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BIZNESOWY POTENCJAŁ
ODPADÓW

Każdego dnia zużywamy niezliczone ilości zasobów. Produkujemy 
żywność, nowe urządzenia elektroniczne, pojazdy, ubrania i wszystko 
to pakujemy w papier, folię, tworzywa. Zarówno te produkty, jak i ich 
opakowania stają się z czasem odpadami: niedziałającym telefonem, 
zepsutym samochodem, opróżnioną butelką po napoju czy kartonem, 
w którym przynieśliśmy je do domu. Stajemy tu przed wielką szansą 
– możliwością wykorzystania tkwiącego w odpadach potencjału oraz 
dania materiałom nowego życia. Jest to szansa na lepszą przyszłość, 
w której oszczędzamy zasoby naturalne. To jednak nie wszystko. 

Recykling ma znaczenie nie tylko dla środowiska i jakości życia przy-
szłych pokoleń. Recykling opłaca się także biznesowi. Dzięki niemu 
skutecznie i efektywnie wykorzystujemy potencjał odpadów i możemy 
rozwijać gospodarkę obiegu zamkniętego. Poprzez zrównoważone 
zarządzanie odpadami przedsiębiorstwa osiągają wymierne korzyści 
finansowe, chroniąc jednocześnie środowisko. 

Już od 15 lat, opierając się na bogatych skandynawskich doświad-
czeniach, pomagamy firmom znajdować właściwe rozwiązania na 
sortowanie, gromadzenie, transport i zagospodarowanie odpadów 
powstających w przedsiębiorstwie. Zajmujemy się praktycznie wszyst-
kimi rodzajami odpadów, przetwarzając rocznie ponad 500 tysięcy 
ton odpadów pochodzących z działalności biznesowej i przemysłowej 
oraz uzyskując z nich nowe materiały. Wspólnie z naszymi partnerami 
tworzymy wartość na rzecz zrównoważonego społeczeństwa.

Trendbook przygotowany przez nas z okazji jubileuszu Stena Recycling 
w Polsce dostarcza konkretnych rozwiązań, dzięki którym możliwe 
jest realizowanie korzystnego dla wszystkich zarządzania odpadami. 
Pokazuje on możliwości, jakie daje recykling, zwraca uwagę na zmie-
niające się regulacje prawne oraz przedstawia innowacje pod kątem 
przyszłych potrzeb.

Zapraszam do lektury i działania. It starts here.
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Lars Ibsen, 
Prezes Zarządu Stena Recycling Polska
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STENA
RECYCLING

Stena Recycling jest liderem kompleksowych 
rozwiązań w dziedzinie gospodarowania 
odpadami, recyklingu oraz usług środowisko-
wych na rynku polskim i skandynawskim. 

Poprzez innowacyjne podejście do procesu 
gospodarowania odpadami znajdujemy roz-
wiązania, które prowadzą do lepszego zarzą-
dzania zasobami firmy i zwiększenia poziomu 
odzyskiwanych materiałów. Przetwarzamy 
wszystkie rodzaje odpadów w ramach trzech 
obszarów biznesowych: metali żelaznych 
i nieżelazncyh, papieru i plastiku oraz 
odpadów niebezpiecznych i innych. 

Naszym celem jest podniesienie poziomu 
recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów 
zmieszanych. 

Funkcjonujemy w strukturach Stena 
Recycling International, należącej do Stena 
Metall Group. Przez ponad 75 lat działania 
na rynkach międzynarodowych kierujemy 
się filozofią CARE – dbałości o Klientów, 
Pracowników, Biznes i Zasoby, Środowisko 
i Społeczeństwo.

