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Na jakie pytania będziemy chcieli odpowiedzieć
Co zawierają nowe regulacje UE dotyczące gospodarki o obiegu 

zamkniętym w tym tworzyw sztucznych?

Co zawiera projekt Dyrektywy o ograniczeniu wpływu wybranych 

produktów z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne 

(Dyrektywa Single Use Plastics)?

Kto jest objęty i jakie będą nowe wymagania dotyczące wyrobów z 

tworzyw sztucznych?

1. Legislacja UE/PL dotycząca opakowań:

• podatki/opłaty

• daniny

• wymogi

2. Stan obecny i prognozy na jutro
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Odzysk odpadów - dzisiaj

►
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Odzysk odpadów - dzisiaj

►
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Skala problemu

Rocznie w Polsce przybywa 

bilansowo 1.5 - 3.0 mln ton RDF

Aktualne oszacowania wskazuj^,

ze w Polsce mamy 

zmagazynowanych ok. 30 mln ton

paliwa z odpadów

►
■IChpi INSTYTUT CHEMICZNEJ

PRZERÓBKI W^GLA
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Morfologia odpadów - nasz surowiec

Morfologia odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie w Polsce 

(2017)

llChpi INSTYTUT CHEMICZNEJ
V/v*1 PRZERÓBKI WEjGLA
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Funkcje i rola opakowań w gospodarce 
rynkowej

1. Podstawowe definicje dotyczące dziedziny 
opakowań oraz wybrane przykłady

2. Cykl życia opakowań
3. Rola opakowań w cyklu ich życia

 Funkcja ochronna
 Funkcja promocyjno-marketingowa
 Funkcja logistyczna
 Funkcja informacyjna
 Funkcja użytkowa
 Funkcja sozologiczna

4. Funkcja sozologiczna a inne funkcje
5. Wpływ opakowań na środowisko
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DYREKTYWA 94/62/EC; 2013/2/EC

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22
października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu
wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za
opakowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 1274)

Opakowanie – wyrób, wykonany z jakiegokolwiek
materiału, przeznaczony do przechowywania,
ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji
produktów, od surowców do towarów
przetworzonych.

Do opakowań zaliczono również naczynia
jednorazowe, takie jak: kubki, tacki, talerze itp.

Art. 3 ust. 1 Ugo
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COBRO 9
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RODZAJE OPAKOWAŃ (KATEGORIE)

Opakowanie transportowe - opakowanie produktów
luzem, w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych
stosowane w czasie składowania i transportu

Opakowanie zbiorcze - opakowanie co najmniej dwóch
opakowań jednostkowych, najczęściej stosowane z
opakowaniem transportowym w czasie transportu i
składowania

Opakowanie jednostkowe - opakowanie określonej ilości
produktu, przeznaczonej na ogół do sprzedaży detalicznej

STOPNIE PAKOWANIA
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SYSTEM PAKOWANIA

Opakowanie jednostkowe            Opakowanie zbiorcze                 Opakowanie 

transportowe

COBRO
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Stopnie pakowania

Opakowanie 

jednostkowe

Opakowanie 

zbiorcze

Paletowa jednostka ładunkowa 
pełniąca rolę opakowania 
transportowego

Opakowanie 

transportowe
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TWORZYWA POLIMEROWE
1) Tradycyjne  2) BIOTWORZYWA
Poli(tereftalan etylenu)

Polietylen wysokiej gęstości
Poli(chlorek winylu)
Polietylen niskiej gęstości
Polipropylen
Polistyren
Poliwęglan

PAPIERNICZE,  MASA CELULOZOWA
Tektura (falista, lita)
Papier 
Masa celulozowa

METAL
Stal 
Aluminium

SZKŁO
Szkło bezbarwne
Szkło zielone
Szkło brązowe

MATERIAŁY NATURALNE
Drewno
Korek
Bawełna
Juta

INNE
Ceramiczne

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

OPAKOWANIA 
WIELOMATERAŁOWE

COBRO
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Rys. 2.3. Opakowania soków owocowych:

a) opakowanie składające się z elementów 

wykonanych z różnych materiałów;

b) opakowanie wielomateriałowe
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Opakowanie jednorazowego użycia - opakowanie,
które ze względu na konstrukcję, właściwości lub
charakter pakowanego produktu, nie jest przeznaczone
do powtórnego użytku

