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• Związek Pracodawców EKO-PAK to pierwsza w Polsce organizacja 
pracodawców działająca w obszarze gospodarki odpadami 
opakowaniowymi.

• Związek zrzesza największe międzynarodowe firmy wytwarzające wyroby w 
opakowaniach, jak i same opakowania.

• Misją Związku jest budowa zrównoważonego systemu gospodarki odpadami 
opakowaniowymi w Polsce.

Kim jesteśmy?



Opakowanie a społeczeństwo



Społeczeństwo
• Zaspokaja potrzeby konsumentów
• Chronią produkt
• Udostępniają bezpieczną żywność

Ekonomia
• Oszczędnośći poprzez zwiększenie efektywności
• Wartość dodana w łańcuchu dostaw
• Zgodność z przepisami
• Przewaga konkurencyjna

Środowisko
• Oszczędzają więcej zasobów niż wykorzystują 
(maksymalizacja zasobów odnawialnych oraz 
recyklingowalnych)
• Obniżone zużycie materiałów i energii poprzez 
eko-projektowanie

Opakowania w zrównoważonym 
społeczeństwie
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« Problem z naszymi czasami 
jest taki, iż....

Paul Valery, 1871 - 1945

NIE JEST TAKA JAKA 
BYŁA PRZESZŁOŚĆ »

PRZYSZŁOŚĆ

Trendy



Trendy wpływają bezpośrednio na obecny oraz przyszły biznes

Growing population Urbanisation Ageing population

Demografia

Environment Technology

Sustainability

Resources

GlobalisationMiddle class emerging

Gospodarka

Economic Development

Środowisko

Regulations

Społeczeństwo zmienia się nieustannie



/ 7



Waga opakowania Wydajność

…oraz 50% mniejsze zużycie energii

1993 1997 2001 2015 1993 1997 2001 2015

80% szybciej37% lżejsze

•DFC/ 290512

Opakowania coraz bardziej przyjazne dla 
środowiska



Komunikacja
& oznakowanie

Prywatne marki 
zielenieją

Zmniejszanie opakowań 
& odpadów

Obieg zamknięty 
opakowań

Standardy wyznaczają producenci i 
sprzedawcy
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Restricted



Rynek odpadów opakowaniowych
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Hierarchia postępowania z odpadami
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Odpady opakowaniowe – wielkość 
wprowadzenia
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Źródło: sprawozdania organizacji odzysku OŚP-1 oraz izb samorządu gosp., dane za 2014 r. w tys. ton 
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Odpady opakowaniowe z gosp. dom. –
struktura „kubła na śmieci”
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Źródło: szacunki własne EKO-PAK



•15

Odpady opakowaniowe – struktura wg źródła 
pochodzenia
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Źródło: szacunki własne EKO-PAK
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• Z selektywnej zbiórki w gospodarstwach domowych pochodzi:
 95% opakowań szklanych = 44% „kubła na śmieci”
 95% opakowań aluminiowych =  4% kubła na śmieci”
 90% opakowań metalowych = 6,2% „kubła na śmieci”
 60% opakowań plastikowych = 18,2% „kubła na śmieci”
 30% opakowań papierowych = 16,5% „kubła na śmieci”
 95% opakowań wielomateriałowych = 10% „kubła na śmieci”
 5% opakowań drewnianych = 2% „kubła na śmieci”

• Wniosek: Selektywna zbiórka w gospodarstwach domowych decyduje o 
zaspokojeniu popytu na recykling szkła, aluminium, metalu, plastiku oraz 
opakowąń wielomateriałowych; istotna jest też przy dalszym wykorzystaniu 
papieru

Czyli…
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Selektywna zbiórka, czyli jak to wygląda w 
praktyce…

• W Polsce z selektywnej zbiórki pochodzi ok. 20% odpadów komunalnych z 
gosp. dom. Pozostałe odpady to odpady zmieszane.

• W znacznej części gmin obowiązuje system zbiórki na frakcje „suchą” i 
„mokrą”, co z selektywną zbiórką nie ma nic wspólnego.

• Gminy nie pilnują, czy odpady selektywnie zbierane są faktycznie podzielone 
na frakcje.

• Odpady „suche” lub zmieszane wymagają kosztownego rozsortowania, co 
stanowi barierę w odzyskaniu surowców materiałowych.

• Zmieszanie np. stłuczki szklanej i makulatury powoduje nieprzydatność obu 
frakcji do recyklingu materiałowego.
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Wnioski z „praktyki”

• Wniosek (1): Obecny „system” selektywnej zbiórki jest jedną z głównych 
przyczyn braku surowca do recyklingu i niezaspokojenia potrzeb recyklerów.

