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Streszczenie: Oczekiwania konsumentów wynikające z troski o środowisko oraz podążające 
za nimi nowe wymagania prawne wpływają na rynek opakowań. Wraz z wdrażaniem zasad 
gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w krajach UE zachodzą dynamiczne zmiany na rynku, 
które dotyczą zarówno etapu projektowania opakowań (jednomateriałowe, biodegradowalne, 
z surowców wtórnych), jak i doskonalenia metod zbiórki i recyklingu. Strategia dotycząca 
tworzyw sztucznych przyjęta przez UE w 2018 roku zakłada, że do 2030 roku wszystkie opa-
kowania z tworzyw sztucznych wprowadzane do obrotu powinny być ponownie użyte lub 
poddane recyklingowi w sposób racjonalny pod względem kosztów. Jednym z instrumentów 
wspierających takie działania jest zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), 
która w przypadku opakowań po napojach w wielu krajach realizowana jest dzięki wprowadze-
niu powszechnego systemu depozytowego. W rozdziale przedstawiono przykładowe sposoby 
funkcjonowania takiego systemu zbiórki i recyklingu oraz korzyści dla środowiska wynikające 
z jego wdrożenia. Ocena przyjętych rozwiązań wykazała, że efektywność modelu zrównowa-
żonego zarządzania opakowaniami z wykorzystaniem depozytowego systemu zbiórki i recy-
klingu jest uzależniona od przyjętego systemu oraz jego powszechności i skali wdrożenia, 
a decyzja o jego wyborze powinna być podejmowana nie tylko z uwzględnieniem aspektów 
środowiskowych, ale także ekonomicznych.

Słowa kluczowe: opakowania z tworzyw sztucznych, system depozytowy, gospodarka o obie-
gu zamkniętym (GOZ)

1. Wprowadzenie
Zgodnie z raportem Plastics – the Facts 2020, opracowanym przez Plastics Europe -  
europejskie stowarzyszenie gospodarcze reprezentujące producentów tworzyw sztucz-
nych działających w Europie, w 2019 roku światowa produkcja tworzyw sztucznych 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisła-
wa Staszica w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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osiągnęła prawie 370 mln ton, w tym w Europie prawie 58 mln ton. Na rynku euro-
pejskim tworzywa sztuczne są w największym stopniu wykorzystywane w segmen-
cie opakowań, który zużywa prawie 40% produkcji (39,6% w 2019 roku). Pomimo 
istotnych zmian w polityce UE, promujących rozwiązania zgodne z ideą gospodarki 
o obiegu zamkniętym, w najbliższych latach przewidywany jest dalszy wzrost euro-
pejskiego rynku opakowań z tworzyw sztucznych (Plastics Europe, 2020). Zgodnie 
z raportem opublikowanym w 2020 roku przez Reportlinker.com pt. Europe Plastic 
Packaging Market – Growth, Trends, Forecasts (2020–2025) szacuje się, że wzrost 
w analizowanych latach osiągnie poziom 4,4% (CAGR – compound annual growth 
rate, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Wynika to przede wszystkim z rosną-
cej liczby ludności, coraz większego zużycia opakowań na osobę oraz wykorzysta-
nia plastiku jako substytutu materiałów opakowaniowych. Według autorów raportu 
spodziewane jest istotne zwiększenie ilości opakowań z PET (politereftalan etylenu).

Rynek opakowań z tworzyw sztucznych ma także istotne znaczenie w Polsce, 
gdzie wzrasta zużycie tego surowca (zgodnie z raportem Deloitte pt. Zamknięty 
obieg – otwarte możliwości w zakresie plastiku wzrost o 20% w latach 2013–2017 do 
1,1 mln ton, zob. Deloitte, 2019). Najwięcej plastiku zużywa się do produkcji toreb na 
zakupy wielokrotnego użytku, folii oraz tacek do żywności. Produkcja plastikowych 
butelek PET ma 14% udziału w sektorze opakowań.

