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Streszczenie: System gospodarki odpadami komunalnymi to wielopłaszczyznowa struktura 
obejmująca technologię, ekonomię, środowisko i czynnik społeczny. Wszystkie te elementy 
powinny stanowić spójną całość, tak aby stworzyć system prawidłowy technologicznie, eko-
nomicznie samofinansujący i społecznie akceptowany. Obecnie do legislacji UE i polskiej 
w zakresie czynnika społecznego włącza się również odpowiedzialność. Odpowiedzialność 
mieszkańców za powstałe odpady to nieunikanie i regularne ponoszenie opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowa i zdyscyplinowana segregacja odpadów, 
która pozwoli później na zapewnienie wysokiej jakości recyklingu. Rozpoczyna się również 
dyskusja na temat odpowiedzialności producentów. Ministerstwo Klimatu na początku roku 
zaprezentowało projekt zmian, które mają rozszerzyć odpowiedzialność producentów za pro-
dukty w opakowaniach wprowadzonych do obrotu. Przepisy dotkną wszystkich przedsiębior-
ców działających na terytorium Polski (zarówno tych, którzy prowadzą typową działalność 
produkcyjną z wykorzystaniem sprowadzanych surowców, jak i przedsiębiorców zagranicz-
nych, którzy dokonują wyłącznie sprzedaży produktów w opakowaniach na terytorium kraju). 
Rozszerzona odpowiedzialność producenta ma za zadanie ustalenie, kto jest odpowiedzialny 
za odpady opakowaniowe i kto powinien partycypować w kosztach ich zbiórki i przetwarzania 
oraz zwiększania ich przydatności do recyklingu. Taka zmiana spowoduje zmianę w odpo-
wiedzialności (m.in. finansowej) mieszkańców i ułatwienie prowadzenia procesów odzysku 
i recyklingu.

Słowa kluczowe: odpady, gospodarowanie odpadami, rozszerzona odpowiedzialność produ-
centa, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

1. Wprowadzenie

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) zakłada m.in., że surowce i produkty 
powinny być utrzymywane w obiegu tak długo, jak to możliwe, co bezpośrednio 
wiąże się z dążeniem do zmniejszania ilości powstających odpadów. Wielokrotne 
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wykorzystywanie raz wyprodukowanych produktów oraz recykling to preferowane 
podejście względem innych procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
(Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego...). Polski system gospodarowa-
nia odpadami, w tym odpadami komunalnymi, powinien do 5 stycznia 2023 roku 
zostać dostosowany do unijnych przepisów dotyczących rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta (ROP), określonych w dyrektywie 2008/98/WE w sprawie 
odpadów (Dyrektywa 2008/98/WE), oraz wypełniać w latach 2025–2035 nowe 
cele ilościowe w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych 
(Dyrektywa 2018/851, Dyrektywa 2018/852). Unijny model rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta (ROP) zakłada, że odpowiedzialność za zagospodarowanie 
odpadów powstałych z produktów wprowadzanych na rynek powinna ciążyć przede 
wszystkim na ich producentach (wprowadzających produkty na rynek), co wymagać 
będzie podniesienia poziomu świadomości producentów i konsumentów oraz zachę-
cenia ich do aktywniejszego angażowania się na rzecz większej efektywności wy-
korzystania zasobów, a tym samym wpisania się w pryncypia gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Prace nad koncepcją systemu ROP trwają w Polsce od września 2019 roku. Jak 
dotąd zaprezentowane zostały koncepcje Ministerstwa Klimatu (zob. Ministerstwo 
Klimatu), koncepcje strony samorządowej (Stanowisko strony..., 2020), organizacji 
zrzeszających producentów produktów (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 
2020) oraz autorska koncepcja Instytutu Jagiellońskiego (Moskwik i in., 2020). 
Prezentowane modele zakładają różne, często rozbieżne scenariusze funkcjonowania 
systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, spełniające wymagania jedynie 
niektórych uczestników systemu. Celem rozdziału jest wykazanie możliwości skoor-
dynowania w warunkach polskich dwóch systemów – gminnego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi oraz systemu rozszerzonej odpowiedzialności produ-
centów w aspekcie finansowym, operacyjnym oraz sprawozdawczym. Zaproponowany 
wariant systemu ROP jest najbardziej zbieżny z autorską koncepcją prezentowaną 
przez Instytut Jagielloński (Moskwik i in., 2020), w szczególności z uwagi na spełnie-
nie przesłanek dotyczących transparentności oraz prostoty konstrukcji.

2. Ewolucja gminnych systemów  
gospodarowania odpadami komunalnymi  
w kierunku selektywnej zbiórki odpadów

Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domo-
wych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji), a także odpady nieza-
wierające odpadów niebezpiecznych powstające u innych wytwórców, o charakte-
rze i składzie podobnym do odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 
Według danych GUS-u za rok 2018 około 83,7% strumienia odpadów komunalnych 
pochodziło z gospodarstw domowych.

