jest zwłaszcza selektywna zbiórka i logistyka zebranego odpadu. Problemy pojawiające się
na samym początku mają ogromny wpływ
na dalsze losy odpadów szklanych i możliwość ich ponownego wykorzystania do
produkcji nowych opakowań w hutach
szkła, które określają wysokie wymagania
dla szklanego surowca.
Na przykładzie dwóch krótkich historii
przyjrzymy się, co możemy zrobić, aby recykling opakowań szklanych miał szansę
być skuteczny, wydajny, a w perspektywie
zmiany sposobu obliczania poziomów recyklingu – zapewniał osiąganie jak najlepszych wskaźników procentowych.

Damian Korczewski
Krynicki Recykling SA

Na przykładzie dwóch krótkich historii
przyjrzymy się, co możemy zrobić, aby
recykling opakowań szklanych miał szansę
być skuteczny, wydajny, a w perspektywie
zmiany sposobu obliczania poziomów
recyklingu – zapewniał osiąganie jak
najlepszych wskaźników procentowych.

Historia pierwsza – Zielony
pojemnik
Nasza opowieść zaczyna się pewnego zimowego wieczora przed zielonym pojemnikiem na selektywnie zbierane szkło, do
którego właśnie trafiły puste opakowania
szklane.
W altanie, w której umieszczono pojemnik, było bardzo ciemno. Mróz dawał się we
znaki, a mieszkaniec wyrzucający odpady
wybiegł z domu nierozważnie w kapciach,
więc chciał swoją misję zakończyć jak najszybciej. Nie pomagał mu fakt, że wszyst-
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kie pojemniki były zielone, a różniła je tylko
niewielka naklejka z opisem odpadów. Butelki i słoiki zgromadził w siatce z tworzywa
sztucznego, podniósł więc klapę pierwszego z brzegu pojemnika i wrzucił tam
„reklamówkę”
wraz
z zawartością. Oprócz
Kluczowa dla recyklingu szkła
kilku butelek i słoików
jest zwłaszcza selektywna
były tam też potłuczone szyby zbrojone
zbiórka i logistyka zebranego
z okna w piwnicy oraz
odpadu.
rozbite ceramiczne naczynia – kubek i talerz.
Stłukły się, więc pewnie coś mają wspólnego ze szkłem, szkoda wyrzucać do zmieszanych. Pewny dobrze spełnionego obowiązku wrócił czym prędzej do ciepłego
mieszkania.
Selektywna zbiórka szkła wydaje się wyjątkowo prosta. Instrukcje dla mieszkańców,
zarówno te widoczne na stronach informacyjnych przygotowanych przez rząd1, 2,
jak i na ulotkach gminnych mówią jasno
o wyrzucaniu do zielonego pojemnika/
worka tylko opakowań szklanych: butelek, słoików oraz opakowań po kosmetykach. Niestety w praktyce okazuje się to
wyzwaniem.

Decydujące znaczenie
Wyzwanie 1 – pojemniki i ich
oznakowanie
• pojemniki na stłuczkę szklaną powinny być dobrze oznakowane, przepisy mówią3, by co najmniej 30% powierzchni pojemnika było w kolorze

1 https://naszesmieci.mos.gov.pl/
2 https://www.gov.pl/web/klimat/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych
3 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. 2019 poz. 2028)
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•

Fot 1.
Kontener na
szkło (źródło:
Krynicki
Recykling SA)

przyporządkowanym danej frakcji –
w przypadku szkła to kolor zielony lub
biały (dla szkła bezbarwnego) oraz powinny być wyraźnie oznaczone napisem „Szkło”.

Co można zrobić?
• w zakresie oznakowania pojemników pojawiły się inicjatywy, aby wykorzystać ten obowiązek do lepszej
komunikacji z mieszkańcami. Na
zdjęciu przykład naklejki opracowanej w ramach projektu „Twórz zamknięty obieg szkła”4, która jest dostępna do wykorzystania bez opłat
• im lepiej zabezpieczony pojemnik na szkło, tym mniejsza szansa,
że trafią do niego inne odpady –
zamknięte pojemniki z okrągłymi
otworami są w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem

Wyzwanie 2 – wyroby z ceramiki i porcelany w szkle
• w stłuczce selektywnie zbieranej
można znaleźć do 1% wagowo kub4 https://closetheglassloop.eu/action-plan/glass-action-plan-poland/
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ków ceramicznych, talerzy, filiżanek i wazonów. To jest 10 kg ceramiki
w każdej tonie szkła,
jednak huty szkła przyjmują tylko surowiec, który pozbawiony jest takich zanieczyszczeń, gdyż każdy kawałek ceramiki w piecu hutniczym zamienia się
w biały bąbel, który może spowodować
nawet tak poważne problemy jak zablokowanie automatu szklarskiego lub
tzw. zarzucenie kroplą szkła, które z kolei może wywołać pożar lub obrażenia
pracowników,
jeśli nawet nie dochodzi do tak dramatycznych wypadków, to takie zanieczyszczenia powodują uszkodzenie nowych opakowań szklanych,
potłuczoną ceramikę i porcelanę bardzo trudno usunąć z potłuczonej
stłuczki,
dlatego w zakładzie recyklingu szkła
maszyny sortujące ustawione są na
bardzo wysoką czułość, to z kolei powoduje, że każde 10 kg odpadów ceramicznych pociąga stratę dodatkowych 30 kg szkła.

Co można zrobić?
• ważne są wyraźne informacje dla
mieszkańców, a także edukacja
podległych pracowników

Wyzwanie 3 – szkło nieopakowaniowe
• najbardziej popularnym rodzajem szkła
są opakowania szklane, stąd też przede
wszystkim na nich koncentruje się selektywna zbiórka odpadów,
• szyby zwykle zbierane są w PSZOK,
• w zależności od typu szkła nieopakowaniowego mogą być one mniej lub bardziej problematyczne dla recyklingu
opakowań szklanych, dlatego huty
szkła wymagają usuwania innych rodzajów szkła niż szkło opakowaniowe,
• potłuczone kawałki szkła nieopakowaniowego są bardzo trudne do usunięcia w zakładzie recyklingu szkła, dlatego w przypadku obecności szkła
nieopakowaniowego w zielonym pojemniku, przy jego oczyszczaniu również
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będzie występować utrata dobrego
szkła opakowaniowego.

Co można zrobić?
• pomocna będzie jasna komunikacja, gdzie oddawać szkło płaskie
i inne rodzaje szkła opakowaniowego (szyby, żarówki, naczynia)
• konieczne jest usuwanie jak najwcześniej szkła nieopakowaniowego
• istotna jest edukacja pracowników,
by wiedzieli, że szyby samochodowe, szkło zbrojone, lustra, szyby
kominkowe, żarówki czy znicze nie
mogą trafić do recyklera

Historia druga – Kamienie
na placu
Przenieśmy się teraz na plac firmy zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych.
Od samego rana selektywnie zbierane
opakowania szklane, w podartych zielonych workach, wyładowywane są ze śmieciarki, która właśnie wróciła z rejonu. Miejsce wyładunku to plac przed boksem na
szkło, nieopodal boksu na gruz po lewej
i boksu na tworzywa sztuczne po prawej.
W pobliżu kręci się pan Marek, który jest
odpowiedzialny za usuwanie worków
i utrzymanie w czystości placu magazynowego. Pan Marek od razu przystępuje
do pracy i wysypuje zawartość z worków
widocznych na wierchu hałdy. Następnie
podjeżdża ładowarka, zgarniając oczyszczone szkło do boksu. Wcześniej operator ładowarki ładował odpady gabarytowe.
Niestety nie sprawdził po tym łyżki, więc
nawet nie zauważył, że zmieszał z butelkami dywan, który zablokował się wcześniej w łyżce ładowarki.
Pan Marek po tym jak szkło zostało usunięte z placu, wziął się za uprzątnięcie
resztek szkła przed przyjazdem kolejnego
auta. Intensywnie zamiatał plac, aż zebrał
wszystkie kawałki szkła wraz z kamieniami,
resztkami pokruszonego betonu z uszkodzonego podłoża i kawałkami cegieł z sąsiedniego boksu na gruz. Po wykonanej
pracy wszystko wysypał na hałdę stłuczki
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szklanej. Nie może się przecież zmarnować
cenny surowiec.
Gdy był na przerwie śniadaniowej zerwał
się wiatr i nawiał liczne kawałki folii z sąsiedniego boksu z tworzywami. Zaś chwilę
później podstawiła się ciężarówka, która
miała zabrać zebrane szkło do recyklera.
Jest zima, więc wcześniej przewożone
w niej kamienie przymarzły do skrzyni ładunkowej. Ani kierowca, ani pracownik odpowiedzialny za załadunek nie sprawdzili
jej czystości przed wsypaniem szkła. Załadunek dobiegł końca
nim Pan Marek wrócił
Konieczne jest usuwanie
z zasłużonej przerwy.
jak najwcześniej szkła
Szkło ruszyło w drogę
nieopakowaniowego.
do recyklera.
Po wyładunku w zakładzie
recyklingu
stłuczki, magazynier odpowiedzialny za
przyjęcie surowca w zdumieniu przyglądał się dostawie od nowego kontrahenta.
Stłuczka, która na wysłanych przez dostawcę zdjęciach wyglądała nienagannie,
była zanieczyszczona dużą ilością worków,
a do tego na szczycie hałdy znajdował się
zrolowany dywan. By tego było mało, na
brzegu hałdy dostrzegł wiele mniejszych
i większych kamieni. Po wykonaniu badań w laboratorium okazało się, że cała