Istotne jest, aby wraz z dynamicznym rozwojem produkcji dążyć do pełnego za-
gospodarowania powstających odpadów. W związku z tym zarówno na szczeblu Unii 
Europejskiej (UE), jak i w krajach członkowskich wprowadzane są regulacje zachęca-
jące producentów do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań technologicznych 
i organizacyjnych w tym zakresie, zwłaszcza że w UE recyklingowi poddawanych jest 
około 42% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Zgodnie z bazą danych 
Eurostatu w 2017 roku w siedmiu krajach ponad połowa wytworzonych odpadów 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych została poddana recyklingowi. Najwyższy 
udział recyklingu odnotowano na Litwie (74%), w Bułgarii i na Cyprze (po 65%) oraz 
w Słowenii (60%), natomiast mniej niż jedna piąta odpadów opakowaniowych z two-
rzyw sztucznych została poddana recyklingowi na Malcie (19%). W Polsce wskaźnik 
ten wynosił jedynie 35%, stąd konieczne jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą 
na zwiększenie tego udziału, w tym m.in. z wykorzystaniem depozytowego systemu 
zbiórki i recyklingu (Eurostat, 2020).

Recykling tworzyw sztucznych umożliwia ponadto redukcję emisji. Recykling 
1 Mg tworzyw sztucznych umożliwia redukcję o nawet 3 Mg CO2e w porówna-
niu do produkcji tworzyw sztucznych z pierwotnych surowców kopalnych (Rataj 
i Dziobek, 2020).

2. Przepisy prawne mające wpływ  
na europejski rynek opakowań z tworzyw sztucznych

Komisja Europejska (KE) rozpoczęła wdrażanie przepisów, których celem jest zmi-
nimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania odpadów powstałych z two-
rzyw sztucznych na środowisko. W 2018 roku UE opracowała strategię na rzecz 
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tworzyw sztucznych (tzw. Single Use Plastic, Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego...), a także opublikowała pakiet dyrektyw odnoszących się do go-
spodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), w tym w sprawie odpadów, składowa-
nia odpadów oraz opakowań i odpadów opakowaniowych (Dyrektywa 2018/850, 
Dyrektywa 2018/851, Dyrektywa 2018/852). Dokumenty odzwierciedlają ambitne 
cele przyjęte w zakresie lepszego wykorzystania tworzyw sztucznych, m.in. za po-
mocą poprawy procesu projektowania produktów (tzw. ekoprojektowanie), wyko-
rzystywania materiałów biodegradowalnych, tworzenia możliwości ponownego ich 
zastosowania, a także zdecydowanego ograniczenia czy nawet eliminacji tworzyw 
sztucznych z rynku przedmiotów jednorazowych, a także bardziej sprawnego działa-
nia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Przyjęta przez UE strategia dotycząca tworzyw sztucznych zakłada, że do 
2030 roku wszystkie opakowania z tych materiałów wprowadzane do obrotu po-
winny być ponownie użyte lub poddane recyklingowi przy uwzględnieniu racjonal-
ności ponoszonych kosztów. Aby osiągnąć zakładane poziomy recyklingu, niezbędna 
jest poprawa metod produkcji. Konieczne jest także wdrożenie zasady rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta (ROP), która w przypadku odpadów z opakowań po 
napojach powinna być realizowana dzięki wprowadzeniu powszechnego systemu de-
pozytowego (zwanego też kaucyjnym). Ustanowione cele dotyczą również zawartości 
pozyskanego z odpadowego tworzywa sztucznego recyklatu w butelkach PET (co 
najmniej 25% od 2025 roku oraz 30% od 2030 roku) oraz obowiązkowej zbiórki opa-
kowań PET po napojach (77% do 2025 roku oraz 90% do 2029 roku).

Zgodnie z przyjętą strategią odpowiednie ilości opakowań po napojach mogą 
zostać zebrane dzięki odpowiednio ukierunkowanym systemom kaucyjnym. Już 
w 2014 roku pięć państw członkowskich (Niemcy, Dania, Finlandia, Holandia 
i Estonia) osiągnęło średni poziom zbierania PET wynoszący 94%, a tym samym 
najlepsze wyniki w zakresie działania systemów kaucyjnych. Systemy depozytowe 
są także przedstawione jako środki zachęcające do zwiększenia udziału opakowań 
wielokrotnego użytku wprowadzanych do obrotu oraz ponownego użycia opakowań 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych (Dyrektywa 2018/852).

3. Depozytowe systemy  
zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych

3.1. Ogólna charakterystyka

Analiza systemów depozytowych wdrożonych przez poszczególne kraje wykazała, że 
mimo że różnią się między sobą, mają kilka wspólnych cech (Spasova, 2019).