W 2013 roku reforma sektora gospodarki odpadów komunalnych przekazała 
gminom nowe zadania na poziomie organizacyjnym oraz zobowiązała je do pełnego 
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finansowania nowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi (artykuł 6h 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) (Ustawa z dnia 13 wrześ-
nia 1996 r.). Gminy zobligowano również do rozwoju selektywnego zbierania od-
padów komunalnych oraz ograniczenia składowania odpadów, a w szczególności do 
spełnienia wysokich wymagań w zakresie recyklingu i odzysku odpadów. Wymagany 
w 2020 roku poziom recyklingu (w tym przygotowania do ponownego użycia) wy-
znaczony został na poziomie 50% w stosunku do czterech frakcji odpadów komunal-
nych – papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (PMTS).

W 2019 roku w Polsce zebranych zostało 12,75 mln ton odpadów komunalnych. 
Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi ewoluowały od 2013 roku 
w kierunku osiągnięcia wysokiej jakości recyklingu dzięki rozwojowi systemów se-
lektywnego zbierania odpadów oraz inwestycjom w infrastrukturę umożliwiającą 
prowadzenie sortowania odpadów na wysokim poziomie z wykorzystaniem m.in. se-
paracji optycznej. Efekty wprowadzenia systemu selektywnego zbierania odpadów 
w latach 2013–2019 przedstawiono na rysunku 1.

Dane przedstawione na rysunku 1 wskazują na pozytywną tendencję rozwoju 
gminnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, w tym selektywnego zbierania 
odpadów o wartości surowcowej, tj. papieru i tektury, metalu, tworzyw sztucznych 
oraz szkła (PMTS), które powinny być kierowane do procesów recyklingu. Ilość se-
lektywnie zebranych odpadów w Polsce w 2019 roku wzrosła trzykrotnie w stosunku 
do roku 2013, odpowiednio w zakresie odpadów surowcowych około 2,5 raza do 
wartości 1,82 mln ton odpadów, co stanowi 14,35% całkowitej masy odpadów komu-
nalnych. Według danych Deloitte udział odpadów opakowaniowych w selektywnie 
zebranych odpadach surowcowych wynosi około 84,09% (Patorska i Paca, 2017). 
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Rys. 1. Rozwój selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2013–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2020a
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Zatem odpady opakowaniowe zebrane selektywnie w strumieniu odpadów komu-
nalnych w roku 2019 stanowiły nieco ponad 12%, tj. około 1,54 mln ton. Tabela 1 
przedstawia oszacowaną ilość poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych 
zebranych selektywnie w 2019 r.

Tabela 1
Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie w roku 2019 

Rodzaje odpadów opakowaniowych Ilość odpadów opakowaniowych w 2019 roku 
[Mg]

Opakowania z papieru i tektura 272 774,49

Opakowania ze szkła 451 620,60

Opakowania z tworzyw sztucznych 310 557,12

Opakowania z metalu 11 235,54

Opakowania wielomateriałowe 4 617,58

Zmieszane odpady opakowaniowe 488 841,57

RAZEM 1 539 646,91

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS-u oraz Deloitte (Patorska i Paca, 2017)

Na podstawie danych GUS-u za 2019 rok (Główny Urząd Statystyczny, 2020a) 
oszacowano, że około 25,03% odpadów komunalnych zostało przekazanych do recy-
klingu. Pozostałe odpady komunalne zostały poddane procesom kompostowania lub 
fermentacji (9,04%), przekształcone termicznie z odzyskiem energii (21,50%) bądź 
unieszkodliwione termicznie bez odzysku energii (1,40%). Ponad 43,03% odpadów 
komunalnych zostało unieszkodliwionych przez składowanie, gdyż jest to nadal naj-
mniej kosztowny sposób przetwarzania odpadów komunalnych.

Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi są finansowane z bu-
dżetów gmin, ze środków pozyskanych od właścicieli nieruchomości zobowiązanych 
do ponoszenia na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Rosnące wymagania w zakresie poziomów recyklingu oraz uzyskania wysokiej ja-
kości surowców w wyniku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów stały się 
przyczyną nadmiernie rosnących wydatków gmin na systemy gospodarowania od-
padami komunalnymi. Od 2014 roku wydatki gmin wzrosły niemal dwukrotnie, co 
przedstawia rysunek 2.

