
Wpływ społeczno-ekonomiczny systemu 
ROP opartego o model pełnej 

odpowiedzialności organizacyjnej na 
wybrane sektory gospodarki kraju



Związek Pracodawców EKO-PAK 
jest pierwszą w Polsce 

organizacją pracodawców, 
powołaną do działania w 

obszarze gospodarki odpadami 
i odpadami opakowaniowymi

Związek zrzesza największe 
międzynarodowe firmy 

wprowadzające na rynek 
produkty w opakowaniach oraz 

producentów opakowań

Misją Związku jest budowa 
w Polsce zrównoważonego 

i przejrzystego systemu 
gospodarki odpadami 

opakowaniowymi

O NAS



O AUTORZE

MAREK LACHOWICZ
Ekonomista. Autor i współautor licznych analiz gospodarczych
przygotowywanych na zlecenie Komisji Europejskiej, ministerstw RP,
a także instytucji sektora publicznego i prywatnego. W przeszłości m.in.
pracownik naukowo-dydaktyczny SGH, kierownik zespołu
makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego i główny analityk
Instytutu Jagiellońskiego. Współautor oceny luki podatkowej CIT (PIE),
raportu na temat ROP i systemu kaucyjnego (IJ) oraz autor analizy
„bańki spekulacyjnej” na rynku ETS. Badawczo i zawodowo
zainteresowany wykorzystaniem ekonometrii i statystyki
w modelowaniu ekonomicznym oraz konkurencyjnością gospodarek.
Przygotowuje rozprawę doktorską z ekonometrii szeregów czasowych.



O ROP

„4. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia,
by wysokość wkładów finansowych płaconych przez producenta produktu
w celu wypełnienia jego obowiązków wynikających z rozszerzonej
odpowiedzialności producenta:

a) pokrywała następujące koszty związane z produktami, które producent
wprowadza do obrotu w danym państwie członkowskim:

— koszty selektywnej zbiórki odpadów, a następnie ich transportu
i przetwarzania, w tym przetwarzania niezbędnego do osiągnięcia unijnych
celów w zakresie gospodarowania odpadami, oraz koszty niezbędne do
realizacji innych celów i zadań, o których mowa w ust. 1 lit. b),
po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia, ze sprzedaży surowców
wtórnych pochodzących z jego produktów i z nieodebranych kaucji,

— koszty dostarczania posiadaczom odpadów odpowiednich informacji
zgodnie z ust. 2,

— koszty gromadzenia danych i sprawozdawczości zgodnie z ust. 1 lit. c).”



O ROP

„b) w przypadku zbiorowego wypełniania obowiązków wynikających
z rozszerzonej odpowiedzialności producenta, była zróżnicowana, w miarę
możliwości, dla poszczególnych produktów lub grup podobnych produktów,
zwłaszcza przy uwzględnieniu ich trwałości, ich przydatności do naprawy,
ponownego użycia i recyklingu oraz obecności substancji niebezpiecznych,
a tym samym przyjęciu podejścia opartego na cyklu życia i zgodnego
z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach unijnych oraz opartego
na zharmonizowanych kryteriach, jeżeli są one dostępne, w celu zapewnienia
niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego; oraz

c) nie przekraczała kosztów niezbędnych do świadczenia usług gospodarowania
odpadami w sposób efektywny kosztowo. Koszty te są ustalane w sposób
przejrzysty między zainteresowanymi podmiotami.”



O ZAŁOŻENIACH

Producent będzie wnosił opłatę opakowaniową (daninę publiczną) od produktów
w opakowaniach zbieranych w gospodarstwach domowych wg stawek
określonych przez Ministerstwo (średnio ok. 50 gr za 1 kg materiału
opakowaniowego). Opłata ta (ok 1,5 miliarda zł w 2023 r.) zasili Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z której 2% (ok. 30 milionów
zł) przeznaczone zostanie na etaty w Instytucie Ochrony Środowiska
i samym Ministerstwie

Producent będzie wnosił do organizacji odpowiedzialności producentów opłatę
wynagrodzeniową na pozostałe produkty w opakowaniach niezbierane
z gospodarstw domowych. Minimalna wysokość tej opłaty określi Ministerstwo

