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EKOPROJEKTOWANIE = PROJEKTOWANIE DLA ŚRODOWISKA 

Eko-projektowanie oznacza włączanie aspektów środowiskowych do projektowania 
i rozwoju wyrobu. Polega na identyfikowaniu aspektów środowiskowych związanych 

z produktem oraz włączaniu tych aspektów do procesu projektowania na 

wczesnym etapie rozwoju produktu 

PKN ISO/TR 14062:2002 

 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE  

Projektowanie - zbiór procesów przekształcających wymogi prawne, techniczne, 
dotyczące bezpieczeństwa, funkcjonalne, rynkowe i inne, które mają być spełniane 

przez dany produkt, w specyfikację techniczną tego produktu  

Ekoprojekt - uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu 
celem poprawy ekologiczności PWE podczas jego całego cyklu życia  



Według szacunków 80% wpływu na środowisko w cyklu życia produktu 

przewiduje się (kształtuje się) na etapie projektowania 

 konstrukcja 

 masa 

 wymiary 

 skład materiałowy 

 zużycie mediów 

 opakowanie 

 …. 

 

analizowane z punktu widzenia 

FUNKCJI, ERGONOMI, 

BEZPIECZEŃSTWA, WYTRZYMAŁOŚCI, 

JAKOŚCI, KOSZTÓW, 

KOMUNIKACJI Z KONSUMENTEM 

analizowane z punktu widzenia 

ODDDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

przy zachowaniu 

funkcji, ergonomi, bezpieczeństwa, 

wytrzymałości, jakości, kosztów, 

komunikacji z konsumentem 



Opakowania zostały uznane przez Komisję Europejską za jeden z priorytetowych 

strumieni odpadów, który będzie podlegał systematycznemu ograniczaniu jeśli 

chodzi o składowanie oraz intensyfikację przygotowań do ponownego 

użycia. 

 

 

Ilość przetwarzanych  odpadów komunalnych: 

- do 2025r. - 55% 

- do 2030r. - 60%    całkowitego ich wolumenu 

- do 2035r. - 65% 

 

- od 2022 roku osobna zbiórka dla odpadów niebezpiecznych pochodzących z 

gospodarstw domowych, 

- od 2023 roku - bioodpadów, 

- od 2025 roku - tekstyliów. 
Pakiet legislacyjny dotyczący odpadów 28 lutego 2018 

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego 



RODZAJ OPAKOWANIA 
Cel wyznaczony na rok [w %] 

2018 2025 2030 

opakowania z tworzyw sztucznych 40 50 50 

opakowania z aluminium 50 50 60 

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 30 70 80 

opakowania z papieru i tektury 20 75 85 

opakowania ze szkła 50 70 75 

opakowania ogółem 50 60 70 

ROCZNY POZIOM RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 

POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2018 ROKU 

WRAZ Z CELAMI USTANOWIONYMI NA 2025 ROK ORAZ 2030 ROK  

WZROST POZIOMU RECYKLINGU  
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— stworzenie bodźców ekonomicznych motywujących do stosowania lepszych dla 

środowiska i recyklingu opakowań 

— promowanie wykorzystywania opakowań́ zwrotnych oraz nadających się ̨ do 

ponownego użytku po uwzględnieniu ich oddziaływania na środowisko w całym cyklu 

życia 

— wysokość opłat zgodna z faktycznymi kosztami zagospodarowania odpadów 

— nadzór nad systemem gospodarowania odpadami poprzez sformułowanie jasno 

określonego zakresu obowiązków uczestników systemu i przejrzystość przepływu 

środków finansowych 

— zwiększenie świadomości konsumentów 
Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym  

WYKORZYSTANIE EKOPROJEKTOWANIA OPAKOWAŃ PRZEZ PRODUCENTÓW  
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