Wiernym odzwierciedleniem tendencji w Polsce jest przykład Gminy Miejskiej 
Kraków (GMK), która w pełni realizuje zadania własne gminy w zakresie gospo-
darowania odpadami komunalnymi oraz od 2013 roku wdrożyła funkcjonowanie 
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Widoczna jest tu tendencja wzrostu ilości odpadów komunalnych oraz ilości od-
padów selektywnie zebranych. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów 
oraz zaostrzanie celów środowiskowych (poziomów recyklingu) wyznaczonych prze-
pisami prawa wpływa na wzrost kosztów ZSGOK-u. Rysunek 4 prezentuje koszty 
ZSGOK-u w latach 2014–2019.
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Rys. 2. Wydatki gmin na gospodarkę odpadami komunalnymi w latach 2014–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, 2020b
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Rys. 3. Rozwój selektywnego zbierania odpadów komunalnych w GMK
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (ZSGOK). 
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Miejskiej Kraków przedstawia ry-
sunek 3.
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Działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze gospodarki odpadami komunal-
nymi, w tym rozwój infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów oraz sorto-
wania i przetwarzania odpadów, pozwoliły na osiągnięcie wymaganych prawem po-
ziomów recyklingu. Rysunek 5 przedstawia poziomy recyklingu w Gminie Miejskiej 
Kraków w latach 2014–2019.

K
o
sz

ty
 Z

S
G

O
K

 [
m

ln
 z

ł]
250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019

138,16

168,50 171,41

184,06

197,67

228,69

Rys. 4. Koszty ZSGOK-u w latach 2014–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
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Rys. 5. Poziomy recyklingu odpadów komunalnych w GMK w latach 2014–2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Systematyczny wzrost kosztów związanych z procesami odbioru i zagospoda-
rowania odpadów w Polsce wynika głównie ze wzrostu popytu na usługi odbioru 
i transportu odpadów w sposób selektywny oraz popytu na usługi zagospodarowania 
odpadów, w tym recyklingu. Ponadto na koszty gminnych systemów GOK wpływ 
miał również wzrost opłat za składowanie odpadów oraz wzrost kosztów zagospoda-
rowania tzw. frakcji palnej (frakcji odpadów powstałych po przetworzeniu opadów 
komunalnych o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg, która nie może być unieszkodli-
wiona przez składowanie).
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3. Gospodarka obiegu zamkniętego  
nowym celem ekologicznym  
systemów gospodarowania odpadami komunalnymi

Proponowany przez Komisję Europejską model gospodarki o obiegu zamknię-
tym (GOZ), zakładający wydłużenie cyklu życia produktów przez utrzymanie ich 
w obiegu tak długo, jak to możliwe, powoduje, że głównym działaniem staje się za-
pobieganie powstawaniu odpadów oraz poddanie już wytworzonych odpadów pro-
cesom recyklingu. Zgodnie z dyrektywą 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniającą dy-
rektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dyrektywa 2018/851) cele dla państw 
członkowskich UE w zakresie przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu 
odpadów komunalnych wyniosą odpowiednio:

 – do 2025 roku – co najmniej 55% masy odpadów komunalnych,
 – do 2030 roku – co najmniej 60% masy odpadów komunalnych,
 – do 2035 roku – co najmniej 65% masy odpadów komunalnych.

Dyrektywa została w 2019 roku przetransponowana do przepisów prawa krajowego 
i wyznaczyła nowe cele środowiskowe dla samorządów gminnych w zakresie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. W artykule 3b ustęp 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ustawa z dnia 13 września 1996 r.) 
określono jako zadanie własne gmin osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

 – 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024,
 – 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029,
 – 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034,
 – 65% wagowo – za 2035 rok i za każdy kolejny rok.

Nie ulega wątpliwości, że osiągnięcie nowych celów wymagać będzie stworze-
nia nowej infrastruktury szczególnie w zakresie recyklingu odpadów, co ponownie 
przełoży się na wzrost wydatków gmin na funkcjonowanie systemów gospodarki od-
padami komunalnymi. Stąd wynika konieczność zreformowania gminnej gospodarki 
odpadami komunalnymi pod kątem organizacyjnym oraz finansowym.