STENA RECYCLING 
NA ŚWIECIE 

165
ZAKŁADÓW W 5. KRAJACH 
(NORWEGIA, SZWECJA, DANIA, 
FINLANDIA, POLSKA)

2 300
PRACOWNIKÓW

5 184
OBRÓT NETTO W MLN ZŁ

5 
MLN TON ODPADÓW 
PRZETWARZANYCH ROCZNIE

75
LAT DZIAŁANIA NA RYNKACH 
MIĘDZYNARODOWYCH

STENA RECYCLING 
W POLSCE 

14
ODDZIAŁÓW 
 

453 
PRACOWNIKÓW

380
OBRÓT NETTO W MLN ZŁ

500
TYS. TON ODPADÓW
PRZETWORZONYCH ROCZNIE

15 
LAT OBECNOŚCI

2 000
WSPÓŁPRACUJĄCYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW 
(W TYM 500 DUŻYCH)
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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

Zajmujemy się kompleksowym gospodaro- 
waniem i zarządzaniem odpadami w przed-
siębiorstwie od projektowania systemów 
gospodarki odpadowej, przez odbiór, trans-
port i recykling, po monitoring, raportowanie, 
doradztwo i szkolenia. Jesteśmy w stanie 
odbierać praktycznie wszystkie rodzaje odpa-
dów. Dzięki jednemu partnerowi w tym zakre-
sie cała organizacja przepływu odpadów jest 
bardziej efektywna logistycznie i finansowo. 
Zapewniamy stabilną współpracę biznesową 
m.in. dzięki bezpośredniej kooperacji z hutami, 
papierniami i recyklerami finalnymi.

W naszej ofercie znajdują się usługi outsour-
cingowe odpowiadające na niemal wszystkie 
potrzeby związane z zarządzaniem odpadami, 
w tym m.in. raportowanie środowiskowe oraz 
doradztwo w zakresie gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi.

Klientom pomagamy podnosić wartość ich 
działalności gospodarczej. Opracowujemy 
i dostosowujemy rozwiązania recyklingo-
we do poszczególnych branż, wdrażając 
najbardziej opłacalne i korzystne dla biznesu 
i środowiska opcje recyklingu. 

W naszym świecie nie ma bezużytecznych 
odpadów. Dostrzegamy wartość i nowe moż-
liwości we wszystkim wokół nas. Wspólnie 
z Klientami zbieramy i poddajemy recyklingo-
wi odpady poprodukcyjne, dając materiałom 
nowe życie w kolejnych produktach. Dzięki 
temu gospodarowanie odpadami jest proste 
i korzystne dla przedsiębiorstw i umożliwia 
jednocześnie zrównoważone korzystanie 
z ograniczonych zasobów naturalnych. 
Wspólnie tworzymy wartość. It starts here.

6 WPROWADZENIE



STENA AUTOZŁOM

Należąca do Stena Recycling stacja Stena 
AutoZłom świadczy usługi utylizacji i recy-
klingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
odzyskując z nich wartościowe materiały. 

Pojazd przekazany do Stena AutoZłom 
przechodzi złożony proces demontażu z za-
chowaniem unijnych przepisów, szczególnej 
ostrożności w kwestii bezpieczeństwa 
ekologicznego i unieszkodliwiania odpadów. 
W procesie recyklingu wykorzystywana jest 
strzępiarka oraz linia separacji metali nieże-
laznych. Nasza nowoczesna stacja recyklingu 
pojazdów znajduje się w Poznaniu.

ODPADÓW POZYSKANYCH 
PODCZAS ROZBIÓRKI AUT 
ULEGA PRZETWORZENIU 
NA NOWE PRODUKTY

POJAZDÓW WYREJESTROWANO 
 W POLSCE W 2015 R. 

ŚREDNIA WAGA SAMOCHODU
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NASZ ZESPÓŁ

W Stena Recycling najważniejsi są ludzie. 
To my tworzymy wartość firmy i sprawiamy, 
że codzienna działalność jest sukcesem.

Materiałoznawstwo ma kluczowe znaczenie 
w naszej branży. Łańcuch recyklingu opiera 
się na wiedzy osób, które oceniają materiał. 
Żadna maszyna nie zastąpi ich wiedzy 
i doświadczenia. Każdy odpad charakteryzują 
bowiem określone właściwości, które należy 
prawidłowo ocenić, aby wynik końcowy 
stanowił wartość dodaną dla Klienta.

Gruntowna wiedza specjalistyczna wraz z na-
szą siecią kontaktów to podstawa rentownej 
działalności recyklingowej. Dzięki organizo-
wanym szkoleniom wciąż podnosimy swoje 
kompetencje.

STENA SPHERE

Grupa Stena obejmuje obecnie trzy spółki 
matki: Stena AB, Stena Sessan AB i Stena 
Metall AB, do której należy m.in. Stena Recyc-
ling. Wspólnie tworzą one jedną z najwięk-
szych grup biznesowych w Szwecji, będących 
w posiadaniu jednej rodziny.