Fot 2. Kontener
typu „dzwon”
na szkło
(źródło: Krynicki
Recykling SA)
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dostawa zanieczyszczona jest kamieniami.
Należało wykonać zwrot.
Jeśli nawet selektywna zbiórka w wykonaniu mieszkańców będzie bezbłędna, to już
na etapie logistyki
– przewozu i maBrak wiedzy, zaniedbanie
gazynowania odobowiązków lub
padu – może dojść
do wielu krytycznieprofesjonalne podejście
nych
zaniedbań,
pracowników, jest powodem
które zniweczą wy100% zwrotów dostaw
siłek ludzi dokładnie segregujących
stłuczki szklanej.
swoje zużyte opakowania szklane.
Powyższa historia oparta jest na autentycznych zdarzeniach, jakie miały miejsce w 2021 roku w firmach odbierających
odpady szklane, łącznie z opisywanym
dywanem5.
Wyzwanie 1 – edukacja, świadomość,
szkolenia
• recyklingowi stłuczki szkodzi traktowanie stłuczki szklanej jako odpadu zmieszanego, któremu nie zaszkodzi zanieczyszczenie innymi odpadami,
• brak wiedzy, zaniedbanie obowiązków
lub nieprofesjonalne podejście pracowników, jest powodem 100% zwrotów dostaw stłuczki szklanej, której recykling okazuje się bardzo utrudniony,
a nawet niemożliwy, jeśli nawet powodem jest zniszczone podłoże, to świadomy pracownik zgłosi ten problem
przełożonym, a nie doprowadzi o eskalacji problemu.

Co można zrobić?
• przeszkolić pracowników – wytłumaczyć im jakie zanieczyszczenia są
krytycznie niebezpieczne dla szkła
(kamienie, ceramika, porcelana,
szkło nieopakowaniowe – szczególnie szkło zbrojone, szyby kominkowe), odpady niebezpieczne i toksyczne, a także medyczne
• okresowo sprawdzać ich wiedzę

5 Dostawca przedstawił takie wytłumaczenie jak zaprezentowano w historii.
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•