Wyznaczając kierunki zmian w zakresie GOZ wprowadzono również noweli-
zację przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami oraz odpadami opakowanio-
wymi. Zgodnie dyrektywą 2018/852 z 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 94/62/
WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych do 31 grudnia 2025 roku co 
najmniej 65% wszystkich opakowań musi być poddawanych recyklingowi. Wielkości 
docelowe dla każdego rodzaju surowca są następujące: 50% dla tworzyw sztucznych, 
25% dla drewna, 70% dla metali żelaznych, 50% dla aluminium, 70% dla szkła oraz 
75% dla papieru i tektury. Do 31 grudnia 2030 roku co najmniej 70% wszystkich 
opakowań musi być poddawanych recyklingowi. Odpowiednie wielkości docelowe 
wynoszą: 55% dla tworzyw sztucznych, 30% dla  drewna, 80% dla metali żelaznych, 
60% dla aluminium, 75% dla szkła oraz 85% dla papieru i tektury. Dodatkowo dy-
rektywa Single Use Plastics (SUP) zakłada, że zbiórka opakowań plastikowych po 
napojach ma wynieść 77% do 2025 roku i 90% do 2029 roku.
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Według danych Deloitte za rok 2017 około 55% opakowań wprowadzonych 
na rynek znajduje się w dyspozycji przemysłu i handlu, a 45% (czyli w przybli-
żeniu 2,541 mln ton) trafia do gospodarstw domowych (Patorska i Paca, 2019). 
Opakowania wprowadzane na rynek, które trafiają do gospodarstw domowych, sta-
nowią ok. 20% całkowitej masy odpadów komunalnych. Stąd należy przyjąć, że 
ok. 20% strumienia odpadów komunalnych stanowią odpady opakowaniowe, które 
w pierwszej kolejności należy poddać ponownemu wykorzystaniu bądź recyklingowi.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 roku Polska poddała recyklin-
gowi 56,7% odpadów opakowaniowych. Wyniki krajów europejskich przedstawia 
ry sunek 6.
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Źródło: Eurostat, 2020

Ponadsiedemdziesięcioprocentowym poziomem recyklingu odpadów opakowa-
niowych wykazały się takie kraje jak Belgia, Holandia, Czechy oraz Szwecja i Dania. 
Istotny jest fakt, że w krajach tych wzorcowo działa mechanizm rozszerzonej od-
powiedzialności producenta, w którym producenci wprowadzający opakowania na 
rynek w całości lub części pokrywają koszty gospodarki odpadami selektywnie ze-
branymi, jak również koszty administracji, sprawozdawczości i monitoringu (Patorska 
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i Paca, 2019). Rysunek 7 przedstawia porównanie stawek opłat w zakresie odpowie-
dzialności wprowadzających opakowania na rynek w Polsce i wybranych krajach 
europejskich, co dobitnie wskazuje na głęboką nierównowagę w pokrywaniu kosztów 
systemu selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.
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Rys. 7. Stawki opłat za przejęcie obowiązków przez organizacje odzysku  
dla odpadów opakowaniowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie ProEurope, 2019

Z przedstawionych danych wynika, że rozwiązaniem, które może przynieść korzy-
ści w odniesieniu do poziomów zbierania i recyklingu wszystkich typów odpadów opa-
kowaniowych i które powinno stanowić podstawę działań w tym zakresie, jest wzmoc-
nienie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), jako skutecznego 
narzędzia do osiągania wymogów w zakresie recyklingu odpadów surowcowych.

Istnieje wiele różnych modeli funkcjonowania ROP. Pomimo ich zróżnicowa-
nia w modelu ROP występują pewne stałe elementy, które przyczyniają się do jego 
sprawnego działania i które należy brać pod uwagę przy reformowaniu systemu ROP 
w Polsce. Określone one zostały również w artykule 8a opublikowanej w ramach pakietu 
gospodarki o obiegu zamkniętym dyrektywy odpadowej (Dyrektywa 2008/98/WE).

4. Koncepcja rozszerzonej odpowiedzialności producentów  
jako elementu wsparcia gminnych systemów  
gospodarowania odpadami komunalnymi

ROP jest najważniejszym instrumentem kreowania polityki gospodarki o obiegu za-
mkniętym w przypadku opakowań i odpadów opakowaniowych.

Ze względu na zakres odpowiedzialności można rozróżnić dwie formy roz-
szerzonej odpowiedzialności producenta, tj. odpowiedzialność całkowitą oraz 
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odpowiedzialność częściową. Odpowiedzialność całkowita jest rozwiązaniem, w któ-
rym producent ponosi odpowiedzialność za całość wprowadzanych na rynek produk-
tów. W przypadku odpowiedzialności częściowej producent odpowiada jedynie za 
część wprowadzanych na rynek produktów. Granicę odpowiedzialności producenta 
wyznaczają normy prawne, w szczególności wymagane poziomy odzysku i recy-
klingu (Piontek, 2018).

Rozszerzoną odpowiedzialnością producentów w Polsce objęci zostali wpro-
wadzający na rynek opakowania, pojazdy, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, oleje, preparaty smarowe oraz opony. Odpowiedzialność ta doty-
czy jednak fazy postkonsumpcyjnej i ma charakter odpowiedzialności częściowej. 
Zakres odpowiedzialności wyznaczają poziomy odzysku, recyklingu i zbiórki od-
padów, do osiągnięcia których zobowiązani są wprowadzający wskazane produkty 
na rynek. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Ustawa z dnia 
11 maja 2001 r.) wprowadziła rozwiązanie ograniczające odpowiedzialność produ-
centa jedynie do części negatywnych skutków jego działalności, tj. emisji odpadów 
niepoddanych recyklingowi. Opłata produktowa nakładana jest w sytuacji nieosią-
gnięcia przez podmiot zobowiązany minimalnego wymaganego poziomu odzysku 
i recyklingu (Piontek, 2018). Tabela 2 przedstawia wysokość opłat produktowych 
w zakresie odpadów opakowaniowych.

