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Dyskusje wokół gospodarki obiegu zamknię-
tego odbywają się na całym świecie i chyba 
można stwierdzić, że obecnie to jeden z naj-
ważniejszych tematów w biznesie. Rośnie też 
znaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(SDGs) w środowisku biznesowym. Coraz licz-
niejsza grupa liderów biznesu z wielu branż 
podejmuje już długofalowe zadania, które 
powinny doprowadzić w niezbyt odległej per-
spektywie m.in. do radykalnego zmniejszenia 
skali zużywania surowców naturalnych, przy-
czyniając się jednocześnie do sprostania naj-
ważniejszym wyzwaniom, istotnym z punktu 
widzenia realizacji wizji zrównoważonego roz-
woju. Z jednej strony prowadzi to do tworze-
nia innowacyjnych produktów i usług, ekono-
micznie uzasadnionych i społecznie a także 
ekologicznie pożytecznych dla różnych intere-
sariuszy. Z drugiej zaś strony prowadzi to do ra-
dykalnych zmian w samym sposobie funkcjo-
nowania biznesu, do wprowadzania całkowicie 
nowych modeli biznesu oraz lepszych wskaź-
ników i wymiarów konkurencyjności.

Podkreśla się w ostatnich latach, że przywódz-
two w biznesie jest nierozerwalnie związane z 
potrzebą aktywnego angażowania się przed-
siębiorstwa, zarządu, liderów w rozwiązywanie 
istotnych wyzwań społecznych i ekologicznych 
w sposób ekonomicznie efektywny. Najważ-
niejszą cechą odpowiedzialnego przywódcy 
jest umiejętność dostrzegania konsekwencji 
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych 
prowadzonej działalności gospodarczej – za-
równo konsekwencji pozytywnych, jak i nega-
tywnych. Odpowiedzialność polegać powinna 
bowiem na minimalizowaniu konsekwencji ne-
gatywnych, a wzmacnianiu konsekwencji po-
zytywnych dla środowiska i społeczeństwa.

Istotnym elementem odpowiedzialnego przy-
wództwa jest również współtworzenie prze-
strzeni dialogu międzysektorowego i między-
generacyjnego. Wyobraźnia pozwala uznać, że 
przyszłe pokolenia też będą chciały realizować 

swoje potrzeby z wykorzystaniem różnorod-
nych zasobów. Nie możemy myśleć egoistycz-
nie tylko o sobie. Podstawą rozwoju zrówno-
ważonych firm jest proces wyboru wspólnych 
celów i uzgadniania zasad postępowania 
między liderami, pracownikami wszystkich 
szczebli, partnerami biznesowymi i społecz-
nymi, przedstawicielami innych interesariuszy 
zewnętrznych, którego efektem jest pełne – 
oparte na zrozumieniu długoterminowej per-
spektywy - zaangażowanie wszystkich zainte-
resowanych podmiotów.

Dotychczasowa realizacja przez firmy w Polsce 
zasad gospodarki obiegu zamkniętego – czę-
sto w ramach strategii zrównoważonego roz-
woju, czy też społecznej odpowiedzialności 
biznesu – odbywa się z wykorzystaniem mniej 
lub bardziej formalnej współpracy z różnymi 
interesariuszami. Ta współpraca zwykle ma 
jednak charakter ograniczony. Dużo mówi się o 
włączaniu interesariuszy, ale w praktyce inte-
resariusze nie mają rzeczywistego wpływu na 
biznes, na sposób działania firmy, na produkty 
i usługi. Autentyczne zamykanie obiegu może 
realizować się tylko w partnerstwie, dzięki róż-
nym inicjatywom dialogu międzysektorowego 
– na poziomie klastra przedsiębiorstw, part-
nerstw międzysektorowych, miasta, regionu. 
Zamykanie obiegu bez rozwiniętej współpracy 
wielu różnych podmiotów nie jest możliwe.

Dlatego prowadzenie przez Instytut Innowa-
cyjna Gospodarka cyklu debat dotyczących 
gospodarki obiegu zamkniętego w formie sze-
roko rozumianego dialogu międzysektorowe-
go, trzeba uznać za niezwykle pożyteczną ini-
cjatywę. Takie były reakcje wielu uczestników 
tych debat. Istotną rolę w procesie dialogu 
międzysektorowego odgrywali przede wszyst-
kim przedstawiciele dużych firm, najbardziej 
zaangażowanych w realizację zasad zrówno-
ważonego rozwoju, choćby przez formalne 
przyjmowanie SDGs w swojej strategii. 

OD DEBATY
DO PARTNERSTWA
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Wszędzie na świecie firmy podejmujące wy-
zwania zrównoważonego rozwoju konse-
kwentnie podążają drogą prowadzącą od po-
dejmowania współpracy z interesariuszami do 
tworzenia wartości w partnerstwie, od two-
rzenia wartości dla firmy do tworzenia warto-
ści wspólnej. Jest to naturalne przechodzenie 
od dialogu z interesariuszami, gdy firma jest 
nastawiona na zarządzanie tymi relacjami w 
celu osiągania korzyści, poprzez współpracę, 
gdy wspólnie z innymi budowana jest zrów-
noważona wartość marki, aż do partnerstwa, 
gdy przyciąga się wszystkich tych, którzy są 
niezbędni do wypracowania i wdrożenia inno-
wacyjnego rozwiązania dotyczącego istotnego 
wyzwania. 

Zrozumienie konieczności wdrażania rozwią-
zań z zakresu zamykania obiegu wymaga ca-
łościowego myślenia o wyzwaniach stojących 
przed nami. Szczególna odpowiedzialność 
dotyczy tu przede wszystkim samych lide-
rów biznesu. Odpowiedzialne przywództwo to 
jednak nadal raczej wizja teoretyczna, niezbyt 
często praktykowana w biznesie. Dylematy 
dotyczące odpowiedzialnego przywództwa w 
dużej mierze wynikają z tradycyjnego podej-
ścia do zarządzania firmą, opierającego się na 
przekonaniu o konieczności maksymalizowa-
nia wyników finansowych w krótkiej perspek-
tywie, a przede wszystkim na przeświadczeniu 
o ograniczonej odpowiedzialności przedsię-
biorstwa. Dlatego to jest tak wielkie wyzwanie 
dla polskiego sektora biznesu, który wymaga 
innowacyjności na poziomie modeli bizneso-
wych, „otwarcia” na otoczenie i autentycznej 
partycypacji międzysektorowej. 

Można mieć nadzieję, że jednym z ważnych 
efektów cyklu debat Instytutu Innowacyjna 
Gospodarka będzie większe otwarcie kluczo-
wych podmiotów z polskiego rynku na uczest-
nictwo w różnego rodzaju partnerstwach na 
rzecz rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. 
Tego typu partnerstwo międzysektorowe to 
dobrowolne, świadome i strategiczne przymie-
rze podmiotów reprezentujących różne sekto-
ry, zawarte w celu realizacji dobra wspólnego. 
Chodzi więc o ścisłą i przejrzystą współpracę 
partnerów publicznych, prywatnych, nauko-
wych i obywatelskich we wspólnym celu, z 
zachowaniem odmienności i partykularnych 
interesów. 

W przypadku partnerstwa międzysektorowe-
go nakierowanego na realizację zasad gospo-
darki obiegu zamkniętego zakładamy, że ko-
niecznym uczestnikiem jest sektor biznesu. Na 
szczęście mamy już do czynienia z takimi lide-
rami biznesu, którzy dostrzegają, że gospoda-
rowanie w obiegu zamkniętym to wielka szan-
sa biznesowa, a nie tylko moralna powinność. 
W zarządzaniu kosztami, po latach szybkiego 
wzrostu wydajności pracowników, nadchodzi 
wreszcie czas wzrostu wydajności zasobów. 
W modelach biznesowych stosowanych na 
poziomie wytwarzania, użytkowania lub po-
wtórnego wykorzystywania zwraca się przede 
wszystkim uwagę na innowacje i oszczędno-
ści. Z perspektywy biznesu zamykanie obiegu 
może i musi prowadzić do redukcji kosztów 
poprzez bardziej efektywne wykorzystywanie 
surowców oraz do wzrostu przychodów po-
przez wprowadzanie na rynek nowych, atrak-
cyjnych i innowacyjnych produktów lub usług. 

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok 
Członek Rady Programowej, Instytut Innowacyjna Gospodarka
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W 2017 r. oraz w pierwszym kwartale 2018 r. 
miał miejsce, zorganizowany przez Instytut 
Innowacyjna Gospodarka w ramach koalicji 
rECOnomy, cykl spotkań „Systemowe rozwią-
zania gospodarki obiegu zamkniętego dla biz-
nesu”.

Miał on na celu wsparcie wdrażania gospodarki 
obiegu zamkniętego w Polsce. W spotkaniach 
uczestniczyli przedstawiciele organizacji poza-
rządowych i branżowych, izb gospodarczych, 
przedsiębiorstw, uczelni i władz publicznych, 
którzy wspólnie dyskutowali nad możliwymi 
dalszymi krokami w celu implementacji go-
spodarki cyrkularnej w naszym kraju.

Gospodarka obiegu zamkniętego dąży się do 
jak najdłuższego utrzymania w obiegu gospo-
darczym materiałów, surowców i wartości pro-
duktu oraz minimalizacji ilości wytworzonych 
odpadów. Realizacja tych celów w Polsce znaj-
duje się na stosunkowo niskim poziomie, co 
przedstawiono w rozdziale pierwszym niniej-
szego raportu. Uczestnicy spotkań stwierdzili, 
że w celu poprawy tego stanu konieczne jest 
wprowadzenie odpowiednich regulacji praw-
nych, dlatego też drugą część stanowi krótki 
przegląd legislacji – zarówno na poziomie unij-
nym jak i krajowym.

W kolejnym rozdziale znajduje się podsumo-
wanie poszczególnych spotkań według poru-
szonych tematów: przeciwdziałanie marnotra-
wieniu żywności, recykling i odzysk opakowań, 
zagospodarowanie elektrośmieci oraz wyko-
rzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego 
we wdrażaniu gospodarki cyrkularnej.

Ostatnia część raportu ma za zadanie zebranie 
i opis praktycznych rozwiązań zaprezentowa-
nych przez członków spotkań zmierzających 
do przekształcenia linearnego modelu będą-
cego obecnie podstawą gospodarki polskiej 
do modelu cyrkularnego.

Główne tezy raportu przeplatane są rozważa-
niami uczestników spotkań na szczegółowe 
tematy związane z gospodarką obiegu za-
mkniętego w ramach branż, z którymi są oni 
związani. W ten sposób podjęta była próba 
przybliżenia czytelnikowi perspektywy bizne-
sowej konkretnych podmiotów na koncepcję 
gospodarki obiegu zamkniętego.

WSTĘP
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Stan i model gospodarczy Polski determino-
wany jest wieloma czynnikami. Podstawowym 
z nich jest ustrój gospodarczy, który wpływa na 
sposób wykorzystywania surowców, decyduje 
o metodach produkcji i implikuje sposób ich 
konsumpcji. Dlatego warto jest zwrócić uwagę 
na przemiany ustrojowe, które przeszła Polska 
w ciągu ostatnich dekad.

Zanim rozpoczęła się gospodarka wolnorynko-
wa w Polsce mieliśmy do czynienia z efektyw-
nym wykorzystaniem zasobów na poziomie 
konsumenta, co było determinowane przede 
wszystkim ciągłymi niedoborami produktów1. 
Jednocześnie w skali całej gospodarki nastę-
powało znaczne marnotrawienie surowców, co 
związane było przede wszystkim z nieefektyw-
nym alokowaniem zasobów w ramach obo-
wiązującego wtedy ustroju gospodarczego.

Po 1989 r. obserwowaliśmy znaczne zmiany 
gospodarcze, które miały wpływ również na 
poziom implementacji gospodarki cyrkularnej. 
Przede wszystkim poprawie uległo wykorzy-
stanie surowców na poziomie przedsiębiorstw, 
co wymuszone było zwiększoną konkurencją 

rynkową. W przypadku konsumentów nato-
miast większa dostępność dóbr skutkowała 
zwiększonym marnotrawstwem produktów 
i niższym stopniem ich wykorzystania. Obec-
nie jednak jesteśmy na etapie gdzie świado-
mość społeczna na temat wpływu wyborów 
producentów i konsumentów na środowisko 
naturalne, stan społeczeństwa, zrównoważe-
nie rozwoju gospodarczego ulega znacznej po-
prawie.

Łączy się to ze zwiększonym wsparciem dla 
koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego 
w Polsce2. W celu rekomendacji kierunków 
wdrażania tej koncepcji i zaprezentowania 
propozycji praktycznych, oprócz minionej sy-
tuacji, konieczna jest ocena stanu obecnego.

Według publikacji Ministerstwa Rozwoju „po-
szczególne elementy GOZ są już realizowa-
ne”3  w Polsce. Świadczą o tym pewne wskaź-
niki, takie jak odsetek materiałów ponownie 
wykorzystanych. Najnowsze dane na ten te-
mat, pochodzące z 2014 r., potwierdzają, że 
Polska rozpoczęła już drogę ku gospodarce 
cyrkularnej. 

WDROŻENIE GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ W POLSCE
stan obecny
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Sytuacja Polski na tle innych państw Unii Eu-
ropejskiej jest stosunkowo korzystna, należy 
jednak pamiętać, że porównanie do tej grupy 
krajów nie daje pełnego obrazu.Dzieje się tak, 
ponieważ w żadnym z nich w całości nie wdro-
żono koncepcji gospodarki obiegu zamknięte-
go.

Dodatkowo korzystne wartości wskaźników 
powtórnego wykorzystania materiałów w Pol-
sce wynikają z wysokiego zaawansowania w 
jedynie pewnych obszarach, m.in. branża pa-
piernicza i wyrobów plastikowych. W innych 

działach gospodarki (np. przemysł szklany) da-
lej istnieją wysokie możliwości poprawy sytu-
acji. 

O dalekiej drodze, jaka stoi przed Polską świad-
czą również poziom wypełnienia jednego z 
podstawowych celów gospodarki obiegu za-
mkniętego - jak najlepszego wykorzystania za-
sobów. Wdrożenie tej koncepcji powinno skut-
kować minimalizacją wykorzystania surowców 
przy osiągnięciu jak najwyższych zwrotów z 
użytego materiału. 

Od początku obecnego wieku obserwujemy 
stałą poprawę produktywności surowców w 
Polsce jednak należy zauważyć, że nie skraca-
my dystansu do średniej dla całej Unii Europej-
skiej. 