Producent, który wprowadza na rynek opakowany napój, rejestruje się u opera-
tora systemu depozytowego. Rejestracja pociąga za sobą zazwyczaj wkład finansowy 
producenta w postaci opłaty stowarzyszeniowej i opłaty za produkt. Rejestracja obej-
muje sprawdzenie produktu i włączenie do systemu specyficznych elementów (takich 
jak kod kreskowy i logotyp) w celu upewnienia się, że produkt będzie rozpoznany 
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przez system i klientów. Na tym etapie operator systemu zazwyczaj pobiera opłaty 
depozytowe. Producent sprzedaje urządzenie do zbiórki opakowań swojemu klien-
towi, tj. sprzedawcy bezpośredniemu, doliczając kaucję do ceny sprzedaży. Na dal-
szym etapie kaucja jest uwzględniana w cenie detalicznej. Konsument płaci podwyż-
szoną cenę, ale może uzyskać zwrot kaucji po przyniesieniu pustego opakowania do 
wyznaczonego punktu zbiórki, który jest zazwyczaj obsługiwany przez sprzedawcę 
bezpośredniego. Najczęściej to on przekazuje zebrane opakowania do operatora sys-
temu depozytowego, otrzymując w zamian kwotę stanowiącą równowartość opłaty 
depozytowej (opłaconej na początku przez producenta), a także zwrot w postaci opłaty 
manipulacyjnej za dodatkowy wysiłek związany z obsługą zwracanych opakowań. 
Operator systemu depozytowego zarządza zebranymi opakowaniami, organizując ich 
transport, sortowanie i przetwarzanie na podstawie umów z firmami zajmującymi 
się zarządzaniem odpadami i recyklingiem. Następnie część materiału pochodzącego 
z recyklingu wraca do producenta w celu ponownego wykorzystania do pakowania. 
Zazwyczaj istnieje również instytucja zarządzająca, przed którą odpowiedzialni są 
producenci i której dostarczają informacje, bezpośrednio lub za pośrednictwem ope-
ratora systemu depozytowego.

Operator stanowi podstawowy element systemu depozytowego, usprawniając 
przepływ materiałów, środków pieniężnych i informacji. Działa jako „izba rozlicze-
niowa” w celu osiągnięcia równowagi w procesie przekazywania depozytu i materia-
łów od jednego uczestnika procesu do drugiego. W obszarze finansowym najczęściej 
występują trzy źródła dochodów: dochody z tytułu sprzedaży zebranych opakowań 
firmom zajmującym się recyklingiem, określonych opłat producenta lub opłat admi-
nistracyjnych oraz niezwróconych depozytów. Rozliczeniem depozytów wpłaconych 
producentowi i zwróceniem odpowiedniej kwoty bezpośredniemu sprzedawcy zaj-
mują się certyfikowane firmy – dostawcy usług rozliczeniowych. Wydatki związane 
są z uiszczeniem opłat manipulacyjnych sprzedawcom bezpośrednim, transportem 
zebranych opakowań i powiązanymi z nimi czynnościami przetwarzania, takimi jak 
sortowanie i liczenie, a także obejmują wspólne opłaty administracyjne.

Poza wspólnymi elementami systemu zbiórki i recyklingu każdy system ma 
własne elementy specyficzne, wynikające z przyjętego rozwiązania. W szczególności 
różnice dotyczą podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy uczestników systemu.

Przykładowy schemat funkcjonowania systemu depozytowego oraz schemat 
obiegu środków pieniężnych przedstawiono na rysunkach 1 i 2.

Operatorem systemu depozytowego może być spółka non-for-profit powołana 
przez producentów i detalistów (nadzór państwowy). Takie rozwiązanie jest po-
wszechnie stosowane w krajach, w których wprowadzono system depozytowy:

 – w Danii, Holandii, Islandii – systemy depozytowe tworzą producenci napojów;
 – w Estonii, Finlandii – 75% producenci, 25% handel detaliczny;
 – w Norwegii, Szwecji i na Litwie – 50% producenci, 50% handel detaliczny.

Analiza systemów depozytowych pod kątem ich sposobów działania i związa-
nych z nimi obciążeń kosztowych dla każdego podmiotu, a także ich wydajności i sku-
teczności, została przedstawiona przez Calabrese’a i in. (2021).
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Przykładowy schemat funkcjonowania systemu depozytowego oraz schemat obiegu środków 
pieniężnych przedstawiają rysunki 1 i 2. 