Opakowanie wielokrotnego użycia - opakowanie,
które ze względu na konstrukcję lub właściwości, może
być powtórnie lub wielokrotnie użytkowane

RODZAJE OPAKOWAŃ (KATEGORIE)

Podział ze względu na długość cyklu życia
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Opakowanie 
wielokrotnego użycia
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COBRO 17

Miejsca powstawania odpadów 

opakowaniowych
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 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
(Dz. U. Nr 63/2001, poz. 639 ze zm.)

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE
KRAJOWE REGULACJE

 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63/2001,
poz. 638 ze zm.)

Odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa 
za odpady 
opakowaniowe 
pochodzące 
z całego systemu 
pakowania, zanim 
fizycznie odpady 
te powstaną
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 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o
gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)

18
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1.Zapewnienie odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych (W)

2.Wprowadzanie do obrotu opakowań
zgodnych z wymaganiami (W i P)

3.Sprawozdawczość (W i P)

4.Wpis do rejestru (W i P)

5.Publiczne kampanie edukacyjne (W)

W – wprowadzający produkty w opakowaniach

P – producent opakowań

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW

19
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I. Przedsiębiorca może realizować obowiązek:

 samodzielnie,

 przez organizację odzysku opakowań

 wpłacając opłatę produktową

II. Przedsiębiorca wprowadzający środki
niebezpieczne w opakowaniach lub towary w
opakowaniach wielomateriałowych:

 samodzielnie,

 poprzez udział w organizacji samorządu
gospodarczego, która podpisała porozumienie z
marszałkiem województwa.

1. Sposoby realizacji obowiązku
odzysku i recyklingu

COBRO20
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COBRO 21
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COBRO 22

DEFINICJA
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz. U. 2013 poz. 888).

Opakowanie wielomateriałowe – to
opakowanie wykonane co najmniej z dwóch
różnych materiałów, których nie można
rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych
metod mechanicznych (art. 8.)

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TnNdLgwL8SnvfM&tbnid=l1iBM5ObMjG2wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gk-kety.com.pl/alupolpackaging/index.php?go%3Dop_koncentraty%26ln%3Dpl&ei=zQ92U8GbJYbYPd_hgOgK&bvm=bv.66699033,d.bGE&psig=AFQjCNF29RTHYj1fKezn9FYednMOw56TJw&ust=1400332455758866
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TnNdLgwL8SnvfM&tbnid=l1iBM5ObMjG2wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gk-kety.com.pl/alupolpackaging/index.php?go%3Dop_koncentraty%26ln%3Dpl&ei=zQ92U8GbJYbYPd_hgOgK&bvm=bv.66699033,d.bGE&psig=AFQjCNF29RTHYj1fKezn9FYednMOw56TJw&ust=1400332455758866
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TnNdLgwL8SnvfM&tbnid=KcBNEzEmehgu7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gk-kety.com.pl/alupolpackaging/index.php?go%3Dop_koncentraty%26ln%3Dpl&ei=aw92U-zFNsOaO9jIgYAH&bvm=bv.66699033,d.bGE&psig=AFQjCNF29RTHYj1fKezn9FYednMOw56TJw&ust=1400332455758866
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TnNdLgwL8SnvfM&tbnid=KcBNEzEmehgu7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gk-kety.com.pl/alupolpackaging/index.php?go%3Dop_koncentraty%26ln%3Dpl&ei=aw92U-zFNsOaO9jIgYAH&bvm=bv.66699033,d.bGE&psig=AFQjCNF29RTHYj1fKezn9FYednMOw56TJw&ust=1400332455758866
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 objętość i masa opakowań ograniczone do niezbędnego

minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji, biorąc pod

uwagę oczekiwania użytkownika

 projektowane i wykonanie opakowań w sposób umożliwiający

ich wielokrotny użytek i późniejszy recykling, a jeśli nie jest to

możliwe, to przynajmniej recykling, a jeżeli nie jest on możliwy to

inną formę odzysku

 opakowania powinny zawierać możliwie najmniejszą ilość

substancji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi

lub dla środowiska

 maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu

sześciowartościowego w opakowaniu nie powinna przekraczać

100 mg/kg (obowiązuje od 1 styczna 2003 r.)