Dystans do unijnych prymusów jak Holandia 
czy Hiszpania uległ zaś zwiększeniu. Obraz ten 
należy ocenić w jeszcze ciemniejszych bar-
wach, gdy weźmiemy pod uwagę, że PKB Polski 
liczone w EUR według Eurostatu wzrosło real-
nie w omawianym czasie o 46,0%, natomiast 
dla całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wy-
niósł 10,2%. Oznacza to, że wzrost gospodar-

czy w Polsce był w dużym stopniu wynikiem 
zwiększenia zużycia czynników produkcji – w 
tym przypadku surowców, niż poprawy efek-
tywności ich wykorzystania.  

Niestety większe zużycie surowców skutkowa-
ło także zwiększoną produkcją odpadów. We-
dług dostępnych danych na lata 2004-2014 
ilość odpadów ogółem w gospodarce w Unii 
Europejskiej obniżyła się o 2,1% podczas gdy 
w Polsce wzrosła o 30,3%, przy czym wzrost 
ten był efektem działań zarówno gospodarstw 
domowych jak i przedsiębiorstw.

Produktywność surowców (wg standardu parytetu siły nabywczej na kg surowca) 
Źródło: Eurostat.
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O wyzwaniach, stojących na drodze Polski do implementacji gospodarki obiegu zamkniętego świad-
czy m.in. ilość odpadów, która zostaje składowana na wysypiskach. Chociaż wskaźnik ten jest zbliżony 
do średniej unijnej należy wziąć pod uwagę, że średnią dla całej Unii Europejskiej zawyżają jej nowi 
członkowie. Kraje te mimo wszystko obniżają łączną ilość swoich odpadów (patrz wykres powyżej). 
Oceniając tę sytuację należy stwierdzić, że korzystniejsze w tym wypadku jest ograniczenie ilości wy-
twarzanych odpadów, a więc prewencję, w porównaniu do lepszego nimi zarządzania.

Dynamika wytwarzania odpadów w tzw. nowych krajach Unii Europejskiej
Źródło: Eurostat.
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Wdrożenie Gospodarki Obiegu Zamkniętego 
jest obecnie jednym z podstawowych celów 
Komisji Europejskiej.  Podjęte zostały już pew-
ne kroki legislacyjne, które mają przybliżyć 
Unię Europejską do pełnego wprowadzenia 
tego modelu gospodarki.

Za pierwszą regulację, która miała na celu 
implementację założeń gospodarki obiegu 
zamkniętego należy uznać Dyrektywę Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 2008 r. w spra-
wie odpadów. Miała ona na celu stworzenie 
założeń legislacyjnych odnośnie zarzadzania 
odpadami, a więc nie dążyła do pełnego wpro-
wadzenia gospodarki cyrkularnej. Skupiała się 
ona przede wszystkim na ograniczeniu po-
wierzchni składowisk odpadów.

Do 2015 r., podobnie jak w przypadku wspo-
mnianej dyrektywy, większość regulacji unij-
nych odnosząca się do wprowadzenia go-
spodarki obiegu zamkniętego skupiała się na 
zarządzaniu odpadami pomijając możliwości 
wcześniejszego ograniczenia tworzenia od-

padów. Pakiet dotyczący gospodarki obiegu 
zamkniętego przyjęty przez Komisję Europej-
ską w 2015 r. stanowi odejście od tej ścieżki. 
Stara się on w sposób holistyczny wspierać 
implementację gospodarki cyrkularnej. 

W tym celu opracowano zestaw koniecznych 
kroków zawartych w planie działań, na liście 
dalszych inicjatyw i w czterech propozycjach 
legislacyjnych.  Pakiet ten skupia się przede 
wszystkim na pięciu sektorach prioryteto-
wych: marnowanie jedzenia, podstawowe su-
rowce wtórne, budownictwo i rozbiórka, bio-
masa i produkty pochodzenia organicznego 
oraz plastik. Zaś kluczowymi obszarami dzia-
łań określonych w tych regulacjach są pro-
dukcja, konsumpcja, zarzadzanie odpadami, 
surowce wtórne oraz działania horyzontalne: 
innowacje, inwestycje i monitoring. 

Wprowadzając ten pakiet Komisja Europejska 
ma nadzieję pozytywnie wpłynąć na stan go-
spodarki unijnej, środowisko naturalne i spo-
łeczeństwo:

Oszczędności rzędu 8% rocznych 
obrotów przedsiębiorstw 

działających w Unii Europejskiej

Zapewnienie zabezpieczenia 
dostaw surowców

Wzrost zatrudnienia w sektorze 
zarządzania odpadami o 170 000 

stanowisk do 2035 r.

Poprawa elastyczności 
gospodarczej

Wzrost konkurencyjności

Poprawa stanu środowiska 
naturalnego

PRZEGLĄD LEGISLACJI
Prawodawstwo w ramach Unii Europejskiej

Wspieranie innowacji Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych o 2-4%
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W obszarze produkcji Komisja Europejska sprzyja ekoprojektowaniu produktów 
oraz zwiększeniu efektywności i innowacyjności procesu produkcji. W celu reali-
zacji tych założeń konieczne jest zwiększenia trwałości, możliwości napraw i re-
cyklingu produktów czemu sprzyjać ma m.in. wprowadzenie tzw. dyrektywy nt. 
ekoprojektu oraz zwiększenie zastosowania rozszerzonej odpowiedzialności pro-
ducenta. Określono najlepsze praktyki dotyczące zarządzaniem odpadami i efek-
tywnością wykorzystania surowców w sektorach przemysłowych. Wprowadzone 
mają być również bardziej spójne ramy prawne dla produktów oraz narzędzia dla 
małych i średnich przedsiębiorstw sprzyjające poprawie projektowania produk-
tów i zwiększenia efektywności produkcji.

INWESTYCJE, INNOWACJE 
I MONITORING

ZARZĄDZANIE 
ODPADAMI

SUROWCE 
WTÓRNE

PRODUKCJA

KONSUMPCJA

Główne obszary działań pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
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Kolejny tematem ujętym w pakiecie jest zarządzanie odpadami, które według 
założeń Komisji Europejskiej: powinno być usprawnione zgodnie z unijną hierar-
chią postepowania z odpadami, zapewniać długoterminową wizję i cele inwesty-
cyjne oraz działać w kierunku pozbycia się luk w jej dotychczasowej implementacji. 
Działania podjęte aby to osiągnąć to zrewidowanie celów dotyczących recyklingu 
odpadów komunalnych i opakowaniowych oraz ograniczenie powierzchni obsza-
ru wysypisk śmieci do 2030 r. Wspierane będą nowe inwestycje w potencjał re-
cyklingowy. Zapewniona zostanie spójność między realizowanymi inwestycjami 
w ramach unijnej polityki spójności a unijną hierarchią postepowania z odpadami.

Działania Komisji Europejskiej w obszarze konsumpcji mają na celu zwiększe-
nie zainteresowania naprawą i ponownym użyciem zużytych produktów a także 
polepszeniem jakości informacji prezentowych konsumentowi. Służyć ma temu 
przede wszystkim lepsze oznakowanie produktów (m.in. nt. ich oddziaływania na 
środowisko). Wspierane będą nowe formy konsumpcji – gospodarka współdzie-
lenia i platformy cyfrowe. Wprowadzone zostaną nowe działania dotyczące po-
twierdzania deklaracji o ekologiczności produktów. Komisja ma zamiar wprowa-
dzić również program niezależnych testów, aby zbadać czy producenci nie stosują 
planowanego starzenia się produktów. Tzw. zielone zamówienia publiczne mają 
w większym stopniu brać pod uwagę założenia gospodarki cyrkularnej.

W obszarze rynku materiałów wtórnych celem jest zwiększone ich wykorzysta-
nie (w tym także powtórne wykorzystanie wody i składników odżywczych) oraz 
poprawa bezpieczeństwa ich stosowania. Służyć ma temu nowe regulacje nt. 
nawozów, minimalnych wymagań dotyczących powtórnego użycia wody. Wyzna-
czone mają być standardy jakości dla materiałów wtórnych. Komisja Europejska 
planuje również wprowadzenie elektronicznego systemu transferu odpadów na 
obszarze całej Unii Europejskiej.

5. Mapa drogowa – Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym; Projekt z dnia 12 stycznia 2018 
r.; https://miir.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/projekt-mapy-drogowej-transformacji-w-kierunku-goz.html

Najnowszym krokiem Komisji Europejskiej zmierzającym do wdrożenia gospodarki obiegu zamknięte-
go jest przyjęty w styczniu br. nowy pakiet działań, zawierający:

• Ogólnoeuropejską strategię UE w zakresie tworzyw sztucznych i przekształcenia sposobu, w jaki 
tworzywa sztuczne i produkty z tworzyw sztucznych są projektowane, produkowane, wykorzy-
stywane i poddawane recyklingowi. Celem strategii jest osiągnięcie pełnego poziomu recyklingu 
opakowań z tworzyw sztucznych do 2030 r. Komisja Europejska zapowiada również potrzebę kon-
kretnych działań, prawdopodobnie wprowadzenia odpowiednich regulacji, w celu ograniczenia ne-
gatywnego wpływu produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, szcze-
gólnie na nasze morza i oceany. W celu wypełnienia założeń strategii Komisja przyjęła nowy zasady 
odbioru odpadów portowych i opublikowała raport na temat wpływu zastosowania oksy-biode-
gradowalnych tworzyw sztucznych.

• Komunikat w sprawie oceny powiązań między chemikaliami, produktami i odpadami, oraz możli-
wości poprawy legislacji ich dotyczących.

• Ramy monitorowania postępów na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie unij-
nym i krajowym. Składają się one z zestawu dziesięciu kluczowych wskaźników, które obejmują każ-
dy etap życia produktu, tzn. produkcję, konsumpcję, gospodarowanie odpadami i surowce wtórne, 
oraz aspekty ekonomiczne, tzn. inwestycje, miejsca pracy i innowacje.

• Raport o newralgicznych surowcach (ang. critical raw materials) w gospodarce cyrkularnej, który 
podkreśla możliwość wykorzystania 27 najważniejszych materiałów w gospodarce unijnej.
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Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet do-
tyczący gospodarki w obiegu zamkniętym 
oznaczać będzie zmiany w wielu obszarach i 
nie mam na myśli w tym miejscu tylko obsza-
ru produkcji, opracowywania strategii i modeli 
biznesowych, czy gospodarowania odpadami 
-  to przede wszystkim zmiana podejścia do 
kwestii odpowiedzialności. To nowe ujęcie - 
nawiązując do pojęcia rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta  (ROP). „Rozszerzona” 
odpowiedzialność musi dotyczyć wszystkich 
uczestników kilku sfer – społecznej np. kwestia 
niemarnowania jedzenia, ekonomicznej np. 
wdrożenie nowych modeli biznesowych, jak 
i środowiskowej. Biorąc pod rozwagę obszar 
działalności Rekopolu, skoncentruję się na śro-
dowisku.

Zawarte w pakiecie regulacje np. cele wska-
zane w wymagalnych poziomach recyklingu 
odpadów opakowaniowych, czy dopuszczal-
nym poziomie składowania odpadów naka-
zują niezwłoczne podjęcie gruntowych prac 
przebudowujących system w Polsce. Wyzwa-
nia pakietu nie ograniczają się tylko do wyty-
czenia ambitnych poziomów, ale wprowadzają 
i inne rozwiązania wymagające nowego spoj-

rzenia na  stosowane w Polsce regulacje np. 
dokładne określenie minimalnych standardów 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 
ROP wymaga aby przedsiębiorca wprowadza-
jący na rynek produkty w opakowaniach był 
odpowiedzialny także za jego opakowanie i to 
od samego początku do końca tj. od momen-
tu projektowania opakowania, np. by opako-
wania nadawały się do recyklingu (co idzie w 
parze z zwartymi w pakiecie zapisami doty-
czącymi ekoprojektowania), aż do momentu 
zagospodarowania odpadu opakowaniowego 
powstałego po opakowaniu jego produktu. 
Przebudowa systemu, która nie będzie burzyła 
stosunkowo nowego, bo wdrożonego dopiero 
od 2014 roku systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi wzmacniającego pozycję gmin, 
nakładającego na nie konkretne obowiązki, 
powinna stworzyć jasno określone, przejrzyste 
i sprawiedliwe warunki finansowania zbiórki, 
segregacji i edukacji ekologicznej społeczeń-
stwa.  Istnieje również świadomość podjęcia 
działań niezwłocznie – by zrealizować już dziś 
istniejące zobowiązania, jak i wymogi jakie 
przyniesie pakiet.

WYZWANIA DLA POLSKI W KONTEKŚCIE IMPLEMENTACJI UNIJNEGO 
PAKIETU DOTYCZĄCEGO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

PRODUKCJA 
I KONSUMPCJA

SUROWCE 
WTÓRNE

KONKURENCYJNOŚĆ 
I INNOWACJE

GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI

1.Samowystarczalność UE w zakresie surowców 
2. Zielone zamówienia publiczne 
3. A-C wytwarzania odpadów 
4. Odpady spożywcze

7. A-C wpływ materiałów pochodzących z recyklingu 
na popyt na surowce 
8. Obrót surowcami poddającymi się procesowi 
recyklingu

9. A-C Inwestycje sektora prywatnego, 
miejsca pracy oraz wartość dodana brutto 
10. Patenty

5. A-B całkowity poziom recyklingu 
6. A_F poziomy recyklingu dotyczące 
poszczególnych strumieni odpadów

Ramy monitorowania gospodarki obiegu zamkniętego
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Jakub 
Tyczkowski 

Prezes Zarządu 
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Zgodnie z konkluzją Rady ds. Środowiska UE z czerwca 2016 r. regulacje nt. gospodarki obiegu zamknię-
tego powinny mieć swoją kontynuacje na poziomie krajowym. W przypadku Polski opracowywany 
jest program w formie mapy drogowej wspierającej implementację gospodarki cyrkularnej. Obecnie 
dostępny jest jego projekt5. Istnieje jednak szereg przepisów już obowiązujących, które związane są z 
tematem gospodarki cyrkularnej, zaś kolejne czekają na uchwalenie.

PRAWODAWSTWO 
POLSKIE

Wśród już obowiązujących regulacji związanych z gospodarką obiegu zamkniętego należy wyróżnić 
przede wszystkim te dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Odnoszą się one przede 
wszystkim do pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu oraz opakowań.

