
NOWA USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI                        
 I  ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI    

z  13  czerwca  2013 r. 
 

 - nowe wyzwania dla przedsiębiorców 
 

Krzysztof Kawczyński  -  Komitet Ochrony Środowiska KIG 
 

Warszawa, kwiecień 2015 r.  



NOWA USTAWA „OPAKOWANIOWA” 2013 
 

- efekt bardzo długiej nowelizacji    



Cel nowej ustawy  
 
- fragment z uzasadnienia do ustawy 
 
Głównym celem uchwalonej regulacji jest uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów 
opakowaniowych oraz prawidłowa notyfikacja ustawy w KE. 
 
  
Funkcjonujący obecnie system zagospodarowania odpadów opakowaniowych jest bowiem 
nieskuteczny i nie gwarantuje faktycznego osiągnięcia przez Polskę do 2014 r. wymaganych 
dyrektywą opakowaniową poziomów odzysku i recyklingu, co w konsekwencji może 
doprowadzić do nałożenia na nasz kraj kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE.  



 Najważniejsze zmiany wprowadzane nową ustawą 
  

 obowiązkowy rejestr i audyt 

 solidarna odpowiedzialność przedsiębiorcy  

 dokumentowanie realizacji obowiązku – EDPR/EDPO 

 zwolnienie mikroprzedsiębiorców 

 likwidacja systemu kaucji dla środków niebezpiecznych 

 nowe obowiązki dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych 

 podwyższenie kapitału dla organizacji odzysku 

 system kar i sankcji finansowych 

 wymagania dotyczące opakowań 

 rozliczanie obowiązku 

 publiczne kampanie edukacyjne 

 likwidacja „zapasów” 

 

 

 



NOWA USTAWA  

 
- nowe obowiązki dla opakowań wielomateriałowych  

 

    i opakowań po środkach niebezpiecznych od 2014 roku 



SKALA PROBLEMU  
 

   OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – ok. 200 tys. ton rocznie, w tym ok. 70 tys. ton  
                                                                               kartoników do płynnej żywności 
 
   ŚRODKI NIEBEZPIECZNE W OPAKOWANIACH  - ok. 20 tys. ton środków chemicznych i  
                                                                                            środków ochrony roślin. 
 
W roku 2014 powinniśmy zebrać i przekazać do odzysku, w tym recyklingu ok. 28 tys. ton 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz ok. 700 ton opakowań po środkach 
niebezpiecznych plus ok. 300 ton opakowań po środkach ochrony roślin. 
 
W roku 2020 powinniśmy zebrać i przekazać do odzysku, w tym recyklingu ok. 120 tys. ton 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz ok. 8400 ton opakowań po środkach 
niebezpiecznych plus ok. 3600 ton opakowań po środkach ochrony roślin. 
 
W roku 2014 znaczna część przedsiębiorców może zignorować nowe obowiązki, co przełoży się 
na poważne zmniejszenie liczby firm w systemie i wolumenu zadeklarowanego do realizacji.  
 



 
 

        OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I ŚRODKI NIEBEZPIECZNE   
 

 Opakowania wielomateriałowe  
 - odrębne poziomy odzysku i recyklingu dla grup opakowaniowych 
 - zorganizowanie systemu zbierania oraz zapewnienie odzysku, w tym recyklingu 
 - prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych  
 

 Opakowania po środkach niebezpiecznych 
 - odrębne poziomy odzysku i recyklingu dla grup opakowaniowych 
 - zorganizowanie systemu zbierania oraz zapewnienie odzysku, w tym recyklingu 
 - prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych 
 - zbieranie i finansowanie opakowań po środkach ochrony roślin przez handel  
 

 Realizacja obowiązków ustawowych 
 - samodzielna realizacja (w całości) 
 - samodzielna realizacja z wykorzystaniem osób trzecich 
 - przystąpienie do porozumienia zawieranego przez organizacje samorządu gosp. 
 - brak realizacji obowiązków związany z wysoką opłatą produktową 

 
 
 



WYBRANE OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCEGO 
 
 

1. Nowy obowiązek zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku i recyklingu : 

•  odpadów z opakowań po środkach niebezpiecznych (definicja art.8 ust.1 pkt 14) 

•  odpadów z opakowań wielomateriałowych (definicja art. 8 ust. 1 pkt. 10) 

 samodzielnie lub  poprzez przystąpienie do porozumienia przedsiębiorców 
 

2. Nowy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych 

• samodzielnie 

• lub przez organizację odzysku 
 

3. Sprawozdawczość  z realizacji obowiązków ustawowych. 
 



 
 

        ORGANIZACJA SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO  - IZBA GOSPODARCZA 

        - porozumienia z Marszałkiem Województwa zgodnie z art. 25. Ustawy. 
 
1..Organizacja samorządu gospodarczego może zawrzeć porozumienie z marszałkiem 

województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań 
wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych. 

 
2. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, mogą na równych zasadach przystępować do już 

zawartych porozumień.  
 
3.  Porozumienie określa w szczególności: 
 1) cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy odzysku i 

recyklingu; 
 2) podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli; 
 3) sposób finansowania realizacji porozumienia; 
 4) warunki rozwiązania porozumienia. 
 