COBRO

2.Wprowadzanie do obrotu opakowań
zgodnych z wymaganiami
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Oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami 

Dyrektywy 94/62/EC wg EN 13427:2000

 Zapobieganie powstawaniu odpadów „redukcja u źródła” -
EN 13428:2004

 Wielokrotność użycia - EN 13429:2004

 Recykling materiałowy - EN 13430:2004

 Odzysk energii - EN 13431:2004

 Odzysk przez kompostowanie i biodegradację - EN
13432:2000

2. Wprowadzanie do obrotu opakowań 

zgodnych z wymaganiami 
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3. Sprawozdawczość (W i P)

4. Wpis do rejestru (W i P)

5. Publiczne kampanie edukacyjne (W)

Za brak wpisu do BDO kara d 5 tyś do 1 mln zł

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.

Art. 49-65 uo (rejestr) s Art. 66-72 uo (ewidencja odpadów)

Art. 73-79 uo (sprawozdawczość)

Art. 79-84a uo (BDO)

Wprowadzenie do obrotu

rozumie się przez to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub 

produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania 

lub dystrybucji (...) Podstawa prawna: art. 8 pkt 23 Ugo

po raz pierwszy na terytorium kraju Podstawa prawna: art. 8 pkt 24 Ugo 
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Ponowne wykorzystywanie surowców w tym 
recykling tworzyw sztucznych jednym 

priorytetowych kierunków UE

GOZ

SUP

2019-2030

UE zakazuje wywozu zanieczyszczonych odpadów z 

tworzyw sztucznych do krajów rozwijających się.

Konwencja 

Bazylejska

Plastik 

TAX

Microplastic

ban



TAKING COOPERATION FORWARD 27

Zanieczyszczenie oceanów

Każdego roku do mórz i oceanów trafia ok. 8 mln ton tworzyw 
sztucznych, zwanych potocznie plastikiem.

Według ONZ jeśli to tempo zostanie utrzymane, to do 2050 roku w 
oceanach może być już więcej plastikowych odpadów niż ryb.

Źródło danych: ONZ

https://www.euractiv.pl, https://www.greenchildmagazine.com

DLACZEGO?

https://www.euractiv.pl/
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Ze styczniowego sondażu PBS wynika, że 89 proc. Polaków chce korzystać z możliwości segregacji 

odpadów w miejscach publicznych czy restauracjach szybkiej obsługi, a 93 proc. Polaków oczekuje 

od producentów podejmowania działań zmniejszających wpływ zużytych opakowań na środowisko 

naturalne. 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez KE ponad 90 proc. Europejczyków zauważa problem 

zanieczyszczenia plastikiem. Ważne, że mamy tego świadomość i chcemy się angażować w takie 

działania, natomiast przez brak infrastruktury nie zawsze mamy taką możliwość. Również wśród 

młodzieży pojawia się rosnące zainteresowanie tym problemem. Ogranicza się wykorzystanie 

jednorazowych plastików, chodzenie z własnym kubkiem po kawę czy po wodę staje się już normą –

mówi Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID Warszawa. 

Źródło danych: https://www.gospodarkamorska.pl

Google Trends

90 proc. Europejczyków zauważa problem 

zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi
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Czerwiec 2019

Wrzesień 2020 COVID

Google Trends
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Odpady morskie na europejskich 
plażach

50%
stanowią produkty

jednorazowego 
użytku

43%
to 10 najczęściej

znajdowanych
produktów

jednorazowego użytku

(86% wszystkich
produktów tego typu)

27%
to narzędzia połowowe
zawierające tworzywa

60% zanieczyszczeń morskich z tworzyw sztucznych pochodzi z Azji 
jednak problem ten jest międzynarodowy, ponieważ mają one charakter 
transgraniczny (łatwo się przemieszczają).