zadbać, by nowi pracownicy zostali
przeszkoleni zaraz po przyjściu do
pracy

Wyzwanie 2 – organizacja odbioru odpadów szklanych
• stosowanie tzw. „systemu workowego”
na obszarach zabudowy jednorodzinnej jest praktyką powszechną, jednak worki nie tylko powodują, że często ciężko ocenić, co się w nich znajduje, ale dodatkowo powodują, że dużą
ilość szkła (do 20%) traci się już na etapie wstępnego oczyszczania,
• zgniatanie stłuczki szklanej w workach,
przy okazji odbioru odpadów szklanych pojazdami wyposażonymi w komory ze zgniotem, powoduje, że bardzo ciężko jest je później oddzielić
tworzywa sztuczne (worki) oraz inne zanieczyszczenia od opakowań szklanych
i trafiają one do recyklera, a dodatkowo
zbyt drobna stłuczka nie jest kupowana
przez huty szkła (straty sięgają do 20%
masy zebranego surowca),
• magazynowanie stłuczki na podłożu
nieutwardzonym, utwardzonym tłuczniem lub kamieniami albo na podłożu
uszkodzonym (popękane płyty betonowe lub asfalt) grozi przypadkowym
zanieczyszczeniem stłuczki szklanej
materiałami niebezpiecznymi dla niej:
kamieniami, betonem, asfaltem,
• magazynowanie stłuczki w pobliżu
gruzu lub lekkich odpadów narażonych
na rozwiewanie może doprowadzić do
wtórnego zanieczyszczenia stłuczki
mimo wcześniejszego oczyszczania
skrzynie ładunkowe pojazdów, zwłaszcza podstawianych przez firmy zewnętrzne, mogą być zanieczyszczone
wcześniej przewożonymi materiałami,
• do wnętrza łyżki ładowarki mogą się przyczepić wcześniej transportowane odpady,
• często jeden lub wiele z powyższych
problemów dzieje się po stronie firmy
odbierającej, która przekazuje następnie szkło do instalacji regionalnej lub
innego przejmującego odpady, który
nie wie o tych problemach i przekazuje
szkło dalej do recyklera.
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Co można zrobić?
• dialog z urzędnikami w gminach
i zwracanie uwagi, że przyjęcie „systemu workowego” oraz brak zapewnienia procedur/środków na usuwanie worków ze szkła będzie problemem, ponieważ na rynku istnieje
zapotrzebowanie tylko na stłuczkę
szklaną pozbawioną worków
• alternatywnie można dążyć do planowania odbioru stłuczki szklanej
w małych pojemnikach zamiast
w workach
• ograniczyć zgniatanie stłuczki szklanej na etapie odbioru szkła i jego
dalszego przewozu
• warto zapewnić betonowe lub metalowe boksy na szkło i monitorować ich czystość oraz czystość placów przed boksami
• magazynować stłuczkę szklaną
z daleka od odpadów budowlanych
(gruzu)
• zabezpieczyć odpady lekkie przed
rozwiewaniem przez wiatr

•

•
•

wprowadzić procedury kontroli
czystości naczep samochodów
przed ich załadunkiem szkłem
uczulić pracowników, by zwracali
uwagę na czystość łyżki ładowarki
powyższe działania warto egzekwować też wobec poddostawców
stłuczki szklanej, aby mieć pewność
co do jakości przekazywanego dalej
surowca

Organizując obsługę odbioru selektywnie
zbieranych opakowań szklanych oraz pracę
podległych pracowników, warto mieć na
względzie, że recykling tych opakowań jest
szczególnie wrażliwy na mieszanie szkła
z niektórymi rodzajami zanieczyszczeń.
Możemy mieć pewność, że odpowiednie zadbanie o korzystne warunki odbioru
i dalszej logistyki, zgodnie z zawartymi
w artykule poradami, przełoży się zarówno
na sukces środowiskowy,    jak i ten gospodarczy, wynikający ze skutecznego recyklingu stłuczki szklanej.

Fot 3. Kontener
typu „dzwon”
na szkło
(źródło: Krynicki
Recykling SA)
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Włącz Eco Wyobraźnię

Włącz
Eco Wyobraźnię!

Przyłącz się
do ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnej
Grupy Biosystem pt.

A może interesuje Cię

Czy wiesz, że większość
odpadów, których

Chciałbyś chronić

się pozbywasz

środowisko,

można przetworzyć

ograniczając zużycie

i wykorzystać ponownie?

cennych surowców

sposób, w jaki można
wytwarzać mniej
zużytych i niepotrzebnych
przedmiotów?

naturalnych?

•

Dowiedz się, jak najlepiej segregować odpady i przekazywać je do
recyklingu.
Prawidłowe oddzielanie surowców nadających się do recyklingu jest kluczowym elementem ich właściwego
zagospodarowania!

•

Odkryj znaczenie proekologicznych
wyborów konsumenckich oraz nadaj
nową wartość zużytym przedmiotom.
Do produkcji przedmiotów, które kupujesz wykorzystuje się wodę, energię,

ropę naftową i wiele innych zasobów
naturalnych. Oddając odpady do recyklingu lub wykorzystując je ponownie,
zatrzymujesz wiele surowców w tzw.
obiegu zamkniętym i ograniczasz ich
nadmierną eksploatację.
•

Naucz się przedłużać czas użytkowania urządzeń i ograniczaj z nami
ilość zużytych i niepotrzebnych
przedmiotów.
Skutecznym sposobem na odpady jest
zapobieganie ich powstawaniu.

Nasze projekty

www.ecowyobraznia.pl
Obserwuj nas na Facebooku
https://www.facebook.com/WlaczEcoWyobraznie/
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