• Wniosek (2): Nie ma problemu z popytem, jest poważny problem z podażą 
surowca odpadowego.
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• Wprowadzenie odpadów opakowaniowych szklanych: 1 mln ton
• Potrzeby hut szkła: 800.000 ton.
• Udało się przekazać do recyklingu: max. 400.000 ton

Odpady szklane z „selektywnej zbiórki”…

Przykład: stłuczka szklana

Źródło: Krynicki Recykling S.A.
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Skutki, czyli „łańcuch niemocy”

Brak standardów selektywnej zbiórki

Nie zaspokojone potrzeby recyklerów

Brak surowca lub jego niska jakość

Niski poziom recyklingu oraz konieczność 
importu surowca
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A przy okazji…

• Brak standardów selektywnej zbiórki uniemożliwi wypełnienie 
obowiązków z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz rozporządzenia w sprawie poziomów recyklingu

• Problemy pojawią się już za 3 lata, gdy poziom recyklingu zaczną 
wzrastać skokowo o 10 punktów procentowych
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Jaki system zagospodarowania jest 
odpowiedni?
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Dla chcącego nic trudnego

• Gmina Suchy Las (powiat poznański ziemski)
• 15,5 tys. mieszkańców
• 9,8 zł / mieszkańca (miesięczny koszt zagospodarowania odpadów)
• Selektywna zbiórka pojemnikowa, „gniazdowa” i PSZOK
• Oddzielnie: szkło, papier, plastik, zielone
• Wynik: 85,8% recyklingu (4 materiały łącznie wagowo) w 2014 r.!

• Miasto Oleśnica (woj. dolnośląskie)
• 37,4 tys. mieszkańców
• 8,6 zł / mieszkańca (miesięczny koszt zagospodarowania odpadów)
• Selektywna zbiórka pojemnikowa, „gniazdowa” i PSZOK
• Oddzielnie: papier i opakowania wielomateriałowe, szkło, plastik 

biodegradowalne
• Wynik: 43% recyklingu (4 materiały łącznie wagowo) w 2014 r.!



► Ujednolicony system selektywnej zbiórki
► Podział na poszczególne frakcje z likwidacją sytemu „suche” / „mokre”

Efektywna gospodarka odpadami 
opakowaniowymi
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Jak to zorganizować, czyli Rozszerzona 
Odpowiedzialność Producentów
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Edukacja ekologiczna
warunkiem zwiększenia 
świadomości oraz jakości 
selektywnej zbiórki



Recykling szansą na biznes



Płyta Tero: papier + polietyelen + aluminium zgrzewane, następnie 
prasowane

•Nacisk

Recykling kartonów do płynnej żywności



H Lejon/2012-05-31
Internal

Przykłady

Budownictwo Architektura wnętrz Meblarstwo

Zastosowanie



Rozważania na temat Circular 
Economy



•31

Circular Economy, czyli wielka niewiadoma

• Recykling stałych odpadów komunalnych: 70%
• Recykling odpadów opakowaniowych: 80%
• Obowiązkowe systemy selektywnego zbierania
• Zakaz spalania odpadów nadających się do recyklingu lub biodegradacji
• Zakaz składowania odpadów z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i 

resztkowych
• Nakaz odzyskania surowców z istniejących składowisk

• Wniosek: Circular Economy wymusi całkowitą zmianę obecnego systemu 
zagospodarowania odpadów

Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego 2014/2208(INI)
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Poziomy recyklingu wzrosną, ale…

• Jak zmienić system zagospodarowania odpadów, aby „udźwignął” wymogi 
Circular Economy?

• Jak doprowadzić do tego, aby wszystkie odpady w gospodarstwach domowych 
były segregowane?

• Co zrobić, aby uniknąć nadpodaży surowca w stosunku do realnych potrzeb 
recyklerów?

• Jakie wprowadzić zachęty dla recyklingu, aby był on ekonomicznie opłacalny?
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Poziomy recyklingu wzrosną, ale…

• Wniosek: Circular Economy wymusi formalnie znaczący wzrost podaży 
surowców do recyklingu

• Skutek: Potrzeby recyklerów zostaną zaspokojone ale nie wiadomo, czy 
skokowy wzrost poziomu recyklingu będzie opłacalny ekonomicznie i 
środowiskowo

• Hipoteza: Kluczowym będzie znalezienie odpowiedniego, racjonalnego 
poziomu recyklingu



Dziękuję za uwagę !
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