Ponad 90 proc. plastiku w morzach i oceanach pochodzi z zaledwie 

10 rzek

Niemieccy Naukowcy wyliczyli, że aż 80-95 proc. 

całego plastiku trafiającego mórz i oceanów na Ziemi 

pochodzi z zaledwie 10 rzek. Osiem z tych rzek -

Jangcy, Indus, Rzeka Żółta (Huang He), Hai He, 

Ganges, Rzeka Perłowa, Amur i Mekong – znajduje 

się w Azji, dwie pozostałe, Nil i Niger, w Afryce.

Jak oszacowali naukowcy, zmniejszenie zawartości 

plastiku tylko w tych rzekach o połowę 

zredukowałoby całkowity "dopływ" plastiku do 

oceanów o 45 proc.

http://naukawpolsce.pap.pl

Environ. Sci. Technol. 2017 51 21 12246-12253
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-

2631/en/Factsheet.pdf
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Rynek tworzyw sztucznych - istotny element globalnych gospodarek

W Europie przemysł tworzyw sztucznych jest na 7 

miejscu pod względem wytwarzania wartości dodanej.

Źródła danych: PlasticsEurope, Tworzywa sztuczne; Fundacja PlasticsEurope Polska, Główny Urząd Statystyczny

W 2017 roku zapotrzebowanie przetwórców na polimery w 

Polsce wzrosło o ok.9 % w stosunku do roku poprzedniego

Tempo wzrostu branży tworzyw sztucznych w Polsce od kilku lat przekracza tempo 
wzrostu PKB oraz całej gałęzi przetwórstwa przemysłowego.

Zatrudnienie w branży przetwórstwa tworzyw 

sztucznych w Polsce wynosi 160 tys. osób w 

około 8000 przedsiębiorstwach.
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źródło: Fundacja PlasticsEurope Polska

Opakowania z tworzyw mają szereg 

funkcjonalnych zalet. Są lekkie, 

wytrzymałe, dobrze zabezpieczają produkt, 

i mogą mieć najróżniejszą formę i kształty. 

Zapotrzebowanie na tworzywa 
sztuczne w Polsce według sektorów 
i rodzajów polimerów 2017

Sektor opakowaniowy jest największym 

odbiorcą tworzyw (około 33%). 
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Unia Europejska przyjęła plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

Model postępowania dla oszczędnej i wydajnej gospodarki

Pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym przyjęty 

w lipcu 2018 r. ma na celu przyspieszenie 

procesu przechodzenia Europy na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym, poprawienie 

konkurencyjności gospodarki unijnej na świecie, 

promowanie trwałego wzrostu gospodarczego, 

tworzenie nowych miejsc pracy.

„W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM wartość 

produktów i materiałów jest utrzymywana 

jak najdłużej, ilość odpadów jest 

ograniczana do

minimum, podobnie jak wykorzystanie 

zasobów, przy czym po osiągnięciu przez 

dany produkt końca przydatności do użycia 

zasoby pozostają w obrębie gospodarki, tak 

by móc je ponownie wykorzystywać i 

tworzyć dodatkową wartość."

Komisja Europejska

GOZ



TAKING COOPERATION FORWARD 34

Idea gospodarki o obiegu

zamkniętym (cyrkulacyjna) stanowi

alternatywę do gospodarki linearnej.

Czyli:

• Nie marnujemy zasobów – surowców ale 

lepiej je wykorzystujemy

• Drugie życie produktów,

• Nie musimy posiadać wszystkiego, ale 

dzielić się z innymi – potrzebujemy 

usługę a nie produkt.

GOZ
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BIOTWORZYWA OPAKOWANIOWE

TWORZYWA 

NIEBIODEGRADOWALNE ZE ŹRÓDEŁ 

ODNAWIALNYCH

TWORZYWA 

BIODEGRADOWALNE 

ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 

ORAZ Z SUROWCÓW 

PETROCHEMICZNYCH

PRZEWIDZIANE DO RECYKLINGU 

MATERIAŁOWEGO

PRZEWIDZIANE DO RECYKLINGU 

ORGANICZNEGO (KOMPOSTOWANIE 

ORAZ BIOMETANIZACJA)
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Europejska Strategia dot. Tworzyw Sztucznych

Zgodnie z nową strategią Unia Europejska ma:

• spowodować, że recykling będzie 
opłacalnym rozwiązaniem dla 
przedsiębiorstw,

• ograniczyć ilość odpadów z tworzyw 
sztucznych,

• zachęcić do inwestowania i wprowadzania 
innowacji,

• pobudzić zmiany w innych częściach świata.