Tabela 2
Stawki opłaty produktowej dla odpadów opakowaniowych

Rodzaj opakowania Stawka opłaty produktowej 
[zł/Mg]

Opakowania z papieru i tektury 700,00

Opakowania ze szkła 300,00

Opakowania z tworzyw sztucznych 2 700,00

Opakowania z aluminium 1 400,00

Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 800,00

Opakowania wielomateriałowe 1 700,00

Zmieszane odpady opakowaniowe 1 000,00

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zilustrowaniem udziału wprowadzających opakowania na rynek w finansowaniu 
systemów gospodarki odpadami w Polsce jest wskazanie wpływów z tytułu opłaty 
produktowej odnotowanych w budżetach wojewódzkich. Według danych za rok 2018 
i 2019 wpływy te w skali Polski nie przekroczyły poziomu 3 mln zł (Moskwik 
i in., 2020) (tab. 3).
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Tabela 3
Wpływy z tytułu opłaty produktowej

Województwo

Wpływy z tytułu 
opłaty produktowej 

w 2018 roku  
[tys. zł]

Wpływy z tytułu 
opłaty produktowej 

w 2019 roku 
[tys. zł]

Mazowieckie 697,40 880,40

Śląskie 187,30 324,80

Dolnośląskie 203,10 289,70

Małopolskie 39,20 282,80

Podkarpackie 85,30 208,80

Lubelskie 69,90 130,10

Wielkopolskie 134,00 129,16

Zachodniopomorskie 67,70 79,14

Opolskie 47,10 66,12

Pomorskie 51,90 64,13

Kujawsko-pomorskie 82,30 64,10

Lubuskie 19,10 58,15

Świętokrzyskie 38,50 43,14

Warmińsko-mazurskie 36,60 27,70

Łódzkie 28,50 26,90

Podlaskie 20,90 7,12

RAZEM 1 808,80 2 682,26

Źródło: Moskwik i in., 2020

Podstawowym problemem obecnego systemu ROP w przypadku opakowań 
(odpady opakowaniowe są istotnym elementem gminnych systemów gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi) jest niewspółmierny do kosztów stopień partycypacji 
producentów w pokrywaniu kosztów gospodarowania odpadami opakowaniowymi. 
Brak partycypacji producentów w finansowaniu gospodarki odpadami opakowanio-
wymi jest przyczyną patologii w obszarze recyklingu tych odpadów (handel kwitami) 
oraz przyczyną powolnego rozwoju infrastruktury służącej do recyklingu odpadów 
(Moskwik i in., 2020).
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Na podstawie danych GUS-u w zakresie ilości zebranych odpadów opakowa-
niowych w 2019 roku (tab. 1) oszacowano potencjalne wpływy do budżetów gmin 
z tytułu opłaty produktowej na poziomie 1,6 mld zł, w sytuacji gdyby w Polsce istniała 
częściowa odpowiedzialność wprowadzających opakowania na rynek, rozumiana tu-
taj jako obowiązek ponoszenia opłat produktowych w zależności od ilości selektywnie 
zebranych odpadów opakowaniowych.

Tabela 4
Szacowane wpływy z tytułu opłaty produktowej  
w modelu częściowej odpowiedzialności ROP

Rodzaje odpadów opakowaniowych
Ilość opadów 

opakowaniowych 
[Mg]

Szacowane wpływy 
z tytułu opłaty 
produktowej 

[zł]

Papier i tektura 272 774,49 190 942 144,40

Szkło 451 620,60 135 486 180,82

Tworzywa sztuczne 310 557,12 838 504 226,90

Metale 11 235,54 12 359 096,09

Opakowania wielomateriałowe 4 617,58 7 849 886,00

Zmieszane odpady opakowaniowe 488 841,57 488 841 570,00

RAZEM 1 539 646,91 1 673 983 104,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, 2020a

Wysokość szacowanych wpływów z tytułu opłat produktowych (tab. 4) stanowi 
około 24% wydatków samorządów gminnych na systemy gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2019 r. Dodatkowy fundusz z tytułu opłaty produktowej wprowa-
dzony do gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, w zależności 
od decyzji gmin, pozwoliłby z jednej strony na obniżenie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, z drugiej jednak 
mógłby skutecznie pobudzić inwestycje w infrastrukturę do selektywnego zbierania 
odpadów oraz prowadzenia procesów recyklingu.