REGULACJE OBECNIE  
OBOWIĄZUJĄCE

Na to wszystko należy nałożyć jeszcze odpo-
wiedzialności podmiotów z dwóch istotnych 
grup – samorządów i administracji central-
nej, postrzeganej jako egzekutora i regulatora. 
Tę zaś pojmuję jako otwartość i nawiązywa-
nie nowych partnerstw np. między samorzą-
dem i przedsiębiorcami (tu rozumianymi jako 
podmioty wprowadzające opakowania na 
rynek ale i jako gospodarujące odpadami), 
w tym organizacjami odzysku. Konieczne 
jest współdziałanie przy realizacji celów do-
tyczących odpadów surowcowych, w tym 
opakowaniowych. Druga grupa będzie odpo-
wiedzialna za opracowanie niezbędnych ak-
tów prawnych implementujących cyrkularny 
model gospodarki  i uwzględniających obec-

ne realia i wyzwania. Ta rozszerzona odpowie-
dzialność administracji będzie konieczna aby 
konsekwentnie wdrożyć nowe regulacje obej-
mujące kwestie gospodarki cyrkularnej. Jest 
jednak jeden obszar, w którym pod rozwagę 
poddajmy stosowanie „rozszerzonego podej-
ścia”: pakiet unijny najprawdopodobniej bę-
dzie w niektórych swych postanowieniach po-
zostawiał państwom członkowskim długi, bo 
liczący aż 54 miesiące okres derogacji. Należy 
się jednakże zastanowić, czy będzie celowym 
odkładanie koniecznych zmian aż na tak dłu-
go. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, 
że określone działania powinny zostać podjęte 
niezwłocznie – lepiej rozwijać, czy nawet zapo-
biegać, niż leczyć, czy ratować.
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Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektorymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodą w środowisku i ich naprawie

Ustawa z dnia 3 październia 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie udziale społoczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zabużających warstwę ozonową 
oraz o niektórych fluorowanych gazach cierplarnianych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

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

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytem (EMAS)

ROZSZERZONA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

PRODUCENTA

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO

ZARZĄDZANIE 
ODPADAMI

Obecnie obowiązujące podstawowe ustawy związane z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego

Wśród już obowiązujących regulacji związa-
nych z gospodarką obiegu zamkniętego należy 
wyróżnić przede wszystkim te dotyczące roz-
szerzonej odpowiedzialności producenta. Od-
noszą się one przede wszystkim do pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu 
oraz opakowań.

Ściśle związane z koncepcją rozszerzonej od-
powiedzialności producenta są również obo-
wiązujące przepisy odpadowe, m.in. odnośnie 
przemieszczania odpadów i sposobów ich 
zagospodarowania. Regulacje te nie były jed-
nak tworzone z myślą o wdrożeniu gospodar-
ki obiegu zamkniętego i w mniejszym stopniu 
mają na celu wspieranie powtórnego zago-

spodarowania odpadów, a przede wszystkim 
starają się zabezpieczyć środowisko naturalne 
przed ich negatywnym oddziaływaniem.

Kolejną grupę regulacji związaną z gospodarką 
obiegu zamkniętego stanowi legislacja doty-
cząca ochrony środowiska naturalnego. Regu-
lacje te starają się w sposób bezpośredni wpły-
nąć na poprawę stanu naszego ekosystemu, 
nie poruszając jednak możliwości osiągnięcia 
podobnych celów za pomocą zmiany mode-
lu cyklu życia produktu. W tym przypadku w 
szczególności należy wyróżnić akty prawne nt. 
emisji zanieczyszczeń, wykorzystania gruntów 
i gleby, działań wodno-ściekowych.
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GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W POLSCE

Innowacyjność, 
wzocnienie współpracy 
pomiędzy przemysłem 
i sektorem nauki, a 
w efekcie wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań 
w gospodarce

Stworzenie europejskiego 
rynku na surowce wtórne 
na którym ułatwiony 
byłby  ich przepływ

Zapewnienie wysokiej 
jakości surowców 
wtórnych, wynikającej ze 
zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji

Rozwój sektora usług

Jak już wcześniej wspomniano w trakcie przygotowań znajduje się „Mapa drogowa – Transformacja w 
kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” wyznaczająca kierunki transformacji modelu gospodarki 
polskiej z liniowego na cyrkularny. W obecnie dostępnym projekcie wyznaczone są cztery polskie prio-
rytety, które prawdopodobnie znajdą się w ostatecznym dokumencie.

W celu realizacji wymienionych priorytetów w konspekcie Mapy Drogowej wyróżniono m.in. następu-
jące działania:

• Opracowanie wytycznych dot. zagospodarowania odpadów przemysłowych

• Wdrożenie platformy rynku na surowce wtórne

• Wzmacnianie roli gospodarki cyrkularnej w klastrach gospodarczych

• Możliwość wykorzystania dotychczasowych hałd odpadów przemysłowych

• Działania związane z dalszym wdrożeniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta

• Wdrożenie kampanii świadomościowych nt. gospodarki cyrkularnej

• Implementacja zachęt do zwracania zużytych produktów i w celu przeciwdziałania marnotrawieniu 
żywności 

• Tworzenie powiązań między podmiotami wdrażającymi koncepcje gospodarki obiegu zamkniętego

• Przyjęcie wymogu zagospodarowania określonych odpadów

PROPONOWANE 
REGULACJE

Uchwalona w 2018 r. Ustawa o elektromo-
bilności i paliwach alternatywnych będącą 
implementacją przepisów unijnych również 
powiązana jest z koncepcją gospodarki cyrku-
larnej. Ma ona służyć wspieraniu rozwoju infra-
struktury paliw alternatywnych, a tym samym 
zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów 
napędzanych tymi paliwami. Projekt ustawy 

wskazuje rozwiązania mające na celu okre-
ślić role, przywileje i obowiązki poszczegól-
nych podmiotów na rynku elektromobilności. 
Przewiduje również możliwość wprowadzenia 
przez rady gmin stref czystego transportu, po 
których mogłyby się poruszać tylko pojazdy 
napędzane paliwami alternatywnymi.

Kluczowe elementy budowania GOZ wg konspektu tzw. mapy drogowej:
Źródło: Mapa drogowa – Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym; Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r.
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Oprócz tego na ścieżce legislacyjnej znajdu-
je się obecnie szereg inicjatyw powiązanych 
z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. 
Jedną z nich jest senacki projektu ustawy o 
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W od-
różnieniu od działań proponowanych w kon-
spekcie mapy drogowej zamiast odpowied-
nich bodźców projekt zakłada kary obliczane 
w zależności od ilości marnowanej żywności. 

Wprowadza on również konieczność zawar-
cia umowy dotyczącej przekazywania żywno-
ści na cele społeczne. Nakładany jest również 
obowiązek przeprowadzenia kampanii eduka-
cyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdzia-
łania marnotrawieniu żywności. Projekt ten 
dotyczy jedynie sfery dystrybucji pomija po-
zostałe elementy cyklu życia produktu.

Do projektów legislacyjnych sprzyjających 
wdrożeniu gospodarki cyrkularnej w Polsce za-
licza się także poselski projekt ustawy o sprze-
daży żywności przez rolników. Ułatwia ona 

sprzedaż produktów wytworzonych bezpo-
średnio w ramach gospodarstw rolnych m.in. 
przez domniemanie zapewnienia  odpowied-
niego przygotowania produktów do sprzedaży 
oraz braku konieczności zgłoszenia tego typu 
działalności do sprzedaży.

Rząd w szybkim tempie pracuje również nad 
ustawą o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych będącą implementacją przepisów 
unijnych. Ma ona służyć wspieraniu rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych, a tym sa-
mym zachęcić konsumentów do zakupu po-
jazdów napędzanych tymi paliwami.

Projekt ustawy wskazuje rozwiązania mają-
ce na celu określić role, przywileje i obowiązki 
poszczególnych podmiotów na rynku elek-
tromobilności. Przewiduje również możliwość 
wprowadzenia przez rady gmin stref czystego 
transportu, po których mogłyby się poruszać 
tylko pojazdy napędzane paliwami alterna-
tywnymi.

Regulacje w jakikolwiek sposób związane z koncepcją gospodarki cyrkularnej istnieją w prawodaw-
stwie polskim i unijnym od wielu lat. Obejmowały one w szczególności kwestie gospodarowania od-
padami oraz ochrony środowiska naturalnego. Nie podchodziły one jednak do tematu implementacji 
gospodarki obiegu zamkniętego w sposób całościowy – tak, aby uwzględnić każdy etap cyklu życia 
produktów i usług. Brały pod uwagę jedynie poszczególne jego elementy, co skutkowało brakiem 
uwzględnienia wzajemnych powiązań i oddziaływań między produkcją, konsumpcją, zarządzaniem 
odpadami i ich ponownym wykorzystaniem.

Od 2015 r. obserwujemy znaczne przyspieszenie prac legislacyjnych związanych z wdrożeniem gospo-
darki o obiegu zamkniętym w Europie. Dodatkowo należy podkreślić, że regulatorzy prezentują obec-
nie holistyczne podejście do tego tematu. Potwierdzeniem tej tezy jest wycofanie pierwszego pakietu 
Komisji Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zakmnietym w grudniu 2014 r. ze względu na 
uwzględnienie w niej praktycznie jedynie celu redukcji odpadów. Nowy pakiet przedstawiony na koniec 
2015 r. obejmował już pełen cykl ekonomiczny. W następnych latach należy spodziewać się kolejnych 
działań legislacyjnych na poziomie unijnym. Biorąc pod uwagę obecny etap prac Komisji Europejskiej, 
która określiła już większość podstawowych strategii mających na celu wdrożenie gospodarki cyrku-
larnej będą to w większym stopniu propozycje prawne dotyczące specyficznych obszarów i branż.

Perspektywy regulacji sprzyjających wprowadzeniu gospodarki obiegu zamkniętego na poziomie kra-
jowym należy oceniać pozytywnie. Będzie to efektem przede wszystkim konieczności wdrożenia zapi-
sów unijnych w prawodawstwie krajowym. Dotychczas krajowe inicjatywy prawne działające na rzecz 
zmiany modelu gospodarczego z liniowego na gospodarczy były nieliczne. Taka sytuacja prawdopo-
dobnie nie ulegnie zmianie. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, żeby propozycje krajowe były 
spójne z dokumentami wyższej rangi, m.in. strategiami unijnymi, co dotychczas nie było normą (np. 
niespójność senackiego projektu Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z polską mapą 
drogową).

PERSPEKTYWY 
LEGISLACYJNE
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Zmierzenie poziomu żywności marnotrawionej 
nastręcza wielu trudności. Jednak dotychczas 
dostępne dane na ten temat nie napawają 
optymizmem. Według statystyk Komisji Euro-
pejskiej w Polsce w 2010 r. zmarnowanych zo-
stało ok. 9,4 mln ton żywności6. 

W przeliczeniu na mieszkańca stawia nas to 
na piątym miejscu pod względem ilości mar-
notrawionej żywności. Pomimo, że brak jest 
szczegółowych danych na temat skali marno-
wania żywności na poszczególnych etapach 
cyklu życia produktu w Polsce dane na temat 
całej Unii Europejskiej mogą przybliżyć nam 
obraz sytuacji w naszym kraju. 

Dane za 2012 r. dla wszystkich krajów unijnych 
łącznie wskazują, że obszar dystrybucji odpo-
wiada jedynie za 5% marnotrawstwa mierzo-
nego wagą odpadów i 7% mierzonego ich war-
tością (gospodarstwa domowe odpowiadają 
odpowiednio za 42% i 69%)7. 

Niski udział dystrybucji w marnotrawieniu 
żywności w tym obszarze nie oznacza, że nie 
istnieją możliwości poprawy sytuacji. Według 
Federacji Polskich Banków Żywności w 2016r. 
jedynie ok. 5% przekazanej żywności pocho-
dziło z darowizn od sieci handlowych8.

Mając na uwadze powyżej opisaną sytuację 
w Polsce, zgodnie stwierdzono, że istnieje po-
trzeba powstania ustawy nt. zagospodarowa-
nie żywności, która straciła pewne cechy, ale 
dalej nadaje się do spożycia. Natomiast forma 
przeciwdziałania marnotrawieniu żywności 
jest źródłem kontrowersji. Uczestnicy spotka-
nia mieli szereg uwag odnośnie obecnego se-
nackiego projektu Ustawy o przeciwdziałaniu 
marnotrawieniu żywności.

Podkreślano, że w pierwszej kolejności powin-
niśmy się zastanowić, co zrobić, żeby ograni-
czyć wytwarzanie odpadów. Takie podejście 
jest zgodne z unijną Dyrektywą ramową w 
sprawie odpadów, która sugeruję następującą 
hierarchię postępowania z odpadami: a) zapo-
bieganie; b) przygotowywanie do ponownego 
użycia; c) recykling; d) inne metody odzysku, 
np. odzysk energii; e) unieszkodliwianie. 

W odniesieniu do marnotrawienia żywności 
niektóre instytucje zmodyfikowały tą hierar-
chię tak, aby uwzględnić szczególne cechy 
żywności (patrz wykres poniżej). Projekt Usta-
wy skupia się dopiero na kolejnej części hierar-
chii unijnej tj. na darowiznach, nie biorąc pod 
uwagę możliwości zapobiegania wytwarzania 
odpadów.

PODSUMOWANIE DEBAT 
Przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności

6. Technology options for feeding 10 billion people. Recycling agricultural, forestry & food wastes and residues for sustainable 
bioenergy and biomaterials; Science and Technology Options Assessment, 2013.
7. Estimates of European food waste levels; Fusion EU Project, Sztokholm 2016.
8. Federacja Polskich Banków Żywności; https://bankizywnosci.prowly.com/14876-banki-ktore-nie-obrajaca-pieniedzmi-tylko-
zywnosci
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Wątpliwości musi budzić także wąski zakres, w 
jakim żywność według projektu ustawy może 
być wykorzystana - tylko do spożycia lub do 
utylizacji (unieszkodliwienia). Szeroki zakres 
możliwości zidentyfikowanych na podstawie 
hierarchii postępowania z odpadami nie został 
więc uwzględniony.

W szczególności nie przewiduje się możliwości 
przekazania żywności jako pasz dla zwierząt, 
recyklingu (uczestnicy debaty podali przy-
kład wykorzystania żywności w gorzelnictwie) 
czy do produkcji kompostu. Możliwości zago-
spodarowania niewykorzystanej żywności są 
więc znacząco ograniczone i mogą skutkować 
nieefektywnym wykorzystaniem dostępnych 
zasobów.

Dodatkowo stwierdzono, że dotychczas przy-
gotowane rozwiązania legislacyjne nie są wła-
ściwe, ponieważ nie rozwiązują problemów w 
sposób kompleksowy.

Problemem jest skupienie się na jednej części 
rynku – dystrybucji i sprzedaży żywności. W ten 
sposób Ustawa pomija 95% niewykorzystanej 
żywności9. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że 
niezastosowanie podejścia kompleksowego, 
obejmującego cały system może być niesku-
teczne i mało efektywne.