Więcej: HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/PL/TXT/PDF/?URI=CELEX:52018DC0028&FROM=PL

Strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na 

gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.

Zgodnie ze Strategią, tworzywa sztuczne oraz produkty je zawierające powinny być zaprojektowane w 

taki sposób, aby zwiększyć ich trwałość oraz umożliwić ich ponowne użycie i wysokiej jakości recykling. 

Do 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych wprowadzane do obrotu na rynku UE powinny 

być ponownie użyte lub poddane recyklingowi w sposób racjonalny pod względem kosztów.

Strategia ma na celu położyć fundamenty pod nową gospodarkę w branży tworzyw sztucznych, w 

ramach której przy projektowaniu i wytwarzaniu w pełni uwzględnia się potrzeby ponownego 

wykorzystania, naprawy i recyklingu, a ponadto opracowywane są bardziej zrównoważone materiały.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0028&from=PL
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Dyrektywa o ograniczeniu wpływu wybranych produktów z tworzyw

sztucznych na środowisko naturalne

CELE DYREKTYWY

Zapobieganie i ograniczanie wpływu wybranych produktów z plastiku na środowisko
naturalne i ludzkie zdrowie. Promowanie przejścia do gospodarki obiegu zamkniętym -
wprowadzanie innowacyjnych i zrównoważonych modeli biznesowych, produktów
i materiałów

Dyrektywa zacznie obowiązywać 2 lata po jej przyjęciu - czyli w 2021 r.

ZAKRES DYREKTYWY

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w tym wykonane z tworzyw 
oksydegradowalnych, sieci rybackie zawierające plastik

ZAKAZ. Tworzywo oksydegradowalne powstaje z polimerów syntetycznych wzbogaconych o dodatki przyspieszające degradację, 

dzięki którym rozkład produktu jest zaprogramowany i może trwać od dwóch miesięcy do pięciu lat. Plastik oksydegradowalny może 

się rozłożyć, jeśli zostanie wyrzucony do środowiska lub złożony na składowisku, ale występuje wtedy ryzyko niepełnej degradacji. Jej 

efektem będzie powstanie polimerowego pyłu, który zanieczyszcza glebę i wodę, może być zjadany przez organizmy żywe, długo 

zalega w środowisku.
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Dyrektywa o ograniczeniu wpływu wybranych produktów z tworzyw

sztucznych na środowisko naturalne

Znaczne ograniczenie stosowania poniższych produktów jednorazowego
użytku z tworzyw sztucznych:

Zakaz wprowadzania na rynek poniższych produktów jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych

• Pojemniki na żywność (z pokrywkami i bez): Do 
konsumpcji na miejscu lub na wynos

• Służące jako naczynie do bezpośredniej 
konsumpcji. W których żywność nie wymaga 
dalszej obróbki w postaci gotowania, 
podgrzewania etc.

• Kubki na napoje wraz z przykrywkami

Ograniczenie konsumpcji poprzez m.in. wprowadzenie celów dot. 

ograniczenia konsumpcji w krajach członkowskich, wprowadzenie 

alternatyw wielokrotnego użytku, wprowadzenie alternatyw nie 

zawierających plastiku etc.

TERMIN NA OGRANICZENIE:

2026 r.

• Patyczki kosmetyczne
• Talerze, sztućce, słomki, mieszadełka
• Patyczki do balonów
• Pojemniki „na wynos" na żywność ze 

spienionego polistyrenu

Zakaz dotyczy także powyższych produktów z 

tworzyw oksydegradowalnych

TERMIN NA WPROWADZENIE ZAKAZU:

2021 r.
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Dyrektywa o ograniczeniu wpływu wybranych 
produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

naturalne

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)

TERMIN NA WPROWADZENIE PRZEPISÓW: 2024 r.