Znacznie korzystniej prezentują się wyniki, w sytuacji gdy wprowadzający pro-
dukty (opakowania) na rynek zobowiązani byliby do ponoszenia pełnej odpowiedzial-
ności za produkty, począwszy od fazy projektowania, konsumpcji, po przetwarza-
nie powstałych odpadów. Biorąc pod uwagę dane ilościowe z roku 2017 w zakresie 



Rozszerzona odpowiedzialność producentów jako element finansowania... 119

ilości opakowań wprowadzonych na rynek i użytkowanych w gospodarstwach do-
mowych (GD) (Patorska i Paca, 2019), wpływy z tytułu opłaty produktowej osza-
cowano na poziomie około 3 mld zł, przyjmując obowiązujące stawki opłaty pro-
duktowej (tab. 5). Wprowadzający (w przypadku funkcjonowania modelu całkowitej 
odpowiedzialności) wnosiliby opłatę produktową uzależnioną od ilości opakowań 
wprowadzonych na rynek, która powinna być w znacznej części skierowana do gmin-
nych systemów GOK, odpowiedzialnych za organizowanie selektywnego zbierania 
odpadów z gospodarstw domowych oraz osiągania poziomów recyklingu odpadów 
surowcowych.

Tabela 5
Szacowane wpływy w modelu całkowitej odpowiedzialności producentów  
z tytułu opłaty produktowej w przypadku opakowań użytkowanych w GD

Rodzaj opakowań 
wprowadzonych na rynek

Ilość opakowań 
wprowadzonych 

w 2017 roku 
[Mg]

Szacowane wpływy 
z tytułu opłaty 
produktowej 

[zł]

Opakowania z papieru i tektury 410 000,00 287 000 000,00

Opakowania ze szkła 1 190 000,00 357 000 000,00

Opakowania z tworzyw sztucznych 780 000,00 2 106 000 000,00

Opakowania z metali 161 000,00 177 100 000,00

RAZEM 2 541 000,00 2 927 100 000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Patorska i Paca, 2019

Transformacja gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym odpadami opakowaniowymi, w kierunku gospodarki cyrkularnej wymaga, aby 
systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta ewoluowały w kierunku modelu 
odpowiedzialności całkowitej. Wprowadzenie rozwiązań czyniących producenta od-
powiedzialnym za całość produktów wprowadzanych na rynek stanowi jeden z wa-
runków koniecznych zamknięcia obiegu zasobów w gospodarce. Potwierdzeniem 
wskazanego kierunku rozwoju rozszerzonej odpowiedzialności producenta są zmiany 
w prawodawstwie unijnym, wymuszające rewizję dotychczasowych rozwiązań 
i wdrożenie minimalnych wymagań w zakresie odpowiedzialności producentów za 
wprowadzone produkty, w tym produkty w opakowaniach. Zgodnie z wytycznymi 
unijnymi w ramach ROP producent powinien być odpowiedzialny m.in. za selek-
tywną zbiórkę, sortowanie i przetwarzanie, promocję zapobiegania powstawaniu 
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odpadów oraz zwiększanie przydatności produktów do ponownego użycia i recy-
klingu (co oznacza zwiększenie tzw. recyklowalności odpadu dzięki innowacjom na 
etapie projektowania i produkcji produktu). Treść artykułu 8a dyrektywy 2008/98/WE 
w sprawie odpadów (Dyrektywa 2008/98/WE) wskazuje, że wprowadzający powinni 
ponosić co najmniej 80% kosztów systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 
powstających z wprowadzanych przez nich opakowań.

Przedstawiona koncepcja systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta 
w zakresie odpadów opakowaniowych wchodzących w skład odpadów komunal-
nych opiera się na współpracy wprowadzających opakowania z powołaną jednostką 
publiczną – regulatorem systemu ROP (łączącą funkcje organizacyjno-nadzorcze) – 
oraz gminami bądź związkami gmin, będącymi organizatorem procesów zbierania 
i przetwarzania odpadów opakowaniowych. Istotą zmiany systemu ROP w Polsce jest 
eliminacja organizacji odzysku i powołanie centralnego podmiotu (regulatora) odpo-
wiedzialnego za obsługę operacyjną oraz kontrolę i regulację systemu ROP. Jednym 
z kluczowych zadań powyższego podmiotu powinna być koordynacja i regulacja 
dwóch powiązanych ze sobą systemów – gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz systemu ROP. Instytucja będąca regulatorem systemu (instytucja 
państwowa w równym stopniu reprezentująca interesy wszystkich uczestników sys-
temu) będzie miała kompetencje m.in. w zakresie:

 – ustalania wysokości stawek opłaty produktowej zapewniającej współmierność 
pokrycia kosztów procesów zagospodarowania odpadów;

 – dystrybucji zgromadzonych środków finansowych;
 – prowadzenia analityki danych i sprawozdawczości, np. w rejestrze BDO (baza 

danych odpadowych);
 – nadzoru nad funkcjonowaniem systemu w warstwie finansowej, sprawozdaw-

czej oraz fizycznej;
 – prowadzenia (lub koordynacji) i dofinansowania systematycznej i spójnej 

działalności edukacyjnej.