 
 
Rys. 1. Ogólny schemat funkcjonowania systemu depozytowego w Europie: 1, 2 – sprzedaż produktu z 
kaucją, 3 – przekazanie opakowania do automatu zwrotnego lub zbiórki manualnej, 4, 5, 6 – transport 

opakowań, sortowanie oraz recykling zorganizowany przez operatora systemu depozytowego, 7 – 
przekazanie materiału do produkcji opakowań do producenta opakowań, 8 – zakup opakowań przez 

producenta napojów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Spasova, 2019 
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Rys. 1. Ogólny schemat funkcjonowania systemu depozytowego w Europie:  
1, 2 – sprzedaż produktu z kaucją; 3 – przekazanie opakowania do automatu zwrotnego 

lub zbiórki manualnej; 4, 5, 6 – transport opakowań, sortowanie oraz recykling zorganizowany 
przez operatora systemu depozytowego; 7 – przekazanie materiału do produkcji opakowań 

do producenta opakowań; 8 – zakup opakowań przez producenta napojów
Źródło: opracowanie własne na podstawie Spasova, 2019
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Rys. 2. Schemat obiegu pieniądza w systemie depozytowym:  
1 – maszyna zwrotna (licząca) znajdująca się w obiekcie bezpośredniego sprzedawcy 
za pomocą systemu informatycznego przesyła informacje o stopie zwrotu depozytów 

do operatora systemu depozytowego (możliwy system liczenia: manualny, maszynowy 
lub mieszany); 2 – operator systemu depozytowego przesyła producentowi wyliczenia mówiące 

o kwocie depozytów, które należy zwrócić bezpośredniemu sprzedawcy (w UE około 91%); 
3 – droga zwrotu depozytu założonego przez bezpośredniego sprzedawcę podczas zakupu 

produktu u producenta po rozliczeniu systemu przez dostawcę usług rozliczeniowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Spasova, 2019
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Efektywność działania systemu depozytowego zależy od przyjętego kształtu 
systemu, skali wdrożenia i powszechności. Aby system depozytowy był skuteczny, 
powinien być zaprojektowany przy udziale i współpracy wielu instytucji, działać na 
terenie całego kraju i być funkcjonalny i łatwy do wykorzystania przez konsumentów 
zwracających zużyte opakowania. Koszty funkcjonowania takiego systemu powinni 
ponosić producenci, którzy wprowadzają opakowania do obrotu (na rynek), a zarzą-
dzanie mogliby powierzyć organizacji ich reprezentującej (działalność non-profit). 
Same regulacje jednak nie wystarczą, do efektywnego wdrożenia systemu depozy-
towego niezbędne jest pełne zrozumienie, w jakim celu działania są podejmowane, 
i współpraca wszystkich zainteresowanych – producentów wprowadzających opako-
wania na rynek, dystrybutorów i konsumentów.

Zwiększenie poziomu recyklingu można przyspieszyć, wykorzystując mecha-
nizm zachęt. Przykładem może być Motywacyjny System Gospodarki Odpadami – 
innowacja procesowa, której autorem jest firma EcoTech System, mająca prowadzić 
do zmiany zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców dzięki wykorzystaniu efektywnej 
segregacji odpadów opakowaniowych u źródła (Waksmundzki i Strączek, 2018).

3.2. Przykładowe systemy depozytowe  
funkcjonujące w krajach europejskich

System depozytowy został wdrożony w dziesięciu krajach europejskich (tab. 1).

Tabela 1
Wdrożenie systemów depozytowych w Europie

Lp. Nazwa kraju Rok wdrożenia

1 Chorwacja 2006

2 Dania 2002

3 Estonia 2005

4 Finlandia 1996

5 Holandia 2005

6 Islandia 1989

7 Litwa 2016

8 Niemcy 2003

9 Norwegia 1999

10 Szwecja 1984

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania 
eksperckiego (Patorska i Paca, 2017)

Efektywność działania systemu zależy od przyjętego modelu, jego powszechno-
ści i skali wdrożenia. System przyjęty w Niemczech i w Norwegii ma efektywność 
ponad 90% i może stanowić pozytywny wzorzec ze względu na optymalne koszty 
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całej operacji. Natomiast system przyjęty w Chorwacji, pomimo osiąganej podobnej 
efektywności, stanowi wzorzec negatywny ze względu na koszty (operatorem depo-
zytu jest państwo).