Grupa zajmuje się między innymi przewozami 
promowymi, żeglugą, wydobyciem ropy naf-
towej, recyklingiem oraz obrotem nierucho-
mościami. Stena Sphere zatrudnia 19 tysięcy 
pracowników na całym świecie.

HISTORIA FIRMY

W 1939 r. 23-letni Sten Allan Olsson założył 
swoją pierwszą firmę – Handelsbolaget 
Sten A Olsson Metallprodukter. Z małego 
biura w Göteborgu prowadził działalność 
związaną z obrotem złomem żelaza i metali 
nieżelaznych, zużytymi tkaninami i kauczu-
kiem. W tym, co inni widzieli jedynie odpady, 
dostrzegał możliwości biznesowe. 

Od tej pory koncern Stena Metall znacząco się 
rozrósł i obecnie jest międzynarodową firmą, 
wciąż należącą do rodziny Olsson.

Założenie, które na początku naszej działal-
ności nazywano gospodarowaniem odpa-
dami, a obecnie określa się zrównoważonym 
rozwojem, stanowi ważną część naszego 
funkcjonowania na rynku.

BEZPIECZEŃSTWO

W trosce o bezpieczeństwo naszych pra-
cowników, podwykonawców oraz Klientów 
podejmujemy szereg działań mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa. Monitorujemy 
bezpieczeństwo pracowników, omawiamy 
jego zasady na spotkaniach dziennych i ty-
godniowych, przeprowadzamy obchody bez-
pieczeństwa, szkolenia, konferencje, audyty. 
Prowadzimy również system motywacyjny 
promujący przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa. Wdrożona Polityka Bezpieczeństwa 
Stena Recycling ma pomóc nam realizować 
wizję „Zero wypadków”.

KULTURA 
ORGANIZACYJNA

Zasady sformułowane 
przez syna założyciela koncernu 
Dana S. Olssona.
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WARTOŚCI STENA RECYCLING

Prostota, 
niezawodność 
i rozwój
W osiąganiu celów pomagają nam wyznawa-
ne wartości: prostota, niezawodność i rozwój. 
Stanowią one podstawę współpracy z Klien-
tami i partnerami oraz relacji wewnętrznych 
w naszym miejscu pracy. Wyznawane przez 
nas wartości znajdują odzwierciedlenie w na-
szych działaniach.

KODEKS POSTĘPOWANIA

Działalność Stena Recycling jest prowadzona 
w zgodzie z ideą odpowiedzialnego biznesu 
oraz w oparciu o nasz Kodeks Postępowania. 
Wyznacza on standardy dotyczące etyki biz-
nesu, walki z korupcją, działań w poszanowa-
niu środowiska i kwestii społecznych. 

Kodeks Postępowania Steny wspiera osią-
ganie naszych celów, jakimi są: zapewnienie 
rentowności, zawieranie dobrych kontraktów 
i utrzymanie konkurencyjności. Wszyscy 
pracownicy są odpowiedzialni za te kwestie, 
bez względu na to, na jakich stanowiskach 
pracują.
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RAPORT: PRZEDSIĘBIORCY 
STAWIAJĄ NA ODPOWIEDZIALNE
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Raport PBS na zlecenie Stena Recycling

Ponad połowa przedsiębiorstw traktuje podniesienie 
efektywności gospodarowania odpadami jako prio-
rytet — wynika z badania PBS przygotowanego na 
zlecenie Stena Recycling. Optymalizacja kosztów dla 
średnich przedsiębiorstw oraz poprawa logistyki za-
rządzania odpadami i zwiększenie poziomu recyklingu 
dla dużych przedsiębiorstw — to najważniejsze cele, 
jakie stawiają sobie firmy na najbliższe lata. 