Zapobieganie

Darowizny

Pasze

Recykling

Inne metody odzysku

Unieszkodliwianie

preferowane

przedmiot 
kontroli

najrzadziej 
wybierane

Zmodyfikowana hierarchia postepowania z odpadami w przypadku marnotrawienia żywności

Zwalczanie marnotrawienia żywności – szansa dla UE na poprawę efektywności gospodarowania zasobami w łańcuchu dostaw 
żywności, Europejski Trybunał Obrachunkowy 2016
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Kontrowersje budziła propozycja kar za nie-
przekazywanie żywności. Istnieje uzasadnio-
na obawa, że właściciele sklepów zaczną za-
stanawiać się, jak obejść te przepisy i uniknąć 
obowiązku sprawozdawczego. 

Dlatego też w ustawie należy wprowadzić 
zapisy dotyczące zachęt dla przekazywanie 
żywności, zamiast ustanawiania systemu kar 
i sankcji. Niemniej jednak możliwość wprowa-
dzenia kar za marnotrawienie żywności już ma 
widoczne pozytywne skutki. 

Według Federacji Polskich Banków Żywności 
już same prace nad projektem spowodowały, 
że w ciągu ostatniego 1,5 roku wiele podmio-
tów zgłosiło się do Banków Żywności i zaczęło 
z nimi współpracę. Może o tym świadczyć po-
nad trzykrotny wzrost ilości żywności przeka-
zanej przez dystrybutorów bankom żywności 
zrzeszonym w ramach Polskiej Federacji Ban-
ków Żywności miedzy 2015 r., a 2016 r. (odpo-
wiednio z 1,4 tys. ton do 4,7 tys. ton)10. Trudno 
jest więc jednoznacznie określić wpływ sank-
cji tego typu. 

Pewnym ułatwieniem może być przykład fran-
cuski. Kraj ten, w 2016 r., jako pierwszy zaka-
zał supermarketom marnotrawienia żywności. 
Pod groźbą kary finansowej, czy też pozbawie-
nia wolności, osoby odpowiedzialne mają za-
wrzeć umowę dotyczącą przekazywania żyw-
ności ciągle zdatnej do spożycia samorządom. 

Żywność już niejadalna powinna zaś być prze-
kazana gospodarstwom rolnym. W odróżnie-
niu od propozycji polskiej nie wymagana jest 
płatność w zależności ilości wytworzonych 
odpadów. Po roku od wprowadzenia tej re-
gulacji francuska grupa konsumencka Qu-
eChoisir zaprezentowała raport na temat jej 
efektów11. Badanie na przykładzie francuskiej 
prowincji Isère stwierdza, że jedynie 24% 
nadwyżkowej żywności została przekazana 
organizacjom charytatywnym. 

Zauważono także, że istnieje łatwy sposób 
obejścia tej legislacji, jako że przekazanie na-
wet 1% nadwyżkowej żywności wypełnia wy-
mogi ustawy. Głównym wnioskiem raportu 

była potrzeba wsparcia rządowego na każdym 
etapie życia produktu.

Podobne konkluzje, na temat potrzeby wspar-
cia przekazywania żywności mieli  uczestnicy 
spotkań. Dużym wyzwaniem jest stworzenie 
systemu logistyki odbioru żywności od dys-
trybutorów, który byłby szybki, sprawny i bez-
pieczny. 

Podstawowe wymagania dla takiego systemu 
to konieczność działania na każdym etapie 
produkcji żywności i jej dystrybucji. Jednocze-
śnie nie należy zapominać, że działania powin-
ny być monitorowane, aby zapewnić transpa-
rentność systemu. Ze względu na stosunkowo 
szybki proces psucia się żywności zauważono, 
że tego typu system powinien być wspierany 
lokalnie – być może przez samorządy. W prze-
ciwnym wypadku, ze względu na konieczność 
transportu, niepełnowartościowa żywność 
wykorzystana byłaby prawdopodobnie w 
większym stopniu w celach znajdujących się 
na niższych szczeblach unijnej hierarchii odpa-
dów, m.in. jako pasze, do produkcji kompostu.

Specyficznym problemem skutkującym zwięk-
szonym marnotrawstwem żywności w Polsce 
i w Europie jest niska wiedza na temat ozna-
kowania produktów spożywczych. Ocenia się, 
że powstanie ok. 1/3 odpadów spożywczych 
jest w jakikolwiek sposób związane z oznako-
waniem produktów12. Społeczeństwo nie jest 
świadome co oznaczają określone sformuło-
wania zamieszczone na produktach spożyw-
czych. Na podstawie analizy zleconej przez Ko-
misję Europejską jedynie ok. połowa Polaków 
rozumie znaczenie oznaczeń „najlepiej spożyć 
przed” i „należy spożyć do” (patrz wykresy po-
niżej). 

Częsta jest również opinia, że znaczenie tych 
sformułowań zależy od rodzaju produktu, na 
którym on występuje. Jednym z pomysłów, 
który może przyczynić się do redukcji ilości 
marnotrawionej żywności jest likwidacja ozna-
czenia „najlepiej spożyć przed” na produktach 
trwałych, np. konserwach różnego typu. 

9. Estimates of European food waste levels; Fusion EU Project, Sztokholm 2016.
10. Polska Federacja Banków Żywności;
https://bankizywnosci.prowly.com/14876-banki-ktore-nie-obrajaca-pieniedzmi-tylko-zywnosci
11. Décryptage - Gaspillage alimentaire - Les initiatives antigaspi; QueChoisir, 2017.
12. Food waste and date marking, Flash Eurobarometer 425, Komisja Europejska, 2015.
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Opinia Polaków na temat znaczenia sformułowania „najlepiej spożyć przed” 
Źródło: Food waste and date marking, Flash Eurobarometer 425, Komisja Europejska, 2015.

Opinia Polaków na temat znaczenia sformułowania „należy spożyć do” 
Źródło: Food waste and date marking, Flash Eurobarometer 425, Komisja Europejska, 2015.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz 
zmniejszanie ubóstwa rozumianego jako nie-
dostatek żywności, ze względu na etyczne i 
społeczne aspekty tego zjawiska, traktujemy 
jako priorytet w ramach społecznej odpowie-

dzialności biznesu. Podejmowane przez nas w 
tym zakresie działania obejmują zarówno pro-
ces zarządzania łańcuchem dostaw, logistyką 
i sprzedażą, jak i bezpośrednie przekazywanie 
żywności organizacjom pożytku publicznego.

JERONIMO MARTINS POLSKA 
NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA 
MARNOWANIU ŻYWNOŚCI
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Prowadząc działalność w obszarze handlu 
produktami spożywczymi, nie da się całko-
wicie wyeliminować strat, zachowując jed-
nocześnie oczekiwaną przez klientów do-
stępność towarów. Staraliśmy się jednak tak 
skonstruować nasz model biznesowy, by 
te straty zminimalizować. We współpracy 
z dostawcami podejmujemy działania zapo-
biegające marnowaniu nieskalibrowanych wa-
rzyw.

Dzięki zintegrowaniu naszego łańcucha do-
staw z dostawcami oraz zastosowaniu no-
woczesnych rozwiązań informatycznych do 
planowania zapasu, operacji magazynowych 
i obsługi transportu, jesteśmy w stanie skró-
cić do minimum czas składowania towarów 
oraz dostarczyć je w 24 godziny od momen-
tu zamówienia przez sklep. Wszystkie nasze 
sklepy są zaopatrywane każdego dnia, a wiele 
z nich przyjmuje nawet 2-3 dostawy w ciągu 
dnia. Dzięki temu dostawy są precyzyjnie do-
stosowane do popytu, co pozwala zredukować 
straty do minimum.

W przypadku niesprzedanych produktów, któ-
re nie nadają się do spożycia, stosujemy we-
wnętrzną procedurę segregacji odpadów, dzię-
ki czemu blisko 100% takich artykułów podlega 
recyclingowi lub odzyskowi dzięki współpracy 
z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami. Są to 
głównie takie produkty jak: owoce i warzywa, 
z których wytwarzany jest biogaz do produkcji 

energii i ciepła, produkty mięsne przetwarzane 
na karmę dla zwierząt oraz pieczywo trafiające 
do gorzelni jako surowiec do produkcji alkoho-
lu. 

Osobną grupę stanowią artykuły nadające się 
do spożycia, które jednak nie spełniają wy-
magań co do wyglądu, z bliskim terminem 
przydatności, uszkodzonym opakowaniem 
lub etykietą. Od 2016 roku rozwijamy program 
przekazywania tych produktów bezpośred-
nio ze sklepów i centrów dystrybucyjnych na 
zasadzie darowizny partnerom społecznym 
posiadającym status organizacji pożytku pu-
blicznego, takim jak np. Caritas Polska. W 2017 
r. przekazaliśmy blisko 670 ton żywności o 
wartości ponad 6 mln zł.

Szczegóły dotyczące sposobu przekazywania 
darowizn tego typu są każdorazowo ustalane 
z konkretną organizacją. Dzięki temu możliwe 
jest przekazanie żywności w sposób zgodny ze 
standardami polityki bezpieczeństwa żywno-
ści, obowiązującymi w naszej firmie. Wspólnie 
z organizacjami pożytku publicznego pracu-
jemy nad tym, aby systemem przekazywania 
żywności objąć jak największą liczbę sklepów 
sieci Biedronka. 

Na koniec dodam, że w ramach członkostwa 
w Consumer Goods Forum, Grupa Jeronimo 
Martins,  w tym również Biedronka, zobowiąza-
ła się do zredukowania strat żywności o 50% 
do 2025 r.

Sylwia 
Krzyżycka 

Jeronimo Martins Polska
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Propozycja zmieniająca dyrektywę w sprawie opakowań i odpadów  opakowaniowych  zakłada nowe 
cele jeżeli chodzi o odsetek odpadów opakowaniowych, które mają zostać ponownie użyte lub pod-
dane recyklingowi. Mają być one osiągnięte w 2025 r. oraz w 2030 r. Komisja Europejska wyznaczyła 
konkretne cele dla poszczególnych grup opakowań.

RECYKLING I ODZYSK 
OPAKOWAŃ

Rodzaj opakowania

Unijne wymogi dotyczące 
odsetka odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia i 
recyklingu (2025 r.)

Unijne wymogi dotyczące 
odsetka odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia i 
recyklingu (2030 r.)

Odsetek opakowań 
podanych recyklingowi w 
2015 r. (źródło: Eurostat)

Plastikowe 55% — 31,6%

Drewniane 60% 75% 50,5%

Z metali żelaznych 75% 85% 62,0% (metalowe)

Aluminiowe 75% 85% 34,0% (2013 r.)

Szklane 75% 85% 57,2%

Papierowe i tekturowe 75% 85% 77,6%

Cele te są w większości przypadków bardzo 
wymagające. Jest to szczególnie niepokojące 
ponieważ wyzwaniem dla polskiej gospodarki 
jest już nawet realizacja wymogów przewidzia-
nych na 2020 rok. Polskie prawodawstwo, w 
ślad za m.in. ramową dyrektywą o odpadach, 
nałożyło obowiązki na przedsiębiorców wpro-
wadzających na polski rynek produkty w opa-
kowaniach (osiągniecie określonych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowanio-
wych), jak i na gminy (osiągnięcie stosownych 
poziomów recyklingu). Istnieje duże ryzyko, że 
przedsiębiorcy nie wywiążą się ze swoich obo-
wiązków z tego względu, że nie ma mechani-
zmów finansowych, które byłyby w stanie to 
zagwarantować. Konsekwencje zaimplemen-
towania pakietu dotyczącego gospodarki o 
obiegu zamkniętym dla przedsiębiorców w 
Polsce będą znaczne - będą musieli pokryć 
koszty netto recyklingu. Ponadto konieczne 
będzie wprowadzenie nowych rozwiązań w za-
kresie raportowania, nadzoru, kontroli. Uczest-
nicy spotkania stwierdzili, że regulacja ma 

również jedną podstawową lukę: firmy zbiorą 
odpad, być może otrzymają na to finanso-
wane, ale istnieje ryzyko, że nie uda im się go 
sprzedać i przekazać do recyklingu.

Podczas debat poruszony był również aktual-
ny stan relacji między organizacjami odzysku 
opakowań, wytwórcami produktów, a gmina-
mi, który pozostawia wiele do życzenia w kwe-
stii maksymalizacji pozyskania i przetworzenia 
odpadów. Obecny stan cechuje się brakiem 
synergii pomiędzy systemami nakładającymi 
obciążenia na gminy – w odniesieniu do od-
padów surowcowych, organizacjami odzysku 
opakowań i przedsiębiorcami wprowadzający-
mi produkty w opakowaniach (odpady opako-
waniowe stanowią ok. 85% odpadów surowco-
wych ogółem13). Przykładowo obecnie jedynie 
firmy zajmujące się zagospodarowaniem od-
padów lub przedsiębiorstwa recyklingowe są 
partnerem samorządów w działalności zmie-
rzającej do ograniczenia ilości wytwarzanych 
odpadów, ich zbiórki, zarządzania i powtórne-
go ich wykorzystania. 
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Organizacje odzysku opakowań nie są bez-
pośrednim partnerem poszczególnych gmin, 
mimo że stanowią ważne ogniwo w cyrkular-
nym modelu życia produktu. Według uczest-
ników spotkań wydaje się, iż stworzenie po-
rozumień pomiędzy wszystkimi uczestnikami 
rynku będzie konieczne w celu pełnej imple-
mentacji gospodarki cyrkularnej.

Z punktu widzenia polskiego prawa, to gmina 
jest odpowiedzialna za to, jak ma wyglądać 
system zbiórki selektywnej, za jego efektyw-
ność oraz za edukację mieszkańców. Często 
jednak ten system pozostawia wiele do życze-
nia. Gminy często nie wiedzą, jak odpad ma 
być przygotowany, aby stał się odpowiednim 
do dalszego przetwarzania surowcem. Istnie-
je więc rozdźwięk między zapotrzebowaniem 
przemysłu a możliwościami spółek gminnych, 
co do odpowiedniego przygotowania odpadu. 
Przykładem w tym wypadku może być maku-
latura pozyskana z gospodarstw domowych. 
Jest ona gorszej jakości od tej pozyskanej od 
przedsiębiorstw i wymaga większego nakładu 
pracy i środków, aby mogła być w odpowiedni 
sposób ponownie wykorzystana.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że opłata za 
odzysk opakowania powinna się zawierać w 
cenie produktu. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

konsumenci będą podejmowali bardziej świa-
dome decyzje zakupowe. Dodatkowo takie po-
dejście wspierałoby efektywne ekoprojekto-
wanie i wykorzystywanie korzystniejszych dla 
środowiska materiałów. Doświadczenia ostat-
nich lat, potwierdzone praktyką uczestników 
debat nt. stawek za wywóz odpadów w więk-
szości gmin, pokazują, że samorządy niechęt-
nie sięgają do kieszeni swoich mieszkańców. 
Dlatego też zwiększone środki wnoszone przez 
przemył w ramach realizacji wymogów rozsze-
rzonej odpowiedzialności producenta mogło-
by rozwiązać problem braku wystarczającego 
finansowania bardziej intensywnej i efektyw-
nej zbiórki. Wydaje się, że stworzenie porozu-
mień pomiędzy tymi dwoma uczestnikami 
rynku będzie w tym celu konieczne. Natomiast 
jeżeli chodzi o opinie na temat najlepszych 
rozwiązań według samych konsumentów, 
twierdzą oni, że woleliby płacić kwotę zależną 
od ilości niesegregowanych odpadów w cało-
ści odpadów wytworzonych. Takie rozwiązanie 
skutkowałoby prawdopodobnie większą skalą 
segregacji odpadów natomiast nie wpływa-
łoby na zastosowanie koncepcji gospodarki 
obiegu zamkniętego na wcześniejszym etapie 
modelu życia produktu. 

płatność w proporcji do 
wytworzonych a nie 
segregowanych odpadów

koszty gospodarowania 
odpadu w zawarte w cenie 
samego produktu

płatność stałej kwoty podatku 
na zagospodarowanie 
odpadów

nie wiem

Opinie konsumentów na temat najlepszego rozwiązania kwestii płatności za zagospodarowanie odpadów 
Źródło: Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resources, Flash Eurobarometer 388, 2014.