3.2.1. Niemcy
System depozytowy dla opakowań jednorazowego użytku został wprowadzony 
w Niemczech w 2003 roku dla opakowań o pojemności 0,3–3,0 l z plastiku (głów-
nie PET), metalu (aluminium) i szkła. Kaucja dla wszystkich opakowań wynosi 
0,25 euro (Patorska i Paca, 2017). Podstawą prawną jest rozporządzenie w sprawie 
opakowań wprowadzone w 1991 roku. Określa ono, czy „napój butelkowany w szko-
dliwych dla środowiska opakowaniach jednorazowego użytku” podlega obowiąz-
kowej kaucji. Od 2006 roku ta obowiązkowa kaucja dotyczy opakowań wszystkich 
rodzajów piwa, napojów na bazie piwa, wód mineralnych i stołowych, napojów bez-
alkoholowych w puszkach oraz jednorazowych butelek plastikowych i szklanych. 
Do uczestnictwa w systemie depozytowym są zobligowanie firmy wprowadzające 
produkty w opakowaniach na rynek oraz sprzedawcy, którzy są zobligowani do przyj-
mowania typów opakowań, w jakich sprzedają produkty. Zbiórka opakowań odbywa 
się przede wszystkim automatycznie (około 80%).

Schemat systemu depozytowego w Niemczech przedstawiono na rysunku 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zysk – sprzedaż  
zwróconych opakowań Zysk – depozyt niezwrócony bezpośredniemu 

sprzedawcy (częściowo może być zwrócony 
operatorowi systemu depozytowego) 

Konsument 

Zwrot depozytu, 
około 98% za PET 

Opłata za produkt 
 + depozyt 

Opłata za produkt 
 + depozyt 

Producent 
Bezpośredni 
sprzedawca 

Dostawca usług 
rozliczeniowych 
dla producenta 

Operator systemu 
depozytowego  

Rys. 3. Schemat funkcjonowania systemu depozytowego w Niemczech:  
1, 2 – rozliczenie i zwrot depozytu następuje za pośrednictwem operatora systemu 

depozytowego DPG – zarządzanie danymi; 3 – droga zwrotu depozytu – bezpośredni sprzedawca
Źródło: opracowanie własne na podstawie Spasova, 2019
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Zarządcą systemu jest prywatna firma zrzeszająca sprzedawców i producentów – 
Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG), która pełni funkcję centralnej bazy danych oraz 
zapewnia uczestniczącym firmom ramy, w których mogą podejmować między sobą 
rozliczenia, bez konieczności utrzymywania bezpośrednich relacji biznesowych. 
Firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach wpłacają do DPG roczną 
składkę powiązaną z wolumenem ich sprzedaży, która powinna pokrywać koszty 
administracyjne. Dodatkowo koszty systemu pokrywane są z opłaty rejestracyjnej, 
która jest pobierana od każdego opakowania wprowadzanego na rynek. Sprzedawcy 
bezpośredni, którzy przyjmują opakowania, nie otrzymują opłaty manipulacyjnej z ty-
tułu obsługi urządzeń, są natomiast właścicielami odpadów, których sprzedaż stanowi 
dodatkowe przychody. Dla producentów dodatkowy zysk stanowią depozyty niezwró-
cone bezpośredniemu sprzedawcy (częściowo mogą być zwrócone operatorowi sys-
temu depozytowego). Ze względu na złożoność niemieckiego systemu depozytowego 
producenci korzystają z usług firm wykonujących za nich obowiązek rozliczenia de-
pozytu (dostawcy usług rozliczeniowych).

3.2.2. Norwegia
Norweski system kaucyjny w zakresie opakowań po napojach z plastiku i metalu 
funkcjonuje od roku 1999. Wszystkie punkty sprzedaży detalicznej (sklepy, stacje 
benzynowe, kioski) oferujące produkty w tych opakowaniach są zobowiązane do 
umożliwienia klientom ich zwrotu (przy użyciu urządzeń automatycznych lub w przy-
padku mniejszych punktów – zbiórki manualnej). Klienci mogą otrzymać zwrot kaucji 
za pośrednictwem jednego z 3,5 tys. automatycznych urządzeń, w których zbieranych 
jest 93% wszystkich zebranych opakowań. Pozostałe 7% opakowań odbieranych jest 
ręcznie w jednym z 11,5 tys. zarejestrowanych punktów zbiórki.