Regulatorem systemu ROP będzie Instytut Ochrony Środowiska



O ZAŁOŻENIACH

Organizacje odzysku opakowań zostaną przekształcone w organizacje
odpowiedzialności producentów z wymaganiem kapitału w wys. 5 mln zł (czyli 2
razy większym jak obecnie) i uzyskaniem licencji na działanie

Poziomy recyklingu odpadów zbieranych w gospodarstwach domowych zostaną
centralnie przydzielone przez IOŚ organizacjom odpowiedzialności producentów
proporcjonalnie do wnoszonych przez ich klientów opłat opakowaniowych. IOŚ
wystawiać też będzie na wniosek recyklera Dokumenty Potwierdzające Recykling
z tych odpadów opakowaniowych (obecnie takie DPR-y wystawiane są przez
recyklerów na wniosek firm odbierających odpady lub instalacji komunalnych)

Jeśli organizacja odpowiedzialności producentów nie wykona poziomów
recyklingu, zostanie obciążona opłatą produktową (tak, jak to ma miejsce obecnie)



O RAPORCIE

Gospodarka komunalna – jak wygląda prawda?

Luka inwestycyjna – co musi zostać zrobione?

System samorządowy – czy wiemy o tych barierach?

Model producencki – dlaczego to najlepsze rozwiązanie?

Podział obowiązków i zadań – jak to pomoże w inwestycjach?

Inwestycje w sektorze odpadowym – jak to wpłynie na gospodarkę?

Rozwój branży odpadowej – jak to zmieni pozycję Polski?



PODSUMOWANIE



LUKA INWESTYCYJNA

Inwestycja Zapotrzebowanie Koszt do 2029 Dodatkowy koszt 

do 2034
Nowe zmodernizowane

PSZOKi 800 570 4 mld zł 400 mln zł

Sortownie 100 100 4,95 mld zł (2028) 930 mln zł

Stacje uzdatniania tłuczki 

szklanej

3 albo 4 o wydajności 120 - 150 tys. ton 300 mln zł

Papiernie Rozbudowa mocy istniejących zakładów 1,7 mld zł 4,3 mld zł

Zakłady recyklingu tworzyw 

sztucznych

20 - 25 o przepustowości  40 tys. ton rocznie, 

w tym 8 - 10 na folie PE
3,44 - 4,3 mld zł 

(w tym 1,4 - 2,58 mld na folie)

Separatory do metali 250-300 Stanowią doposażenie sortowni 100-120 mln zł

Infrastruktura do odpadów 

biodegradowalnych

34 instalacje do fermentacji o przepustowości 

30 tys. ton rocznie, kolejnych 9 do 2034 r.; 47 

- 70 kompostowni o przepustowości 10 - 15 

tys. ton rocznie, kolejnych 11 - 17 do 2034 r.

4,3 mld zł 960 mln zł

Infrastruktura do odpadów 

wielomateriałowych

Brak oszacowania potrzeb finansowych. MKiŚ szacuje obecne potrzeby przerobowe na 50 tys. ton rocznie, a docelowo na 313 tys. ton rocznie do 

2028 r. powiększone o dodatkowe 27 tys. ton rocznie do 2034 r.



FINANSE SAMORZĄDÓW



WASTE-TO-NOWHERE?



PIENIĄDZE BEZ REFORMY?

Producencki 
ROP

„Chcemy 
pieniądze!”

Luka 
inwestycyjna?

„Więcej 
pieniędzy!”

Efekt 
trwałości?

„Pieniądze to 
stabilizacja!”

Bio
i zmieszane?

„Będziemy 
przerabiać!”

Kiedy 
inwestycje?

„Nie damy 
rady!”



Brak producenckiego ROP / 
model państwowo -

samorządowy

Niestabilność w gospodarce odpadami komunalnymi

Dalsza niepewność inwestycyjna

Niezapewnienie efektu trwałości

Niewypełnienie luki inwestycyjnej

MOŻLIWE KONSEKWENCJE

Niewypełnienie poziomów recyklingu