ROP pokrywający koszty:

• Zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów
• Podnoszenia świadomości konsumentów

Dotychczasowa odpowiedzialność producenta 
przeważnie ograniczała się do etapu 
konsumpcyjnego: oferowane produkty są 
dobrej jakości, nie posiadają wad, nie są 
niebezpieczne. ROP obejmuje cały cykl życia 
produktu od projektu i finansowanie 
gospodarki odpadami po nim.

Poziomy recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia dla odpadów komunalnych

► 2025 - 55%

► 2030 - 60%

► 2035 - 65%
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Ramowa dyrektywa odpadowa - standardy ROP

Wymogi dotyczące ROP istotnie mogą wpłynąć na system funkcjonujący w Polsce

przede wszystkim poprzez konieczność wprowadzenia ogólnych dla całej Europy

standardów

Jasno określone 
role, obowiązki i 

cele dla 
uczestników 

systemu
Pokrywanie 

kosztów przez 
wprowadzających 

opakowania i 
określone produkty 

na rynek

Zapewnienie 
uczciwej konkurencji 
pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami rynku

Transparentność -
sprawozdawczość, 
monitoring oraz 
system nadzoru i 

kontroli

2020 2025 2030
to już mamy

Opakowania razem 55% 65% 70%

Papier i tektura 61% 75% 85%

Szkło 61% 70% 75%

Tworzywa sztuczne 23,5% 50% 55%

Stal (metale 50% 70% 80%

żelazne)
Aluminium 50% 50% 60%

Drewno 15% 25% 30%

Poziomy recyklingu dla frakcji opakowaniowych
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Mikroplastik nie jest objęty Dyrektywą Single Use Plastics.

Mikroplastik powszechnie stosuje się m.in. w kosmetykach, detergentach, farbach i 
produktach medycznych.

Wraz z żywnością i wodą jest on połykany przez organizmy a ostatnio przeprowadzone 
badnia dowiodły o tym iż znajdują się one również u człowieka

Ograniczenia w stosowaniu mikroplastiku ma być wprowadzone poprzez rozporządzenie 
REACH.
Obecnie regulacje limitujące lub eliminujące mikroplastik są przyjęte m.in. w Szwecji i 
Wielkiej Brytanii.

Na czy miałyby polegać restrykcje:

a) zakaz wprowadzania do obrotu mikroplastiku, jeśli użycie produktu prowadzi nieuchronnie do 

wprowadzenia do środowiska mikroplastików, niezależnie od warunków użycia (dla części 

produktów byłby przewidziany okres przejściowy np. niektóre kosmetyki, środki ochrony roślin);

b) obowiązek prawidłowego oznakowania w przypadku produktów, których użycie nie prowadzi 

nieuchronnie do wprowadzenia do środowiska mikroplastiku, ale zanieczyszczenie może 

nastąpić, jeśli produkt jest użyty lub wyrzucony nieprawidłowo;

c) obowiązki sprawozdawcze.

Microplastic ban
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Jakich branż dotyczą regulacje?

Firmy z całego łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych podejmują dobrowolne
zobowiązania dot. ograniczenia wpływu wybranych produktów jednorazowego użytku na
środowisko naturalne.
Do tej pory ponad 150 firm ogłosiło swoje globalne zobowiązania, te firmy odpowiadają za 20%
opakowań wprowadzanych na rynek na świecie.

ŹRÓDŁO: Ellen MacArthur Foundation, European Commission

Firmy FMCG (napoje, żywność etc.)

Producenci opakowań

Producenci tworzyw sztucznych

Sieci handlowe

HoReCa

Recyklerzy

Firmy tytoniowe

Producenci sieci rybackich

Kto jest objęty

Dobrowolne działania
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Microplastic ban

Nadchodzące etapy legislacyjne: Wprowadzenie restrykcji dot. stosowania mikrodrobin plastiku na podstawie 
przepisów REACH [wpisanie do aneksu XVII- Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji preparatów i wyrobów)

do 20/09/2019

publiczne
konsultacje

koniec 2020
podjęcie przez KE 

decyzji w
sprawie restrykcji 

na podstawie
przepisów REACH

5-10 lat po publikacji 
przepisów

wycofanie mikrodrobin z
produktów wymagających
okresu przejściowego (np. 
środków ochrony roślin}