Schemat systemu depozytowego w Norwegii przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Schemat funkcjonowania systemu depozytowego w Norwegii:  
1 – pobranie od operatorów maszyn zwrotnych danych o wysokości zwróconej kaucji;  
2 – po sprawdzeniu wyliczeń przesłanych do Infinitum producent zwraca depozyt za 

pośrednictwem operatora bezpośredniemu sprzedawcy;  
3 – zwrot kaucji przez Infinitum (możliwe częściowe pozostawienie depozytu u producenta)
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Rząd motywuje producentów do ponownego wykorzystania plastikowych bute-
lek i puszek przez wprowadzenie odpowiednich stawek podatku ekologicznego dla 
firm wprowadzających produkty na rynek. Stawki podatku są uzależnione od poziomu 
recyklingu opakowań: po osiągnięciu poziomu 95% stawka podatku jest redukowana 
do zera (Sutton, 2018). Norweskim systemem kaucyjnym zarządza firma Infinitum, 
która jako operator systemu depozytowego zobowiązana jest do obsługi systemu 
zbiórki butelek PET do napojów oraz puszek HDPE i aluminiowych na terenie ca-
łego kraju. Konsumenci otrzymują zwrot kaucji w wysokości 2–3 koron norweskich 
za opakowanie (Faulds, 2019). Infinitum dokonuje rozliczenia depozytu pomiędzy 
producentami i bezpośrednimi sprzedawcami. Odpowiada także za zbiórkę, transport 
i recykling zebranych opakowań.

3.2.3. Chorwacja
Chorwacja wdrożyła system kaucyjny w 2006 roku, obejmując nim opakowania 
z tworzyw sztucznych (przede wszystkim PET), metalu (aluminium oraz opakowa-
nia z blachy stalowej) i szkła. Kaucja dla wszystkich opakowań wynosi 0,07 euro. 
Funkcjonowanie systemu depozytowego w Chorwacji opiera się na opłatach obcią-
żających wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek: opłaty administra-
cyjnej, opłaty recyklingowej i opłaty motywacyjnej. Konsumenci nie płacą kaucji 
przy zakupie produktu w opakowaniu, otrzymują jednak rekompensatę od sprzedaw-
ców przy zwrocie pustych opakowań. Systemem objęci są wprowadzający produkty 
w opakowaniach na rynek oraz sklepy o powierzchni powyżej 200 m2, które są zobo-
wiązane do przyjmowania pustych opakowań.

Właścicielem odpadów jest Fundusz Ochrony Środowiska i Efektywności 
Energetycznej, natomiast sprzedawcy otrzymują opłatę administracyjną za każde 
przyjęte opakowanie, która jest uzależniona od systemu zbiórki opakowań – 0,01 euro 
za opakowanie w przypadku zbiórki manualnej i 0,02 euro w przypadku zbiórki au-
tomatycznej. Rozliczenie między sklepami a operatorem systemu następuje co kwar-
tał. Opłaty recyklingowa i motywacyjna wnoszone przez wprowadzających produkty 
w opakowaniach na rynek w Chorwacji wynoszą:

 – opłata recyklingowa – 0,013 euro za opakowanie z tworzywa sztucznego,
 – opłata motywacyjna – od 0,04 euro do 0,13 euro za opakowanie z tworzywa 

sztucznego w zależności od wielkości opakowania i 0,13 euro za opakowanie 
z metalu.

Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zwrotu konkretnego typu opakowań 
w danym roku producenci są zwolnieni z opłaty za opakowanie w roku następnym. 
Średni poziom zbiórki dla wszystkich odpadów to około 90%.

Sprzedawcy bezpośredni zobowiązani do zorganizowania transportu odpadów 
(tworzywa sztuczne, metal) do jednego z 24 autoryzowanych centrów zarządzania 
odpadami opakowaniowymi otrzymują opłatę transportową w wysokości uzależnio-
nej od odległości (od 13,32 euro do 53,29 euro za tonę). Odpady ze szkła są transpor-
towane bezpośrednio do firmy zajmującej się recyklingiem. Zbiórka jest zazwyczaj 
manualna – sprzedawcy muszą sami sortować opakowania (Patorska i Paca, 2017).
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3.3. Korzyści z wdrożenia  
depozytowego systemu zbiórki i recyklingu