Opierając się na przeglądzie kompetencji instytucji państwowych związanych 
z ochroną środowiska przeprowadzonym przez Instytut Jagielloński, można wywnio-
skować, że zasadne jest powierzenie funkcji regulatora systemu ROP Narodowemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) (Moskwik 
i in., 2020). W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy interesariuszami systemu 
można rozważyć powołanie rady regulatora, która składałaby się z przedstawicieli 
ministerstwa odpowiedzialnego za ROP (Ministerstwa Klimatu), NFOŚiGW, recy-
klerów, wprowadzających na rynek towar w opakowaniu, wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska, podmiotów wykonujących zadania na rzecz samorządów oraz 
izb branżowych i stowarzyszeń. Głównym zadaniem rady regulatora byłoby opinio-
wanie algorytmu wyznaczania stawek opłat produktowych, ustalanych w zależności 
od rodzaju opakowania, stopnia trudności procesów recyklingu oraz kosztów syste-
mów zbiórki, przetwarzania i recyklingu.

W proponowanym modelu rozszerzonej odpowiedzialności producentów na-
stąpi pełne lub częściowe przeniesienie kosztów ROP, w tym kosztów zbiórki 
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i zagospodarowania odpadów opakowaniowych, na ceny produktów. Wzrost cen 
określonych produktów jest zjawiskiem niepożądanym, jednak może mieć pozy-
tywny efekt środowiskowy. Decyzje konsumentów o nabywaniu produktów bardziej 
ekologicznych mogą przełożyć się na stworzenie innowacyjnych modeli produkcji 
oraz rozwój ekoprojektowania. Ponosząc koszty gospodarowania odpadami uwzględ-
nione w cenie produktu, konsument jest obciążany nimi adekwatnie do konsump-
cji, co wydaje się rozwiązaniem sprawiedliwym. Wzrost cen produktu na przykła-
dzie butelki PET (1 litr) oszacowano na poziomie 1,9–2,8 gr/butelkę PET (Moskwik 
i in., 2020) bądź – wykorzystując inną metodologię (opartą na aktualnych stawkach 
opłaty produktowej) – na poziomie około 6 gr/butelkę PET (1 litr) (Zając, 2020).

Opłata produktowa powinna być uiszczana jednorazowo przez pierwszego 
wprowadzającego na rynek produkty w opakowaniach. Producent towarów w opa-
kowaniach bądź producent opakowań, jeśli nie jest podmiotem wprowadzającym na 
rynek, a jedynie dostawcą produktów (bądź opakowań), nie powinien wnosić opłaty 
produktowej. Stawki opłaty powinny być kalkulowane przez regulatora systemu ROP 
oraz okresowo weryfikowane w celu zapewnienia współmierności kosztów. Opłata za 
wprowadzone opakowanie powinna stanowić iloczyn masy wprowadzonych opako-
wań danego rodzaju oraz stawki opłaty produktowej ustanowionej dla danego rodzaju 
opakowań. Algorytm stawki opłaty powinien uwzględniać promocję ekoprojektowa-
nia opakowań, prowadząc do zmniejszenia opłat pobieranych od wprowadzających 
w przypadku wprowadzania na rynek opakowań jednolitych materiałowo, ze szcze-
gólnym wsparciem dla opakowań wykonanych w przeważającej mierze z materiałów 
z recyklingu. Opakowania wielomateriałowe oraz opakowania trudno przetwarzalne 
powinny być obciążone znacznie wyższymi opłatami, gdyż o wiele trudniej jest pod-
dać je zarówno procesom odzysku, jak i recyklingu (jak np. opakowania PET z ety-
kietą PVC i folią aluminiową, opakowania wielowarstwowe itp.).