20/03/2019

ECHA przedstawiła
rekomendację

dotyczącą ograniczeń
stosowania

mikrodrobin plastiku

03/2020
ogłoszenie ostatecznych

opinii i rekomendacji
Komitetu Oceny Ryzyka i

Komitetu ds. Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych

ECHA

do roku po publikacji 
przepisów

wycofanie mikrodrobin z
produktów, które nie

wymagają okresu
przejściowego

(np, kosmetyków)

koniec 2019

decyzja PE,
następnie decyzja

Rady (wymóg
jednomyślności}

2021

początek
obowiązywania tzw.
podatku od tworzyw

sztucznych

wtoku

negocjacje na
poziomie państw
członkowskich,

Parlamentu
Europejskiego i Rady

Europejskiej

2020

ratyfikacja decyzji Rady 
przez parlamenty 

państw członkowskich

Plastic Tax
Nadchodzące etapy legislacyjne: Wprowadzenie tzw. podatkj od tworzyw sztucznych w wysokości

0,3 EUR/kg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych nie poddanych recyklingowi

Planuje się, że restrykcje związane z mikroplastikiem wejdą w życie w 2021 r.
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Ryzyka i szanse związane z wdrożeniem Dyrektywy

R Y Z Y K A  I  S Z A N S E

https://www.plasticsoupfoundation.org/
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www.plastech.pl

Podatek od plastiku, a właściwie 

od odpadów opakowań tworzyw 

sztucznych ma wynosić 80 centów 

za każdy kilogram plastiku, który 

został wykorzystany do produkcji 

opakowań i nie został poddany 

recyklingowi.

Plastic Tax może 

spowodować wzrost cen 

opakowań z tworzyw 

sztucznych od 30 % do 

100 %.

PLASTIC TAX jest w ramach zdobycia środków na pakiet 

ratunkowy po pandemii koronawirusa o wartości 750 mld euro
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Zgodnie z pierwotną propozycją rozważaną przez 

przywódców UE, biedniejsze kraje otrzymałyby 

redukcję z tej kwoty w zależności od liczby ludności.

POLITICO obliczyło szacunkowe roczne płatności dla 

każdego kraju w oparciu o aktualny wzór, korzystając 

z najnowszych danych Eurostatu. Podatek od tworzyw 

sztucznych jest jedynym nowym źródłem dochodów 

siedmioletniego budżetu, który uzyskał ogólne 

wsparcie ze strony krajów. Jednak przywódcy UE nie 

osiągnęli jeszcze porozumienia w sprawie budżetu na 

lata 2021-2027, co oznacza, że szczegóły mogą ulec 

zmianie.

Według  pierwotnych szacunków Komisji Europejskiej  

podatek generowałby 6,6 mld euro rocznie dla 

budżetu UE. Mechanizm korygujący zmniejszyłby tę 

kwotę o około 700 mln EUR rocznie, przy czym z 

rabatu najwięcej skorzystałyby Włochy, Hiszpania i 

Polska.

- 117 mln euro

To 27% redukcji

0,58 EURO/kg

Jeśli Polska deklaruje, 

że pokryje to 

samodzielnie, to te w 

przeliczeniu 

- 2 mld zł powinny się 

już znaleźć w 

budżecie. 

butelka PET 1,5l waży 32-50g

to około 8 groszy na butelkę
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Plastic tax - źródła finansowania

Bułgaria

Francja

Holandia

Luksemburg

Niemcy

POLSKA?

Dania (podatek od SUP)

Finlandia (podatek od opakowań z surowców 

nieodnawialnych)

Grecja (podatek od SUP)

Hiszpania (podatek od SUP)

Litwa (podatek od opakowań)

Słowenia (krajowy podatek od opakowań)

Włochy (podatek od SUP)

Budżet państwa
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https://zerowasteeurope.eu
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23.01.2020 spotkanie konsultacyjne dot. prac nad przeniesieniem do polskiego 

prawa nowych zasad #ROP, w którym udział wziął minister klimatu Michał Kurtyka.
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