Wdrożenie depozytowego systemu zbiórki i recyklingu, poza spełnieniem wymogów 
wprowadzonych przez UE, może przynieść wiele korzyści, w tym zmniejszenie ilo-
ści odpadów i czystszą przestrzeń publiczną oraz osiągnięcie wysokich wskaźników 
selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, co umożliwi pozyskiwanie wystar-
czającej ilości wysokiej jakości surowców niezbędnych do wytwarzania opakowań 
z recyklingu, a także przeniesienie kosztów gospodarowania odpadami opakowanio-
wymi po napojach z gmin i mieszkańców na producentów i konsumentów. Może 
również pozwolić na osiągnięcie innych celów w zakresie recyklingu i składowa-
nia na wysypiskach oraz zapobiegania i ograniczania wpływu produktów z plastiku 
na środowisko naturalne, a także promowania transformacji w kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym dzięki wprowadzaniu innowacyjnych i zrównoważonych mo-
deli biznesowych.

Depozytowy system zbiórki i recyklingu promuje ekoprojektowanie zapew-
niające wyższą jakość recyklatu, mającego równocześnie wyższą wartość rynkową. 
Depozytowy system zbiórki i recyklingu jest także skutecznym narzędziem pomagają-
cym obywatelom w wizualizacji skutków ich działań na rzecz środowiska. Dodatkowo 
sprzedawcy bezpośredni mogą zwiększyć sprzedaż dzięki zbiórce opakowań i wzro-
ście liczby odwiedzających sklep klientów. W zależności od przyjętego rozwiązania 
mogą także otrzymywać dodatkowe przychody z tytułu opłaty manipulacyjnej zwią-
zanej z obsługą urządzeń lub sprzedaży odpadów opakowaniowych w przypadku, 
gdy stają się właścicielami przyjętych odpadów. Dla producentów dodatkowy zysk 
mogą stanowić niezwrócone depozyty, mogą oni także korzystać z ulg podatkowych 
i zmniejszenia opłat w przypadku osiągnięcia odpowiedniego poziomu zwrotu lub 
recyklingu opakowań.

4. Wnioski

Wzrost oczekiwań konsumentów w zakresie ograniczenia wpływu tworzyw sztucz-
nych na środowisko oraz przyjmowane w Unii Europejskiej regulacje zachęcają pro-
ducentów do wprowadzania na rynek zrównoważonych opakowań, a kraje europejskie 
do opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań mających na celu ograniczanie 
odpadów opakowaniowych i wzrost poziomu recyklingu. W przypadku opakowań po 
napojach może to być realizowane przez wprowadzenie powszechnego systemu depo-
zytowego, zwanego też kaucyjnym. Przyjęty model funkcjonowania systemu, a także 
jego powszechność i skala wdrożenia determinują możliwe do osiągnięcia korzyści 
środowiskowe i ekonomiczne. Systemy przyjęte w Niemczech i w Norwegii mogą 
posłużyć jako wzorce dzięki osiąganej efektywności i optymalnym kosztom całej 
operacji. Natomiast system przyjęty w Chorwacji, osiągający podobną efektywność, 
stanowi negatywny wzorzec ze względu na związane z nim koszty.
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DEPOSIT COLLECTION AND RECYCLING SYSTEM  
AS A CIRCULAR ECONOMY TOOL

Summary: Consumer expectations resulting from care for the environment and new legal re-
quirements following them influence the packaging market. Along with the implementation of 
the principles of the circular economy (CE) in the EU countries, dynamic changes in the market 
are visible, which concern both the stage of packaging design (single-material, biodegradable, 
from secondary raw materials) and improvement of collection and recycling methods. The 
plastic strategy adopted by the EU in 2018, assumes that by 2030 all plastic packaging placed 
on the market should be reused or recycled in a cost-effective way. One of the instruments 
supporting such activities is the principle of extended producer responsibility (EPR), which 
in the case of beverage packaging waste in many countries is implemented through the intro-
duction of a general deposit system. The chapter presents the way the deposit collection and 
recycling system works and the benefits of its implementation. The assessment of the adopted 
solutions showed that the effectiveness of the sustainable packaging management model based 
on a deposit collection and recycling system, depends on the adopted system, its universality 
and scale of implementation, and the decision to choose it should be made not only on the basis 
of environmental but also economic aspects.

Keywords: plastic packaging, deposit system, circular economy (CE)
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