Opłaty produktowe od wprowadzających produkty w opakowaniach użytkowa-
nych w gospodarstwach domowych (tzw. opakowania jednostkowe) powinny być 
kierowane w 100% na odrębne konto regulatora systemu ROP. Opłaty te co do za-
sady powinny być opłatami partycypacyjnymi, składającymi się na krajowy fundusz 
recyklingu opakowań, tworzony solidarnie przez podmioty zobowiązane. Pozyskane 
środki finansowe powinny być przekazywane w 60% na finansowanie systemów 
selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych (selektywnego 
zbierania oraz sortowania w sortowniach odpadów i/lub instalacjach mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania MBP) i w 30% na wsparcie systemu recyklingu (do-
finansowanie zakładów recyklingowych, budowę nowych instalacji, rozwój inno-
wacyjnych technologii recyklingu). Pozostałe 10% powinno zostać przeznaczone na 
pokrycie kosztów pełnienia funkcji regulatora systemu (około 3%), w tym funkcji 
kontrolnych i analitycznych, edukację ekologiczną oraz działania w zakresie wspie-
rania ekoprojektowania i wdrażania technologii wykorzystujących surowce wtórne 
(Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, 2020).

Poglądową koncepcję systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów 
w zakresie opakowań oraz przepływy produktów/odpadów, przepływy środków fi-
nansowych i przepływy danych sprawozdawczych przedstawiono na rysunku 8.
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5. Wnioski

Nowe cele gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczące odpadów opakowaniowych, 
tj. osiągnięcie poziomu 70% recyklingu tych odpadów, pociągają za sobą wzrost kosz-
tów gospodarowania nimi (Dyrektywa 2018/852). Koszty procesów odbioru i prze-
twarzania odpadów opakowaniowych znajdujących się w strumieniu odpadów komu-
nalnych obecnie ponoszone są całkowicie przez właścicieli nieruchomości w formie 
gminnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie koszty zago-
spodarowania odpadów opakowaniowych powinny być ponoszone przez producen-
tów i docelowo będą zawarte w cenie produktu lub usługi, gdyż w ten sposób realizo-
wana będzie zasada „zanieczyszczający płaci” (Dyrektywa 2018/851).

Rozszerzona odpowiedzialność producenta powinna obejmować koszty wszyst-
kich etapów postępowania z odpadami, tj. selektywnego zbierania, transportu, odzy-
sku (w tym recyklingu), przekształcania energetycznego odpadów, których recykling 
jest niemożliwy lub nieracjonalny ekonomicznie lub środowiskowo, jak również 
unieszkodliwienia (spalanie lub składowanie) w niezbędnym zakresie (Moskwik 
i in., 2020). Stąd około 60% zgromadzonych funduszy powinno stanowić refundację 
kosztów ponoszonych w tym zakresie przez gminy jako organizatora zbierania i prze-
twarzania odpadów na rynku lokalnym. Około 30% środków powinno zostać aloko-
wane w branżę rozwijającą recykling odpadów opakowaniowych. Pozostałe środki 
umożliwią rozwijanie spójnych działań edukacyjnych oraz rozwój ekoprojektowania, 
ukierunkowanego na minimalizację wytwarzanych odpadów oraz łatwe przetwarza-
nie tych odpadów, których powstania nie można uniknąć. Dysponentem środków fi-
nansowych, jak również ich dystrybutorem wg przedstawionego rozwiązania będzie 
regulator systemu ROP, instytucja państwowa pełniąca rolę organizacyjno-nadzorczą, 
w tej roli zaproponowano NFOŚiGW.

Wdrożenie systemu ROP, w tym pokrycie tzw. kosztów netto gospodarowania 
odpadami opakowaniowymi w gminnych systemach gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, stanowić będzie realizację postanowień dyrektywy w sprawie odpadów, 
przybliży do osiągnięcia celów GOZ oraz wymiernie wpłynie na obniżenie kosztów 
ponoszonych przez mieszkańców i konsumentów.
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EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY  
AS AN ELEMENT OF FINANCING  
THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT SYSTEM  
IN A COMMUNE

Summary: The municipal waste management system is a multifaceted structure covering tech-
nology, economy, environment and the social factor. All these elements should constitute a co-
herent whole so as to create a technologically correct system, economically self-financing and 
socially acceptable. Currently, responsibility is also included in the EU and Polish legislation 
in the field of the social factor. The responsibility of the residents for the generated waste is the 
inevitable and regular payment of a fee for municipal waste management, as well as detailed 
and disciplined waste segregation, which will later ensure high-quality recycling. A discussion 
on producer responsibility is also starting now. At the beginning of the year, the Ministry of 
Climate presented the assumptions of the draft changes, which are to extend the responsibility 
of producers for products in packaging that have been placed on the market. The regulations 
will affect all entrepreneurs operating in Poland (both those who conduct typical production 
activities based on imported raw materials and foreign entrepreneurs who only sell products in 
packaging on the territory of the country). The Extended Producer Responsibility is designed 
to appropriately allocate responsibility for packaging waste, including participation in the costs 
of its collection and processing and increasing its suitability for recycling. Such a change will 
change the responsibility of, among others financial resources of residents and facilitating the 
recovery and recycling processes.
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