13 Packaging optimisation, Retail Forum for Sustainability, 2011.
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Podczas debaty wskazano również, na pewne 
sprzeczności unijnej polityki odnośnie opako-
wań. Z jednej strony Komisja Europejska dzia-
ła w kierunku ograniczania ich ilość. Z drugiej 
strony na przemysł spożywczy wywierane są 
naciski, aby ograniczać kaloryczność diety 
obywateli, na przykład oferując im produkty 
w mniejszych porcjach. Dzielenie produktów 
na mniejsze porcje będzie się zaś przyczyniać 
do zwiększenia ilości opakowań. Jest to o tyle 
ważny problem, że ponad dwie trzecie odpa-
dów opakowaniowych to opakowania po żyw-
ności13.

Bardzo ważną kwestią, jeżeli chodzi o ponow-
ne wykorzystanie odpadów opakowaniowych 
jest nastawienie konsumentów. Niestety ist-
nieje problem jeżeli chodzi o świadomość spo-
łeczeństwa w zakresie indywidualnej odpowie-
dzialności za ilość wytworzonych odpadów. 
Według badania przeprowadzonego przez Ko-
misję Europejską w Polsce 80% konsumentów 
uważa, że nasz kraj produkuje zbyt dużą ilość 
odpadów ogółem. Jednak tylko 33% uczestni-
ków badania stwierdziło, że ich gospodarstwo 
domowe generuje nadmiernie ilości odpadów.
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Wykres: Opinie konsumentów na temat najlepszego rozwiązania kwestii płatności za zagospodarowanie odpadów 
Źródło: Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resources, Flash Eurobarometer 388, 2014.

14. Packaging optimisation, Retail Forum for Sustainability, 2011.

Jak widać na powyższym wykresie nie jest to 
problem jedynie Polski. W każdym kraju biorą-
cym udział w badaniu zaobserwowana rozdź-
więk między opiniami na temat wytwarzania 
odpadów w całej zbiorowości w stosunku do 
opinii na temat pojedynczych gospodarstw. 
Istnieje tu pewna analogia do tzw. tragedii 
wspólnego pastwiska. Mimo iż każdy z uczest-
ników zachowuje się korzystnie dla siebie, re-
zultaty w skali makroekonomicznej są nieko-
rzystne dla każdego z nich. 

Istnieje wiele konkretnych przykładów, po-
danych przez uczestników spotkania, które 
wskazują, że klienci nie zdają sobie sprawy z 
konsekwencji swych decyzji na środowisko. 

Oferowana przez producentów napojów pod 
koniec ubiegłego wieku zwrotna butelka PET 
stawała się z czasem matowa, co skutkowało 
obniżonym na nią popytem. Polscy konsumen-
ci mają również wysokie wymagania odnośnie 
butelek szklanych na wyroby spirytusowe, 
które muszą być krystalicznie przejrzyste i w 
związku z tym muszą być one wyprodukowa-
ne z surowców pierwotnych. Wiele produktów 
ma opakowania zdecydowanie większe niż 
wynikałoby to z ich zawartości (m.in. chipsy 
ziemniaczane, ryż w torebkach). Ma więc miej-
sce konflikt między oczekiwaniami klientów, a 
skutkami ich wyborów dla środowiska. 
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• papier i tekturę można poddać recyklingowi 6-8 razy. Potem taki materiał nie nadaje się do 
dalszego recyklingu, ze względu na właściwości wytrzymałościowe oraz zawartość klejów i metali 
ciężkich.

• kanistry wykonane z tworzyw sztucznych (PET) z recyklingu nie przechodzą pozytywnie testów 
wytrzymałościowych. Jest to efektem przerywania związków polimerowych.

•  często bardziej opłaca się finansowo przetopić daną opakowanie szklane niż wykorzystać ją 
ponownie po kosztownym wyczyszczeniu.

OPTYMALIZACJA GOSPODARKI 
ODPADAMI SPOSOBEM NA ZMNIEJSZENIE 
MARNOTRAWIENIA SUROWCÓW

W wyniku nadmiernej eksploatacji, z roku na 
rok maleją nieodnawialne złoża surowców na 
świecie. Według prognoz wydobycie surowców 
mineralnych, biomasy oraz paliw kopalnych do 
2050 roku będzie niemal dwukrotnie większe 
(IGSMiE PAN, 2016), dlatego nieustannie wzra-
sta znaczenie ponownego wykorzystywania 
raz już użytych materiałów.

Wizja zbliżającego się kryzysu związanego z 
wyczerpywaniem złóż naturalnych zmobilizo-
wała świat do znalezienia nowych rozwiązań. 
Jednym z nich jest promowana m.in. przez Ko-
misję Europejską, idea Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym (GOZ). Koncepcja ta zakłada za-
mknięcie cyklu życia produktu, poprzez opty-
malizacje wykorzystywanych materiałów na 
każdym etapie - od projektowania, aż po zbiór-
kę, recykling i ponowne wprowadzenie mate-
riałów do obiegu. 

Aby cel, jakim jest gospodarka cyrkularna, 
został osiągnięty, biznes musi zmienić do-

tychczasowy, linearny model prowadzenia 
działalności. Stena Recycling wraz z klientami 
osiąga to poprzez: projektowanie dla recyklin-
gu, sortowanie u źródła, efektywną logistykę 
wewnętrzną i transport oraz przede wszystkim 
zwiększanie liczby frakcji, które mogą wrócić 
do obiegu.

Zrównoważone projektowanie produktu po-
zwala na zaspokajanie potrzeb użytkownika, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzysta-
nia zasobów naturalnych w procesie produk-
cyjnym. W tym działaniu ważne jest, aby pod 
koniec eksploatacji produktu, recykling był 
możliwy w jak najwyższym stopniu. Dlatego 
też, podstawową zasadą jest łączenie mate-
riałów w taki sposób, który pozwalałby na ich 
łatwe rozdzielnie. To podejście ma wpływ na 
inne etapy systemu gospodarowania odpa-
dami np. ułatwia sortowanie odpadów popro-
dukcyjnych u źródła.

Warta uwagi jest relacja między poziomem PKB a konsumpcją opakowań. W ostatnich latach PKB 
rośnie w tempie szybszym niż ilość zużytych opakowań14. Przyczyny tego trendu są różne. Są to m.in. 
zmiany społeczne, działania producentów, wpływ legislacji. Jednak, przy długookresowej dodatniej 
dynamice produktu krajowego brutto, jedynie zmniejszenie tempa wzrostu zużycia opakowań, przy 
ograniczonych zasobach naturalnych, nie jest wystarczające. Konieczna są dodatkowo działania w 
tym wzrost recyklingu opakowań. Kroki te są konieczne również, aby sprostać wyśrubowanym wy-
maganiom regulatorów. Uczestnicy debaty stwierdzili, że w tym celu niezbędne będzie wprowadzenie 
nowych technologii usprawniających ich przetwarzanie. Być może pozwolą one na pokonanie barier, z 
którymi obecnie się spotykamy. Wyróżniono następujące ich przykłady:
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Jak pokazują badania Stena Recycling (2017) 
69% Polaków chciałoby, aby ich ulubione pro-
dukty pochodziły ze zrównoważonej produkcji 
(były zaprojektowane i wytworzone wg zasad 
GOZ). Podobny odsetek (65%) jest skłonny 
zmienić swoje przyzwyczajenia konsumenckie 
tzn. zrezygnować z produktów ulubionej firmy, 
i zacząć korzystać z usług innej firmy, która do-
browolnie wdraża zasady GOZ. 

Dlatego też głównym dążeniem przedsię-
biorstw powinna być oczywiście maksyma-
lizacja poziomu recyklingu odpadów pocho-
dzących z produkcji. Prawidłowa segregacja 
u źródła, dzięki, której odbierany przez Stenę 
materiał może w całości zostać poddany re-
cyklingowi, jest niezbędnym czynnikiem, w dą-
żeniu do GOZ. 

Ważne jest, aby zastanowić się, które z frakcji 
odpadów produkowanych w Państwa firmach, 
można poddać recyklingowi i starać się wydo-
być z nich jak najwięcej. Dzięki takim analizom, 
klienci odkrywają cenne materiały, które do 
tej pory wydawały się nie do odzyskania. Ste-

na Recycling dostrzega wartość we wszystkim 
co nas otacza i szuka rozwiązań dla odpadów 
pozornie niemożliwych do powtórnego wyko-
rzystania. 

Jednak optymalizacja gospodarki odpadami to 
nie tylko odpowiednie sortowanie i wywóz ma-
teriałów. To również taka organizacja logistyki 
wewnętrznej, która pozwoli na jak największą 
oszczędność używania maszyn i pracy ludzi. U 
jednego z klientów Stena zredukowała pracę 
wózka widłowego o 60%. Paliwo oraz energia 
zużywane do uruchomienia wózka pochodzą 
ze źródeł nieodnawialnych stąd usprawniając 
pracę, również oszczędzamy zasoby naturalne. 

Aby umożliwić gospodarkę o obiegu zamknię-
tym, potrzebna jest zmiana nastawienia biz-
nesu na myślenie cyrkularne oraz potraktowa-
nie odpadu jako potencjalnego surowca. Dzięki 
takim inicjatywom jak cykl spotkań „Systemo-
we rozwiązania gospodarki obiegu zamknięte-
go dla biznesu” Stena jest w stanie promować 
idee GOZ oraz dzielić się dobrymi praktykami 
w zakresie gospodarowania odpadami.

Piotr 
Bruździak 

Stena Recycling
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W związku z wchodzącymi w życie zmianami prawnymi dotyczącymi elektroodpadów kolejne lata 
będą kluczowe dla tego sektora podmiotów nimi gospodarujących. Odpowiedzialność za odpad ma 
spoczywać na wprowadzającym sprzęt tj. sprzedawcach detalicznych i hurtowych. Ich obowiązki do-
tyczą także zorganizowania i sfinansowania zbierania sprzętu oraz uzyskania odpowiedniego poziomu 
odzysku i przygotowania elektrośmieci do ponownego użytku. Kolejne zmiany to wprowadzenie po-
działu elektroodpadów na 6 grup technologicznych pozwalające na ustalenie kosztu przetwarzania 
odpadów, standaryzacji procesów przetwarzania, audytów zakładów i przetwarzania oraz wzrostu po-
ziomów zbierania. Zmiany te dotyczące wymagań, jakości i kontroli mogą spowodować, że wzrosną 
koszty systemu, którymi ostatecznie obciążani są konsumenci. 

Wzrost kosztów nie powinien prawdopodobnie przełożyć się na istotne wahania popytu na urządzenia 
elektryczne i elektroniczne ze względu na ich stosunkowo wysokie koszty. Mogą natomiast przyczynić 
się do poprawy stanu wykorzystania elektroodpadów, który według najnowszych danych Eurostatu 
był na najniższym poziomie w całej Unii Europejskiej w 2015 r. (pomijając cztery kraje, dla których dane 
nie były jeszcze dostępne). Należy o tym pamiętać, w szczególności z powodu dalej rosnących wyma-
gań unijnych dotyczących elektroodpadów w kolejnych latach.

ZAGOSPODAROWANIE 
ELEKTROODPADÓW
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Elektroodpady poddane recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu w stosunku do elektroodpadów zebranych ogółem
w 2015 r.
Źródło: Eurostat

Należy rozważyć również kwestię wprowadze-
nia zmian odnośnie Kosztów Gospodarowa-
nia Odpadami, czyli tzw. KGO. Opłata ta nadal 
działa na rynku, ale na różnych warunkach dla 
różnych podmiotów. Wskazano na fakt, że dla 
różnych sektorów opłata ta ma różne znacze-
nie np. jest kluczowa dla sprzętu AGD ze wzglę-
du na wagę (przynosi duże oszczędności), ale 
już nie jest istotna dla branży IT lub produ-
centów aparatów fotograficznych (z uwagi na 
mniejszą wagę sprzętu).

Opłata ta powinna działać jednak na sprawie-
dliwych warunkach, m.in. ze względu na swe 
edukacyjne i informujące funkcję. Dlatego też 
zmiany w tym zakresie są wysoce pożądane, 
natomiast musza one brać pod uwagę zmiany 

na tym rynku, które zaszły w ostatnich latach. 
W przeszłości obróbka elektroodpadów wią-
zała się jedynie z kosztami dlatego płacono 
organizacjom recyklingowym za zagospodaro-
wania tego typu odpadów. Taka sytuacja miała 
miejsce na początku obecnego wieku. Obecnie 
uległa ona zmianie. 

W zależności od rodzaju elektroodpadu to or-
ganizacje recyklingowe płacą za zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Dochody ze sprze-
daży materiałów pozyskanych z elektroodpa-
dów zdecydowanie przewyższają ich koszty. 
Tym bardziej należy zastanowić się nad logiką 
działania opłaty KGO w zależności od kilogra-
ma i nieuwzględniającej rodzaju elektroodpa-
du.
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Obecne regulacje na temat elektroodpadów 
dążą do zwiększenia zakresu rozszerzonej od-
powiedzialności producenta. 

Celem jest pełne finansowanie zagospodaro-
wania elektrośmieci przez producentów. Jed-
nocześnie producenci muszą być świadomi, 
że GOZ oznacza dłuższy czas życia, a więc 
mniejszy przychód ze sprzedaży nowych urzą-
dzeń (Robert Wawrzonek, REMONDIS Electro-
recycling). Jest to efekt wdrożenia gospodarki 
obiegu zamkniętego, który trudno jest firmom 
zinternalizować.

