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DLACZEGO INTERSEROH? 

• Rzeczywisty udział od 1991 roku w różnych systemach 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta w innych 

krajach UE (31 lokalizacji w 8 państwach) 

• Działalność w branży szeroko pojętej ochrony środowiska 

w wymiarze operacyjnym, projektowym i edukacyjnym 

• Funkcjonowanie w międzynarodowym koncernie ALBA 

GROUP oraz współpraca z najlepszymi partnerami 

biznesowymi w Polsce i za granicą 



GOZ - EUROPEJSKA WIZJA 

• Koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz 

surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, 

jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być 

jak najbardziej zminimalizowane 

• Idea uwzględniająca wszystkie etapy cyklu życia produktu 

- projektowanie, produkcję, konsumpcję oraz prawidłowe 

zagospodarowanie odpadów, w tym ich przygotowanie  

do ponownego użycia 

• Zmiana obowiązujących przepisów prawnych w zakresie 

szeroko pojętej ochrony środowiska podjęta na poziomie 

prawodawstwa europejskiego 



GOZ - POLSKIE REALIA 



OCZEKIWANIA UNII EUROPEJSKIEJ 

• Ustanowienie realnej rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta względem podmiotów wprowadzających 

produkty w opakowaniach na rynek krajowy 

• Zróżnicowanie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów 

opakowań wprowadzanych na rynek pod względem ich 

trwałości, przydatności do naprawy, zawartości substancji 

niebezpiecznych oraz możliwości ponownego użycia  

i recyklingu 

• Osiąganie nowych minimalnych poziomów recyklingu 

określonych dla poszczególnych rodzajów odpadów 

opakowaniowych 



OCZEKIWANIA UNII EUROPEJSKIEJ 

• Konieczność ponoszenia przez przedsiębiorców realnych 

kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów 

powstających po produktach wprowadzanych na rynek: 

– koszty selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania 

poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych 

– koszty dostarczania uczestnikom rynku odpowiednich 

informacji 

– koszty gromadzenia wymaganych przepisami prawa 

danych i sprawozdawczości 



STAWKI OPŁAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Opakowania  

z tworzyw sztucznych 

- stawki opłat dla 

przedsiębiorców 

wprowadzających 

produkty  

w opakowaniach  

na rynek krajowy* 

20 - 50 

zł/Mg 

500 - 800 

euro/Mg 

* zależne od masy wprowadzanych opakowań i innych uwarunkowań 



POZIOMY RECYKLINGU OPAKOWAŃ 

Odpady opakowaniowe 
2018 rok* 2025 rok* 

Tworzywa sztuczne 23,5% 50% 

Aluminium 51% 50% 

Stal 51% 70% 

Papier i tektura 61% 75% 

Szkło 61% 70% 

Drewno 16% 25% 

* minimalne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych 



Do 2025 roku poziom przygotowania  

do ponownego użycia oraz recyklingu 

odpadów komunalnych wyniesie 55% 

W 2016 roku selektywnie zebrano  

w Polsce zaledwie około 25% wszystkich 

pozyskanych odpadów komunalnych 



EKOPROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ 

• Stanowi jedyną efektywną strategię dla przedsiębiorców 

wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek 

krajowy w kontekście nowych wymagań wynikających  

z założeń gospodarki o obiegu zamkniętym 

• Umożliwia minimalizację kosztów środowiskowych oraz 

zlikwidowanie barier w recyklingu materiałowym przy 

jednoczesnym zachowaniu właściwości użytkowych 

stosowanych opakowań 

• Stanowi reakcję na rosnące oczekiwania konsumentów 

oraz podejmowane aktywności społeczne w zakresie 

szeroko pojętego trendu „zero waste” 



PRZYKŁAD BARIERY W RECYKLINGU MATERIAŁOWYM  



(1) - połączenie akceptowane 

(2) - akceptowalność ograniczona 

(3) - połączenie nieakceptowane 

PRZYKŁAD PROSTEJ OCENY TWORZYW SZTUCZNYCH 



EKOPROJEKTOWANIE W INTERSEROH 

Opakowanie pierwotne 

− opakowanie wielomateriałowe 

− laminat trzech rodzajów 

tworzyw sztucznych  

z dodatkową warstwą 

aluminium 

− brak możliwości recyklingu 

(0/20) 



EKOPROJEKTOWANIE W INTERSEROH 

Opakowanie pośrednie 

− opakowanie monomateriałowe 

− opakowanie wykonane  

z dwóch rodzajów tworzyw 

sztucznych bez dodatkowej 

warstwy aluminium 

− ograniczona możliwość 

recyklingu (14/20) 



EKOPROJEKTOWANIE W INTERSEROH 

Opakowanie finalne 

− opakowanie monomateriałowe 

− opakowanie wykonane  

z jednego rodzaju tworzywa 

sztucznego bez żadnych 

dodatkowych materiałów 

− dobra możliwość recyklingu 

(18/20) 



EKOPROJEKTOWANIE W INTERSEROH 

Opakowanie finalne 

− wynik badań laboratoryjnych 

oraz prac projektowych  

i analitycznych 

− brak wpływu na trwałość 

produktu 

− brak pogorszenia właściwości 

opakowania 

− brak konieczności zmiany 

maszyn do produkcji 

opakowania 



EKOPROJEKTOWANIE W INTERSEROH 



Patrząc wyłącznie przez pryzmat ochrony środowiska, 

najlepszym opakowaniem jest to, którego nie ma  



krzysztof.hornicki 

@interseroh.com 