Krajowa Izba Gospodarcza zawiązała dwa porozumienia z Marszałkiem. 
 
 
 



 
 

       ROLA ORGANIZACJI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO  
 

 Przygotowanie i zawarcie porozumienia z Marszałkiem 
 - wypracowanie z przedsiębiorcami i innymi partnerami modelu oraz zasad współpracy 
 - negocjowanie i podpisanie porozumienia z Marszałkiem 
 - bieżąca współpraca z zainteresowanymi przystąpieniem do porozumienia 
 

 Zorganizowanie systemu zbierania i zagospodarowania odpadów  
 - odrębny system dla opakowań wielomateriałowych i dla niebezpiecznych 
 - zabezpieczenie funkcjonowania struktury organizacyjnej 
 - koordynowanie działań organizacyjnych i realizacyjnych 
 - monitorowanie, nadzór i audytowanie realizatorów 
 - dokumentowanie realizacji i jej rozliczanie 
 - organizowanie publicznych kampanii edukacyjnych (fakultatywnie jako osoba trzecia) 
 

 Współpraca z przedsiębiorcami zobowiązanymi 
 - bezpośrednia współpraca z przedsiębiorcami wg zawartego porozumienia 
 - współpraca z zainteresowanymi organizacjami odzysku i innymi partnerami 
 - pomoc prawna i informacyjna w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów  

 
 
 



 
 

     WAŻNE OGNIWA SYSTEMU REALIZACJI  OiR 
 

 RIPOK-i, PSZOK-i  i instalacje sortownicze  
 -  elementy systemu pozyskiwania odpadów 
 -  współpraca na podstawie umów  
 -  faktyczna realizacja procesu obróbki i przygotowania odpadów 
 

 Firmy zbierające odpady 
 -  element systemu 
 -  współpraca na podstawie umów 
 -  faktyczna realizacja zbiórki, w tym w zakresie odpadów niebezpiecznych  
 

 Firmy przetwarzające odpady 
 -  ważny element realizacji obowiązków  
 -  współpraca na podstawie umów 
 -  faktyczna realizacja procesów odzysku, w tym recyklingu 
 

  Pozostali partnerzy – gminy, organizacje odzysku, stowarzyszenia … 

  - współpraca na podstawie porozumień i umów 

 
 



 
 

WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY Z KRAJOWĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ 
 
 

 faktyczna realizacja obowiązków i bezpieczeństwo dla uczestników  
 
 współpraca długoterminowa i transparentna 

 
 współpraca oparta na pokrywaniu kosztów realizacji obowiązków 
 
  partnerskie podejście do przedsiębiorców i innych uczestników 

 
 jednakowe  prawa i warunki dla każdego przedsiębiorcy 

 
 optymalizacja zarządzania i  efektywność ekonomiczna 

 
 możliwość współpracy przy kampaniach edukacyjnych 

 
 skorzystanie z możliwości wsparcia i pomocy KIG   

 

 



OPŁATY ZA REALIZACJĘ OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH  
 
 

 jednakowe stawki dla każdego przedsiębiorcy wg grup opakowań   
 
 docelowy podział stawek na grupy opakowań:  
 - opakowania po płynnej żywności 
  - pozostałe opakowania wielomateriałowe 
 - opakowania po ŚOR wymagające odrębnego systemu zbierania 
 - opakowania po innych środkach niebezpiecznych wymagające  odrębnego systemu    
          zbierania 
 - opakowania po innych środkach niebezpiecznych zbierane w ramach systemu odpadów   
          komunalnych 

 
 stawki transparentne i ustalane wcześniej na dany rok  
 
  wnoszenie opłat w ustalonych okresach rozliczeniowych  



Przedsiębiorcy 
wprowadzający 

Okresowa opłata 
realizacyjna 

Koszty realizacji 
odzysku i recyklingu 

Koszty  pośrednie, 
administrowania, 

rozliczania i nadzoru 

Opłata 
rejestracyjna / 

administracyjna 

Koszty 
przygotowania  i 

uruchomienia 
porozumienia, 

obsługi 

POROZUMIENIA KIG – SYSTEM OPŁAT PRZEDSIĘBIORCÓW 



POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW KIG  
 

- pomoc dla przedsiębiorców wprowadzających  



WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POROZUMIENIA KIG  
 
 

 zapewnienie pomocy ze strony organizacji odzysku i partnerów KIG 
 

 możliwość wykorzystania potencjału partnerów KIG  
 

 dodatkowa asekuracja realizacyjna nowych obowiązków  
 
 pomoc w sprawach formalnych związanych z przystąpieniem do porozumienia 
  
 dodatkowa ochrona informacji i danych przedsiębiorcy 

 
 wsparcie w zakresie realizacji obowiązku publicznych kampanii edukacyjnych       
 
 wsparcie w zakresie sprawozdawczości przewidzianej ustawą 

 



Dbamy o przedsiębiorców  

–  dbamy o środowisko 

 

  

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

 www.kig.pl    

„porozumienia przedsiębiorców”  

 
 

http://www.kig.pl/