Dlatego też Komisja Europejska chce wdrożyć 
działania na rzecz zaakceptowania tego typu 
konsekwencji np. analizy dotyczące planowa-
nego starzenia się produktów zawarte w unij-
nym pakiecie na rzecz gospodarki cyrkularnej. 
Poradzenie sobie z tym problemem jest istot-
ną częścią wdrażania gospodarki cyrkularnej w 
Polsce i w Europie.

Wśród europejczyków, które nie wykazują dzia-
łań w kierunku ograniczenia odpadów przez 
nich wytwarzanych aż 39% stwierdziło, że po-
zbywają się urządzeń ze względu na skompli-
kowanie lub wysoki koszt jego naprawy.

komputer
1000 €/t

komputer
-500 €/t

telefon
250 €/t

telefon
-500 €/t

pralka
45 €/t

pralka
-100 €/t

lodówka
45 €/t

telewizor
-800 €/t

lodówka
-800 €/t

Obecnie recyklerzy 
płacą aby otrzymać 

elektroodpady 

Na początku XXI 
w. recyklerzy byli 

wynagradzani 
za przyjęcie 

elektroodpadów

Koszty i dochody z recyklingu elektroodpadów 
Źródło: Measuring All WEEE Flows, European Commission, 2017.
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Stwierdzenie o zbytnim skomplikowaniu naprawy lub jej zbyt wysokim koszcie wśród osób niepodejmujących działań zmierza-
jących do ograniczenia wytwarzania odpadów.” oraz ucięty napis Wielka Brytania
Źródło: Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resources, Flash Eurobarometer 388, 2014.
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Zagospodarowanie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego (ZSEE) jest bez 
wątpienia istotnym obszarem gospodarki o 
obiegu zamkniętym. Nie jest to zadanie ła-
twe ani tanie, biorąc pod uwagę jak złożonym 
i niejednorodnym strumieniem odpadów jest 
ZSEE. Zadanie to wymaga dużego zaangażo-
wania producentów sprzętu na każdym eta-
pie cyklu życia produktu, począwszy od pro-
jektowania sprzętu, przez jego dystrybucję, 
sprzedaż, aż po zbieranie, transport i wresz-
cie recykling. W ramach zasady rozszerzonej 
odpowiedzialności wymaga zaangażowania 
w wymiarze finansowym, ale także niefinan-
sowym np. edukacji klientów. 

Finansowanie

Zgodnie z zasadą rozszerzonej odpowiedzial-
ności producenta, jest on zobowiązany do 
zorganizowania i sfinansowania systemu za-
gospodarowania odpadów powstałych z pro-
duktów, które zostały przez niego wprowa-
dzone na rynek. Zasada ta działa w podobny 
sposób w obszarze zagospodarowania ZSEE. 
Wprowadzający sprzęt na rynek, czyli produ-
cenci i importerzy, mają obowiązek wykazania 

się w skali roku zbiórką zużytego sprzętu w ilo-
ści określonej jako procent od masy wprowa-
dzonej na rynek. 

W roku 2018 będzie to średnio 50%, a doce-
lowo 65% od roku 2021. Obowiązek ten mogą 
realizować samodzielnie, poprzez nawiązanie 
bezpośredniej współpracy z zakładem prze-
twarzania, bądź uczestnicząc w systemie 
kolektywnym, poprzez podpisanie umowy z 
organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. W obu przypadkach ponoszą 
koszty adekwatne do rodzaju wprowadzanego 
sprzętu, finansując pośrednio lub bezpośred-
nio system zbierania, transportu, przetwarza-
nia i recyklingu odpadów. Niestety od wielu 
lat ten obszar gospodarki odpadami w Polsce 
znajduje się w głębokiej recesji. Producenci 
dążąc do redukcji kosztów zagospodarowania 
zamiast budować system w perspektywie ro-
snących wymagań, skupili się na krótkotermi-
nowej redukcji kosztów. To m.in. spowodowało 
brak inwestycji w branży przetwarzania elek-
troodpadów a tym samym obecnie rosnące 
trudności z wykonaniem coraz bardziej ambit-
nych celów zbierania.

KONIECZNOŚĆ WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA 
PRODUCENTÓW W RECYKLING ELEKTROODPADÓW
od finansowania do edukacji klientów

Są podstawy by sądzić, że problem ten za-
miast zanikać ulega pogłębieniu. Świadczy o 
tym m.in. analiza dokonana na przykładzie 
Niemiec15. Według niej miedzy 2004 a 2012 r. 
odsetek dużych urządzeń AGD, które zostały 
wymienione przez konsumentów z powodu 

problemów technicznych występujących w 
przeciągu 5 lat od ich zakupu wzrósł z 3,5% do 
8,3%. Zaś koszty ekonomiczne usterek urzą-
dzeń szacowane są nawet na 110 EUR na kon-
sumenta na miesiąc16 (w przypadku Niemiec).

TWIERDZENIE O ZBYTNIM SKOMPLIKOWANIU NAPRAWY LUB JEJ ZBYT 
WYSOKIM KOSZCIE WŚRÓD OSÓB NIEPODEJMUJĄCYCH DZIAŁAŃ 
ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA WYTWARZANIA ODPADÓW.

15. Einfluss der Nutzungsdauer von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage 
und Entwicklung von Strategien gegen „Obsoleszenz; Umwelt Bundesamt 2015. 
16. Planned obsolescence: Exploring the issue; European Parlaiment brief, 2016.
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Skutkiem ubocznym tego procesu było po-
wstanie tzw. „szarej strefy”, czyli formuł dzia-
łania opartych nie o rzeczywistą zbiórkę i prze-
twarzanie odpadów a jedynie dokumenty nie 
mające potwierdzenia w rzeczywistości. 

Ponowne użycie

Patrząc z punktu widzenia środowiska i gospo-
darki o obiegu zamkniętym kierowanie zużyte-
go sprzętu ponownie na rynek jest jak najbar-
dziej słuszne. Oczywiście tylko wtedy, gdy jest 
on sprawny i funkcjonuje. Lepiej jest przecież 
wykorzystać ponownie cały produkt niż prze-
kazać go do rozbiórki a część frakcji skierować 
do unieszkodliwienia - to zdecydowanie nie 
jest sposób na domknięcie obiegu. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa tych pro-
duktów sytuacja jest bardziej skomplikowana. 
Nie dotyczy to wyłącznie zakładów przetwa-
rzania, które w obecnym systemie weryfikują 
i zawracają sprzęt do ponownego użycia. Ta 
kwestia obejmuje również sprzedaż z tzw. dru-
giej ręki. Używany sprzęt jest sprzedawany za 
pośrednictwem portali internetowych, ogło-
szeń prasowych, komisów, na różnego rodzaju 
giełdach. 

Działają nawet przedsiębiorcy, które specjali-
zują się w sprowadzaniu takiego sprzętu z za-
granicy. Nad tym rynkiem producenci nie mają 
kontroli, zaś jest ogromny i znacząco przewyż-
sza wielkością ten, który związany jest z zakła-
dami przetwarzania ZSEE w Polsce.

To zrozumiałe, że w interesie producentów jest 
ograniczyć powrót używanego sprzętu na ry-

nek, aby sprzedawać jak najwięcej nowych 
produktów. Jest to podejście w pełni zrozu-
miałe i słuszne z czysto finansowego punktu 
widzenia, ale z punktu widzenia dbałości o śro-
dowisko, a nawet założeń gospodarki o obiegu 
zamkniętym ponowne wykorzystanie sprzętu 
bądź jego podzespołów jest działaniem jak 
najbardziej wpisującym się w koncepcję GOZ. 

To dobry kierunek zapisany również w dyrek-
tywie, która określa poziomy przygotowania 
sprzętu do ponownego użycia. Producenci mu-
szą więc zdecydować czy chcą iść w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym i popierać 
ponowne użycie lub proponować konsumen-
tom alternatywne rozwiązania np. wynajem 
lub współdzielenie, czy też chcą skupić się na 
recyklingu i tu szukać rozwiązań domykają-
cych obieg. 

Edukacja

Niezwykle istotnym ogniwem systemu zago-
spodarowania ZSEE jest konsument. To on de-
cyduje o tym, w jaki sposób skorzysta z oferty 
producenta, czy wybierze zakup, wynajem a 
być może usługę, a także o tym, w jaki sposób 
zagospodaruje zużyty sprzęt. 

Od 2005 obowiązek prowadzeni działań edu-
kacyjnych został określony na poziomie usta-
wowym. Co roku organizacje odzysku prze-
znaczają na ten cel co najmniej 5% swoich 
przychodów. Świadomość w zakresie prawi-
dłowego pozbywania się elektroodpadów ro-
śnie, jednak w dalszym ciągu jest tu jeszcze 
wiele do zrobienia.
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Mimo wielu korzyści partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), m.in. możliwości wsparcia procesu 
wdrażania gospodarki cyrkularnej za pomocą projektów PPP, w warunkach polskich ta forma prowa-
dzenia projektów, była do tej pory często pomijana. Przyczyniło się to do sytuacji, w której wartość 
projektów prowadzonych w formule PPP plasuje Polskę w ogonie krajów europejskich. 

PARTNERSTWO 
PUBLICZNO-PRYWATNE
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Wartość rynku PPP w wybranych krajach Europejskich w latach 2013-2017 (mld EUR)
Źródło: Market Update. Review of the European PPP market in 2017, European PPP Expertise Centre; 2018.

Niskie zainteresowanie formułą PPP w Polsce stoi w sprzeczności z korzyściami, które ono proponuje. 
Jedno z badań przeprowadzonych na rynku australijskim17 stwierdza, że partnerstwo publiczno-pry-
watne prezentuje wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnej formy prowadzenia projektu przez 
instytucję publiczną: 

• przeciętne przekroczenie kosztów projektu wynoszące 4,3%, w porównaniu do 18,0%

• opóźnienie budowy wynoszące 1,4% w porównaniu do 25,9%

• bardziej rygorystyczna analiza i monitorowanie finansowe

• korzystniejsze dopasowanie zakresu projektu

• dokładniejsza ocena ryzyka projektu

• możliwość zastosowania bardziej innowacyjnych rozwiązań, przekładające się na niższe koszty 
ogólne

• lepsze dostosowanie finansowania do kosztów eksploatacji i utrzymania

• optymalny podział ryzyka

• możliwość stosowania zachęt finansowych zapewniających terminową realizację.konsumenckie-
go, generowanego w domach, który przedstawia o wiele niższą wartość do ponownego wykorzy-
stania.

17. Improving the Outcomes of Public Private Partnerships; Clayton Utz, Sydney, 2013
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18. http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Nabor_MIiR_projektow_ppp.aspx

Uczestnicy debaty zidentyfikowali szereg przy-
czyn niskiego zainteresowania formułą PPP w 
Polsce. Po pierwsze istnieje niedopasowanie 
oferty do rynku wynikające ze sposobu po-
dejścia władz publicznych do tego tematu. Do 
ponad 37% ofert współpracy w partnerstwie 
publiczno-prywatnym w Polsce żadna z firm 
komercyjnych nie zgłosiła chęci współpracy. 

Dostępne dane sugerują, że niespełna ¼ 
wszystkich postępowań zmierzających do 
zrealizowania projektu PPP kończy się podpi-
saniem umowy. Wiąże się to bezpośrednio z 
brakiem korzystania z usług doradców wspie-
rających podmioty publiczne wiedzą eksperc-

ką, która pozwoliłaby na dokonanie świadomej 
i przemyślanej decyzji. Prawie połowa postę-
powań w ramach PPP nie wykorzystuje takiej 
możliwości.  

Współpraca z niezależnymi ekspertami po-
zwoliłaby zaś na uwzględnienie możliwości 
rynkowych, obiektywną ocenę inwestycji i 
uniknięcie obaw i uprzedzeń związanych z 
partnerstwem publiczno-prywatnym. W tym 
kontekście docenić należy poczynione przez 
rząd starania, aby zapewnić zainteresowanym 
podmiotom publicznym wiedzę ekspercką w 
postaci wsparcia doradczego finansowanego 
z budżetu państwa18.

Wszczęte postępowania do zawarcia umowy w formie PPP i zawarte umowy w formie PPP
Źródło: Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2017 r., Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Minister-
stwo Rozwoju, 2017
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Przyczyny unieważnienia postępowań PPP
Źródło: Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2017 r., Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
oraz Ministerstwo Rozwoju, 2017

Korzystanie z doradztwa w odniesieniu do wszystkich wszczętych postępowań
Źródło: Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2017 r., Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
oraz Ministerstwo Rozwoju, 2017

W warunkach Polskich konkurencyjne wobec 
projektów w ramach partnerstwa publiczno-
-prywatnego jest dostępność finansowania 
unijnego sprzyjająca wyborom prostych i krót-
koterminowych projektów zamiast długoter-
minowych i zaawansowanych działań. 

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że projektu 
PPP są często dla władz publicznych ostatecz-
nością, w sytuacji gdy nie jest dostępny inny 
rodzaj finansowania. Ograniczenie to może 
sprawić, że w kolejnych latach podmioty pu-
bliczne, w szczególności samorządy stanowią-

ce gros uczestników projektów PPP w Polsce1 
zwrócą się w większym stopniu ku tej formu-
le. Możliwe jest jednak, że nastąpi to dopiero 
po zakończeniu obowiązywania perspektywy 
unijnej 2014-2020. 

Obecnie widoczne jest szykowanie się samo-
rządów do wykorzystania środków finanso-
wych w ramach tej perspektywy dostępnych. 
Samorządy w 2015 r. i 2016 r. notowały nad-
wyżkę budżetową i obniżały zadłużenie19, zaś 
ich wydatki majątkowe spadły w latach 2014-
2016 o 37,5%. 

19. Gminy, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie odpowiadały za ok. 74% wszystkich postępowań o projekty
w formie PPP; na podstawie: Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 2017 r.,
Instytut  Partnerstwa  Publiczno-Prywatnego oraz  Ministerstwo  Rozwoju, 2017.
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Po wykorzystaniu finansowania dostępnego 
z jej funduszy, de facto do 2022 r., model fi-
nansowania projektów przez samorządy może 
ulec zmianie. Kolejna perspektywa unijna (na 
lata 2021-2027) według zapowiedzi politycz-
nych, może nie być już tak korzystna dla Pol-
ski, co może przełożyć się na zastąpienie fi-

nansowania z funduszy UE finansowaniem 
zapewnionym przez partnerów prywatnych w 
ramach PPP. 

Inną możliwością finansowania są projekty łą-
czące finansowanie unijne i PPP. Jednak ta for-
ma prowadzenia projektów była w Polsce do 
tej pory rzadko stosowana.
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Źródło: Ministerstwo Finansów

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że wszystkie kraje unijne dążą do ograniczenia do minimum składo-
wania odpadów na wysypiskach, zaś partnerstwo publiczno-prywatne może przyczynić się do osią-
gnięcia tego celu. Biorąc pod uwagę, ograniczoną obecnie możliwość eksportu odpadów, spowodo-
waną przede wszystkim obowiązującym od 2018 r. zakazem importu 24 rodzajów odpadów do Chin20, 
konieczne jest skierowanie wysiłków po pierwsze w kierunku recyklingu, ewentualnie kompostowania 
odpadów. W drugim rzędzie należy zastanowić się nad możliwością wykorzystania odpadów jako pa-
liwa. Według Andrzeja Piotrowskiego, Suez Polska „Nie ma możliwości zamknięcia obiegu gospodar-
czego bez instalacji do przekształcania odpadów komunalnych”. Z drugiej strony należy pamiętać, że 
spalarnie są dopięciem tego systemu, lecz nie jego podstawą.

Problemem we wdrażaniu gospodarki cyrkularnej jest również kwestia obniżonych dochodów nie-
których branż w związku z implementacją tej koncepcji. Dotyczy to w szczególności branży gospoda-
rowania odpadami i przeprowadzanych tam projektów PPP. W przyszłości w związku ze wdrażaniem 
gospodarki obiegu zamkniętego spodziewane jest zmniejszenie strumienia odpadów. Pomimo tego 
wiele firm wierzy w zasadność wprowadzania tej koncepcji. Przykładem podanym przez uczestników 
debat na poparcie tej tezy jest instalacja do czyszczenia lodem zużytych opakowań, która znacząco 
zwiększa ilość odpadów, które można wykorzystać ponownie, przyczyniając się do ograniczenia wy-
korzystania odpadów jako paliwa. Dodatkowym wsparciem przekształcania modelu gospodarki na 
cyrkularny mogłyby być formułowanie celów projektów PPP przez władze publiczne, tak aby brały pod 
uwagę nie tylko czynniki komercyjne, ale także społeczne i środowiskowe.
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BIZNES NIE LUBI 
MARNOTRACTWA

W Circular Economy (gospodarce o obiegu za-
mkniętym) najpierw rozważamy wpływ środo-
wiska na biznes, a następnie wpływ biznesu na 
środowisko. Zmiany gospodarcze i konsekwen-
cje obserwowanych przez SUEZ globalnych 
trendów migracji ludzi w poszukiwaniu lepsze-
go życia, digitalizacji i rewolucji przemysłowej 
4.0,  stawiają nas u progu rewolucji w ochronie 
zasobów. To ważny historycznie moment, po-
nieważ decydujemy się na to, aby zarządzać 
ryzykiem braku dostawy surowców, ale mamy 
w zasięgu nowe zdobycze technologii.

Przedsiębiorcy, którzy dostrzegą przewagę 
konkurencyjną we wdrożeniu zasad gospodar-
ki o obiegu zamkniętym (GOZ), zastosują jej za-
łożenia w swoim biznesie. Zostanie przeliczony 
koszt uzyskania tej przewagi na rynku wobec 
oczekiwanych przychodów, w dużym stopniu 
opartych o wzrost świadomości konsumentów 
podczas podejmowanych decyzji o zakupach.

SUEZ Polska przeprowadził badania rynku 
gospodarowania odpadami w Polsce i zaob-
serwował zmianę postaw konsumenckich, 
niestety głównie w sferze deklaratywnej. Chęt-
nie mówimy o sobie, że żyjemy ekologicznie 
i wybieramy ekologiczne produkty. Decyzje 
o zakupach podejmujemy jednak wtedy, kiedy 
mamy zapewnioną wygodę, szybkość i niską 
cenę. Taka niespójność naszych postaw kon-
sumenckich utrudnia podejmowanie decyzji 
biznesowych firmom, które realizują cele zrów-
noważonego rozwoju.

Stąd rozwiązań dla biznesu należy szukać 
w dialogu, edukacji oraz w zmianie modeli biz-
nesowych. Do tego zachęca GOZ. To jest moż-
liwe w partnerstwach publiczno-prywatnych 
(PPP), w których współdzielenie się wiedzą 

i doświadczeniem partnerów umożliwia wielo-
letnie działanie instalacji opartych o najlepsze 
rozwiązania finansowe, techniczne i organiza-
cyjne. Z takiej szansy skorzystały już w Polsce 
miasta Poznań i Mława, z którymi SUEZ Polska 
zawarł umowy PPP.

W dyskusji o wpływie biznesu na środowisko 
rozróżniamy dwie sfery: organizacyjno-prawną 
oraz techniczno-technologiczną. W obszarze 
gospodarowania odpadami kluczowe zagad-
nienia to prawo, gwarantujące transparent-
ność przepływu odpadów, wiedza o środowi-
sku, edukacja konsumentów oraz innowacyjne 
systemy zbierania odpadów. 

SUEZ w Polsce podjął decyzję o wdrożeniu 
pierwszego sklepu internetowego, w którym 
mieszkańcy mogą zamówić odbiór swoich 
odpadów komunalnych, czy remontowych. To 
ważny moment, w którym sklep SUEZ.pl odpo-
wiadając na potrzeby konsumenta oferuje wy-
godny odbiór odpadów i bezpieczne płatności 
on-line w oparciu o rozwiązania cyfrowe. Usłu-
ga dostępna obecnie w kilku miastach kraju 
w niedługim czasie zmieni obraz Polski po-
przez digitalizację usług i rozwiązania e-com-
merce dedykowane zbieraniu odpadów. 

A to pierwszy krok do rewolucji cyfrowej w tej 
dziedzinie. Dalszym etapem jest wdrażanie 
technologii recyklingu odpadów. Niezbędna 
jest taka segregacja odpadów u źródła ich 
powstawania, która zapewni ich stabilną ja-
kość oraz ilość, a wyprodukowane surowce 
z odpadów znajdą swoich nabywców i dalsze 
zastosowanie. 

20. Nadwyżka jednostek samorządu terytorialnego po III kw. 2017 r. (14,7 mld PLN) sugeruje, że w skali całego roku również 
w ub.r. samorządy osiągnęły nadwyżkę budżetową. Również zadłużenie samorządów ulegnie prawdopodobnie obniżeniu



Edyta 
Urbaniak-Konik 

Suez Polska
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Obecnie przechodzimy w gospodarce od-
padami z etapu linearnego do gospodar-
ki recyklingowej, a docelowy etap - GOZ 
to nie tylko odpady, to cała gospodarka. 
W gospodarce o obiegu zamkniętym dążymy 
do tego, aby zamykać obiegi, zminimalizować 
wytwarzanie odpadów, a przez ekoprojekto-

wanie umożliwić zawrócenie produktów do 
przetworzenia. Ma to oczywisty pozytywny 
wpływ na ochronę zasobów.

Biznes nie toleruje marnotrawstwa, dlatego 
nowe szanse kreowane w GOZ potraktuje jako 
zachętę do zmiany oraz rozwoju i nowe inspi-
racje dla konsumentów.



38

Jedynie ok. 5% żywności marnowanej w Pol-
sce następuje na etapie dystrybucji w skle-
pach. Natomiast podobna ilość żywności jest 
marnowana  w gastronomii. W tym momencie 
żywność ta trafia na wysypiska, podczas gdy 
mogłaby zostać zagospodarowana. Kierując 
się unijną hierarchią gospodarowania odpada-
mi po pierwsze należy zwrócić uwagę na zapo-
bieganie powstawaniu odpadów.

W tym celu można wykorzystać przykład le-
gislacji francuskiej i szkockiej, które wspiera-
ją korzystanie z pakowania niedokończonych 
resztek posiłków w restauracjach. We Francji 
restauracje są zobligowanie do oferowania to-
reb na niespożytą żywność.

W Szkocji miał zaś miejsce program pilotażo-
wy polegający na wprowadzeniu standardo-
wego pakowaniu niespożytych posiłków, zmia-
nach w wielkości porcji, zmianach w menu  
i upewnieniu się czy przystawki są konieczne. 
Skutkowało to spadkiem ilości wyrzucanych 
odpadów o 42% (za około połowę tego wyniku 

odpowiadało pakowanie resztek żywności)22.  
Wprowadzenie tego typu programu w Polsce 
mogłoby przynieść znaczące korzyści, zwłasz-
cza biorąc pod uwagę, że pakowanie niedoje-
dzonej żywności nie jest jeszcze normą w na-
szym kraju.

Do rozwiązania pozostaje także kwestia od-
powiedzialności w przypadku, gdy konsument 
poniesie uszczerbek ma zdrowiu. W pierwszej 
kolejności największe straty wizerunkowe po-
niesie ten, do kogo należy marka tego produk-
tu. W różnych krajach świata funkcjonuje nato-
miast prawo dobrego samarytanina odnośnie 
przekazywania żywności – ograniczenie odpo-
wiedzialności osoby przekazującej.

We Włoszech wprowadzone prawo przyczyniło 
się do pozyskania trzech milionów posiłków, tj. 
około 23 tysięcy ton żywności od czasu wpro-
wadzenia odpowiedniej ustawy22. Ten przykład 
wskazuje, że wprowadzenie podobnej regulacji 
mogłoby być korzystne także na gruncie pol-
skim.

Tytułem wstępu należy wskazać, że z uwagi 
na brak wiarygodnych danych rynkowych oraz 
niespójność zakresu definicji „odpadów ga-
stronomicznych”, bardzo trudno jest oszaco-
wać skalę marnotrawienia żywności w polskiej 
gastronomi. Punktem wyjścia do dyskusji po-
winno być doprecyzowanie samej definicji od-
padów gastronomicznych, która obecnie jest 
bardzo szeroka. Dla przykładu, trudno nazywać 

zmarnowaną żywnością kości czy resztki, któ-
rych z założenia człowiek nie jada, chyba, że 
poszerzymy cykl obiegu zamkniętego i wliczy-
my do niego zwierzęta, czy też biogazownie. 
Takie podejście na pewno miałoby sens, bo do 
karmienia zwierząt, czy zasilania biogazowni 
można by używać zamiennie resztek żywności 
(zarówno tych, które mieliśmy zamiar zjeść, jak 
i tych, które z założenia na talerz nie trafiają)

IMPLEMENTACJA GOSPODARKI 
CYRKULARNEJ - PROPOZYCJE
Regulacje przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności

21. Good to Go. Estimating the impact of a formal take-home service on restaurant food waste; Exodus Research Ltd and 
Techview Consultancy 2014. 
22. Position  statement  of  the  Fondazione  Banco  Alimentare  Onlus 2014.  

ZACHĘTY CZY KARY – JAK 
ZMNIEJSZYĆ MARNOTRAWIENIE 
ŻYWNOŚCI W GASTRONOMII
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Jednocześnie pola, na których produkuje się 
dziś pasze dla zwierząt czy substraty do bio-
gazowni, można by przeznaczać na produkcję 
pełnowartościowej żywności dla ludzi.   

O pewnych zmianach w takim podejściu zde-
cydował już sam rynek, czego bardzo dobrym 
przykładem są biogazownie, które na początku 
2016 roku ze względu na niską cenę zielonych 
certyfikatów, były zmuszone szukać innych 
substratów niż kosztowna kiszonka z kukury-
dzy. Obecnie, mało która biogazownia używa 
kiszonki z kukurydzy, gdyż w wielu przypad-
kach udało się ją zastąpić tańszym, ale równie 
dobrym materiałem w postaci np. odpadów z 
produkcji rolno-spożywczej czy z gastronomii.

Rynek odpadów gastronomicznych (aktualne 
schematy postępowania w Polsce):

1. Młynki koloidalne

Zgodnie z jasnym stanowiskiem Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego stosowanie młyn-
ków koloidalnych w Polsce jest zabronione, ale 
mimo to wiele placówek gastronomicznych 
nadal z nich korzysta. Rozdrabnianie odpadu 
spożywczego, który następnie trafia do sieci 
kanalizacyjnej przyczynia się do zwiększenia 
populacji gryzoni. Tym samym zwiększa się ry-
zyko epidemiologiczne, jak również generuje to 
dodatkowe koszty związane z koniecznością 
ograniczenia populacji gryzoni przez odpo-
wiednie służby.  

2. Odbiór odpadów gastronomicznych jako 
odpadu komunalnego, przy użyciu klasycz-
nych samochodów - śmieciarek.

Na wstępie trzeba zaznaczyć pewną nieprawi-
dłowość, bo praktycznie w każdym pojemni-
ku z odpadem gastronomicznym znajdują się 
Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego 
kat. 3 (za wyjątkiem kuchni wegańskiej), które 
to powinny być odbierane za pośrednictwem 
podmiotów posiadających odpowiednie po-
zwolenia weterynaryjne dotyczące UPPZ kat. 
3. Samochody tzw. „śmieciarki” z reguły nie są 
przystosowane do odbioru tego typu „płyn-
nych” odpadów, a łączne odbieranie wskaza-
nych powyżej odpadów powoduje w konse-

kwencji, że zanieczyszczony odpad komunalny 
nie nadaje się do sortowania, a tym samym do 
odzysku i najczęściej trafia na wysypisko.  Je-
żeli założymy, że w Polsce powstaje 300 tys. 
ton odpadów gastronomicznych rocznie (pla-
cówki zbiorowego żywienia, w tym stołówki, 
restauracje, bary, hotele i pensjonaty, itp.), do 
tego na każdej ciężarówce odbierane jest łącz-
nie 11 ton klasycznych odpadów komunalnych 
i 1 tona odpadów gastronomicznych, to z tego 
wynika, że 3,3 mln ton odpadów komunalnych 
zanieczyszczonych zostaje tzw. „zupą” i nie 
może trafić do systemu ponownego odzysku.

3. Odbiór odpadów gastronomicznych w 
szczelnych pojemnikach za pomocą standar-
dowych ciężarówek z przeznaczeniem do peł-
nego odzysku.

Ten rodzaj transportu różni się przede wszyst-
kim sposobem odbioru odpadów, do którego 
wykorzystywane są szczelne pojemniki 120l 
lub 240l (co za sobą niesie dużo wyższe koszty 
transportu) oraz z reguły odbywa się zgodnie z 
przepisami Prawa Weterynaryjnego, jako UPPZ 
kat.3. 

Poniżej dwa standardowe schematy postępo-
wania: 

a) Wytwórca odpadu klasyfikuje go jako odpad 
z produkcji żywności o kodzie z grupy 02 (np.  
02 02 03) lub 16 03 80. Następnie odpad ten 
odbierany jest przez uprawnione firmy i prze-
kazywany do odzysku (głównie biogazownie); 
W tym przypadku nie muszą być spełnione 
dodatkowe warunki wynikające z ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
co z reguły nie jest zgodne z wytycznymi lokal-
nych władz, a jednocześnie taki sposób postę-
powania jest najbardziej optymalny z punktu 
widzenia gospodarowania odpadami.

b) Odpad zostaje zaklasyfikowany jako 20 01 
08 i wymaga wtedy spełnienia dodatkowych 
kryteriów wynikających z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, co w prakty-
ce uniemożliwia jego odbiór i przekazanie do 
ponownego odzysku w sposób opisany w pod-
punkcie a).



Robert 
Maraszkiewicz 

ReFood
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W tym miejscu warto nadmienić, że w więk-
szości krajów Unii Europejskiej odpady ga-
stronomiczne trafiają do pełnego odzysku 
w  biogazowniach, które są do tego najlepiej 
przystosowane - z jednej strony wytwarzają 
lokalnie energię a z drugiej produktem ubocz-
nym jest poferment, który wykorzystuje się 
jako ekologiczny nawóz do produkcji wysokiej 
jakości żywności. 

W kontekście rozporządzenia unijnego, któ-
re nakłada na Polskę obowiązek uzyskania 
współczynnika recyklingu na poziomie 50% z 
odpadów komunalnych do 2020 roku, moim 
zdaniem powinny zostać wprowadzone zmia-
ny legislacyjne, które wyłączą odpady żywno-
ściowe o kodzie 20 01 08 z przepisów dotyczą-
cych gospodarki odpadami komunalnymi w 
gminach, pod warunkiem przeznaczenia ich do 
odzysku w biogazowniach. Jednocześnie, aby 

minimalizować ryzyka związane z postępowa-
niem z tzw. „byłą żywnością”, firmy odbierające 
te odpady powinny być nadzorowane i działać 
zgodnie z przepisami weterynaryjnymi.

Powyższe zmiany w bardzo krótkim czasie 
spowodowałyby znaczące zwiększenie od-
zysku odpadów gastronomicznych, gdyż jest 
bardzo dużo firm w Polsce przygotowanych na 
ich przyjęcie i dalszą utylizację. W prosty spo-
sób, Polska zbliżyłaby się też do oczekiwane-
go wskaźnika odzysku. Odpowiadając więc na 
pytanie: „Czy zachęcać czy karać?” - warto po 
prostu nie przeszkadzać, bo rynek sam sobie 
poradzi przy sprzyjających regulacjach praw-
nych. Aktualne regulacje prawne, czy też ich in-
terpretacje w gminach, nie są dostosowane do 
potrzeb rynku i nie pozwalają na optymalne, 
ponowne wykorzystywanie (odzysk) odpadów 
gastronomicznych.



W obszarze ponownego wykorzystania opakowań zgłoszono wiele propozycji, których celem jest 
poprawa efektywności działania systemu: 

• Postulowany jest rozdział obowiązków w zakresie odpadów opakowaniowych jednostkowych, 
transportowych i zbiorczych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z przemysłu i handlu. 
Konieczne jest rozdzielnie tych strumieni od strony raportowej i finansowej ze względu na ich cha-
rakterystykę. Opakowania zbiorcze i transportowe, które są odpadem w handlu i przemyśle, mają 
wysoką wartość rynkową i są bardzo łatwo zagospodarowane (głównie chodzi tu o dwa strumie-
nie: tworzywa sztuczne i makulaturę). Inaczej jest w przypadku zbiórki odpadu konsumenckiego, 
generowanego w domach, który przedstawia o wiele niższą wartość do ponownego wykorzysta-
nia.

• Powiązanie popytu (organizacji odzysku realizującej obowiązki wprowadzających dot. zapewnie-
nia poziomów recyklingu) z podażą (poziomy recyklingu realizowane przez gminy) zapewniłoby 
bezpośrednie przełożenie odpowiedzialności wprowadzających na zadania realizowane przez 
organizację odzysku na terenie gmin. W tym momencie nie ma synergii regulacyjnej między tymi 
dwoma systemami, co skutkuje obniżoną efektywnością gospodarowania odpadów.

• System zbiórki odpadów powinien być oparty o organizacje odzysku opakowań konkurujące 
między sobą. Takie rozwiązania są w większości krajów Unii Europejskiej. Należy jednocześnie 
zagwarantować, żeby ta konkurencja odbywała się na zasadach uczciwych. Każda tona odpadu 
powinna być dofinansowana. Proponowane rozwiązanie zakłada, że każda gmina będzie miała 
umowę z organizacją odzysku i jak każda firma odpadowa odbierająca odpady, będzie otrzymy-
wać dofinansowanie.

• Nad organizacjami odzysku musi się znajdować jedna instytucja, która zajmuje się monitoringiem 
i kontrolingiem tego systemu. Może to być instytucja państwowa i instytucja prywatna. Dobrym 
pomysłem byłoby zrzeszenie organizacji odzysku. Warunkiem uczestnictwa na tym rynku było-
by członkostwo w izbie. Izba zrzeszająca organizacje odzysku opakowań zapewniałaby realizację 
działań na poziomie centralnym oraz gwarantowałaby koordynację systemu na poziomie regio-
nów.

• Powinna istnieć jedna instytucja państwowa, która będzie odpowiedzialna za takie obszary jak: 
sprawozdawczość, nadzór i kontrola. Mógłby to być na przykład Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska.

• Rozdział środków, które pojawią się w tym systemie gospodarowania odpadami powinien być 
zweryfikowany. Firmy, które zajmują się pozyskaniem odpadu, jego przesortowaniem, przygotowa-
niem do ekspedycji, ponoszą gigantyczne koszty. Ale jednocześnie w bardzo niewielkim stopniu 
partycypują w przychodach związanych z opłatą, która trafia do organizacji odzysku, czy innych 
organizacji zajmujących się ściągalnością opłaty. Stawia to pod znakiem zapytania chęć współ-
pracy. Za zebranie przygotowanie, przesortowanie i dostarczenie otrzymują stosunkowo niskie 
wynagrodzenie. Sytuację poprawiają przychody z tytułu pozyskanego surowca.

• Należy również poprawić proces organizowania przez gminy przetargów na odbiór odpadów. 
Obecnie często spotykane jest branie pod uwagę czynnika cenowego jako podstawy wyboru do-
stawcy tego typu usług.  W wyniku zwracania uwagi na głównie na oszczędności poziom odzysku 
nie jest optymalizowany. Istnieją dwa możliwe rozwiązania tego problemu: pokrywanie wszystkich 
kosztów zbiórki selektywnej bezpośrednio przez mieszkańców lub rozszerzoną odpowiedzialność 
producenta –  czyli pokrycie kosztów zbiórki selektywnej przez środki wpływające od przedsię-
biorców. 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU 
RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ
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• Konieczne jest także wprowadzenie standardów zbiórki selektywnej, które muszą być narzuco-
ne i stosowane.  Organizacja odzysku opakowań powinna mieć w ramach swoich kompetencji 
dofinansowanie systemów efektywnej zbiórki selektywnej. Należy wprowadzić również instytu-
cję, która miałaby zadanie kontrolować jakość systemu zbierania odpadów w gminach. Obecnie 
gmina może otrzymać karę tylko wtedy, gdy w ogóle nie prowadzi selektywnej zbiórki natomiast 
jej jakość nie jest w żaden sposób kontrolowana.
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Bardzo ważnym elementem systemu z punktu widzenia gospodarki o obiegu zamkniętym jest użyt-
kownik sprzętu. Jest on istotny, ponieważ to on de facto decyduje o tym, co się stanie z odpadem. Czy 
sprzęt zostanie wyrzucony, oddany do serwisu, rozebrany, sprzedany na serwisie aukcyjnym. Najmniej 
korzystnym dla środowiska zachowaniem polskich konsumentów jest oddawanie elektroodpadów do 
skupu złomu z uwagi na wysoką cenę. Należy więc albo zmienić nawyki konsumentów, albo też do-
łożyć starań, aby punkt skupu złomu był zbierającym elektroodpadów, spełniał wszystkie wymogi  
ustawowe dla takiego punktu i został włączony do systemu.

Jest to zgodne z wymogami dyrektywy unijnej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego (WEEE), która zakłada, że kraje mają obowiązek monitorowania wszelkich występujących 
strumieni odpadów.  W innych krajach problem ten nie występuje gdyż strumień elektroodpadów, 
które znalazły się na skupach złomu jest również monitorowany. Przykładem mogą być przepływy 
elektroodpadów rejestrowane w Niemczech.

ODZYSK I RECYKLING ELEKTROODPADÓW 
- ZMIANY SYSTEMOWE

export

odpady zmieszane

elektroodpady

inne rodzajeskup złomu

inne formy
zagospodarowania

bezpośredni odbiór

władze samorządowe

zagospodarowanie

producenci

Przepływ elektroodpadów w Niemczech
Źródło: WEEE flows in Germany, Okopol 2011



Jak zauważono we wcześniejszym rozdziale raportu, w większości przypadków ofert współpracy w 
ramach PPP w Polsce brak jest podmiotów chętnych do współpracy, złożonych ofert lub oferty nie 
spełniają określonych wymogów (łącznie 64% wszystkich postępowań). Uczestnicy debaty stwier-
dzili, że bardziej pożądany byłby model obowiązujący w Wielkiej Brytanii gdzie ze względu na prze-
prowadzenie dialogu, dyskusji i odpowiedniego przygotowania dokumentacji finalnej, większość pro-
jektów zostaje zrealizowana. Doświadczenie brytyjskie w rozpowszechnianiu koncepcji PPP, możliwe 
do wykorzystania na gruncie polskim to przede wszystkim: 

• Opracowanie przez rząd standaryzowanego podejścia do projektów PPP (w Wielkiej Brytanii tzw. 
PFI). W przypadku brytyjskim były to projekty typu „projektuj-buduj-finansuj-eksploatuj” (DBFO). 
Takie podejście było odpowiedzią na realia ekonomiczne kraju gdzie usługi publiczne były histo-
rycznie niedofinansowane. Bazując na tych doświadczeniach konieczne jest poprzedzenie stan-
daryzacji projektów PPP dogłębną analizą charakterystyki ekonomicznej Polski i dopasowanie do 
nich docelowych rozwiązań.

• Rząd powinien rekomendować możliwe zastosowania standaryzowanego podejścia, np. w przy-
padku ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii PFI nie spełniło wszelkich oczekiwań w nim pokłada-
nych.

• Utworzenie rządowej grupy zadaniowej, mającej za zadanie napędzać realizację projektów 
i wspierać dalszą ich standaryzację. Dzięki temu po 1997 r. PPP w formie PFI stało się główną me-
todą dostarczania infrastruktury publicznej zarówno w brytyjskiej administracji centralnej 
i lokalnej.

• Wymóg opracowania długoterminowego rozwiązania finansowego, które nie opiera się wyłącznie 
na zadłużeniu bankowym (wymóg PPP w formie PF2 uzupełniającej PFI).

• Zapewnienie transparentności projektu, m.in. publikacja informacji na temat zwrotu kapitału, 
dostęp do informacji o aktualnym statusie każdego etapu procesu zatwierdzania przez władze 
publiczne projektu PPP (wymóg PPP w formie PF2 wprowadzonej w 2012 r. uzupełniającej PFI).

• Ograniczenie odpowiedzialności sektora prywatnego za zajścia poza ich kontrolą, np. nieprzewi-
dziane zmiany w prawie (wymóg PPP w formie PF2 uzupełniającej PFI).dostawcy tego typu usług.  
W wyniku zwracania uwagi na głównie na oszczędności poziom odzysku nie jest optymalizowany. 
Istnieją dwa możliwe rozwiązania tego problemu: pokrywanie wszystkich kosztów zbiórki selek-
tywnej bezpośrednio przez mieszkańców lub rozszerzoną odpowiedzialność producenta –  czyli 
pokrycie kosztów zbiórki selektywnej przez środki wpływające od przedsiębiorców. 
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Należy zaznaczyć, że Ustawa o zużytym sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym wprowa-
dzona w 2015 r. zakazywała oddawania nie-
kompletnych elektroodpadów i ich części do 
punktów skupów złomu. Wątpliwa jest jednak 
skuteczność tej regulacji w walce z szara strefą, 
bez monitorowanie tego strumienia odpadów.

Interesującym przypadkiem na rynku elektro-
odpadów są produkty przeznaczone do po-
nownego użycia, tzw. re-new/re-use. Podejście 
re-new/re-use nie wpływa na poziom zbierania 
elektroodpadów, ponieważ produkty te nie są 
zaliczone jako odpad ale z drugiej strony też nie 

wpływa na masę wprowadzaną, gdyż produkty 
odnowione nie są zaliczane do masy sprzętu 
wprowadzonego na rynek. Paradoksem jest, że 
takie działania są korzystne z punktu widzenia 
GOZ, gdzie ważne jest przedłużenie życia pro-
duktów, natomiast nie opłacają się z punktu 
widzenia legislacji, gdyż pomniejsza się poziom 
zbieranych odpadów. Tę sytuację należałoby 
poprawić, przez uwzględnienie tego typu urzą-
dzeń przy wyliczaniu spełnienia obowiązują-
cych wymogów ilości zbieranych i przetwarza-
nych odpadów.



44

W celu wsparciu wdrażania gospodarki cyr-
kularnej w Polsce za pomocą projektów PPP 
przydatne mogą być również doświadczenia 
innych krajów. Podejście „Green Deal” w Ho-
landii jest przystępnym sposobem dla firm, 
innych organizacji zainteresowanych stron, i 
grup interesów do współpracy z władzami pu-
blicznymi w sprawie zrównoważonego wzro-
stu i kwestii społecznych. Celem jest wsparcie 
współpracy, usunięcie barier i, w miarę możli-
wości, przyspieszenie procesu prowadzącego 
do przeprowadzenia projektu. „Green Deal” to 
porozumienie zawarte w prawie prywatnym 
między koalicją firm, organizacji społeczeń-
stwa obywatelskiego a władzami lokalnymi i 
regionalnymi. Umowa określa cele działania i 
wkład uczestników w możliwie jak najdokład-
niejszy sposób (w miarę możliwości wymienia 
cele ilościowe). 

PPP mogłoby być wsparciem koncepcji go-
spodarki cyrkularnej przez zastosowanie w ich 
ramach tzw. zielonych zamówień publicznych. 
Przykładem takiego podejścia jest koniecz-
ność spełnienia wyśrubowanych wymogów 
ekologicznych odnośnie każdego budynku 
publicznego w Szwecji. W Holandii od 2015 r. 
100% wszystkich zamówień publicznych po-
winny spełniać cele zrównoważonego rozwo-
ju. Oczywiście przykładów tych nie można w 
przenieść bezpośrednio na polski grunt. Podej-
ście zastosowane w Polsce musi zostać dosto-
sowane do realiów ekonomicznych naszego 
kraju i być implementowane w sposób ewolu-
cyjny. Niemniej jednak proponowana standa-
ryzacja umów PPP mogłaby zawierać w sobie 
element ekologiczny i społeczny zgodny z ideą 
gospodarki obiegu zamkniętego.
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