Zrównoważone gospodarowanie odpadami zyskuje w Unii Europejskiej 
na znaczeniu. Rosną wymagania środowiskowe, podejmowane są 
kroki mające na celu wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, 
wzrasta świadomość ekologiczna. Coraz większy nacisk przywiązywa-
ny jest do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami zarówno przez 
społeczeństwo, jak i przez same firmy.
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ODPOWIEDZIALNE 
OGRANICZENIE ILOŚCI 
ODPADÓW

Duże firmy od dłuższego czasu pracują nad 
ograniczeniem ilości generowanych odpadów 
w prowadzonej przez siebie działalności 
i coraz częściej udaje im się zoptymalizować 
ich ilość. Dlatego też sortowanie odpadów 
oraz ich dalszy recykling ma dla nich coraz 
większe znaczenie. 

OPTYMALIZACJA ZE WZGLĘDÓW 
ŚRODOWISKOWYCH

Na decyzję o optymalizacji procesu gospodarowania od-
padami w średnich przedsiębiorstwach szczególny wpływ 
mają wymogi ustawodawcze oraz względy środowiskowe, 
które uzyskały po ok.     wszystkich odpowiedzi. W przypad-
ku dużych firm zdecydowanie wyróżnione zostały względy 
środowiskowe (54% odpowiedzi), podczas gdy na wymogi 
ustawodawcze wskazało 14% badanych. Pozytywny bilans 
finansowy gospodarki odpadami, polityka wewnętrzna 
firmy oraz możliwość optymalizacji pracy przedsiębiorstwa 
odgrywają mniejszą rolę, zarówno w przypadku średnich, 
jak i dużych przedsiębiorstw. Wyraźna różnica w stosunku 
dużych firm do znaczenia wymogów ustawodawczych 
wynika z częstszego, niż ma to miejsce w przypadku średnich 
przedsiębiorstw, zlecania raportowania środowiskowego 
firmom zewnętrznym.

EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI – PRIORYTETEM

Ponad połowa przedsiębiorstw wskazuje, że efektywne 
gospodarowanie odpadami jest ich priorytetem. Zarazem 
politykę „zero odpadów na składowiska” ma określoną 30% 
średnich oraz 38% dużych przedsiębiorstw.

MA NA LIŚCIE SWOICH PRIORYTETÓW 
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

ODPOWIEDZIALNE GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI TO WEDŁUG PRZEDSIĘBIORSTW:
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SPROSTANIE NOWYM 
REGULACJOM PRAWNYM

Badanym przez PBS firmom zadano również 
pytanie, jakie największe wyzwanie przewidują 
w obszarze gospodarki odpadami w swojej 
branży w najbliższych latach. Najczęściej wska-
zywaną przez średnie i duże przedsiębiorstwa 
odpowiedzią było sprostanie nowym regula-
cjom prawnym i raportowanie odpadowe (42% 
odpowiedzi). Na kolejnych miejscach znalazły 
się m.in. dostosowanie produkcji do ogranicze-
nia ilości wytwarzanych odpadów (32%) oraz 
zastosowanie nowych technologii usprawniają-
cych gospodarowanie odpadami (28%).

Jako cele lub priorytety na najbliższe lata 
związane z gospodarowaniem odpadami 
średnie firmy wskazywały najczęściej: opty-
malizację kosztów (50% odpowiedzi), popra-
wę logistyki gospodarowania odpadami (31%) 
oraz zwiększenie poziomu recyklingu (30%). 
Duże firmy z kolei podkreślały w pierwszej 
kolejności poprawę logistyki gospodarowania 
odpadami oraz zwiększenie poziomu recy-
klingu (po 42% odpowiedzi), następnie zaś 
optymalizację kosztów (32%).

WYSOKIE WYMAGANIA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Dla      przedstawicieli wszystkich przeba-
danych firm duże lub bardzo duże znaczenie 
ma stosowanie przez odbiorców odpadów 
rozwiązań technologicznych ograniczających 
zanieczyszczenia środowiska.

Badanie zrealizowano przez PBS na zlecenie Stena Recycling techniką CATI oraz CAWI w styczniu 2016 r. Przeprowadzono je na próbie 330 firm: 280 średnich oraz 50 dużych. 
Respondentami były osoby odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami. 

Pełen raport dostępny jest do pobrania na www.stenarecycling.pl.

„Rosnące wymagania przedsiębiorców 
zobowiązują firmy zajmujące się odbio-
rem oraz zagospodarowaniem odpadów 
do stosowania rozwiązań przyjaznych 
środowisku i społeczeństwu.

Duża waga, jaką przedsiębiorcy przywią-
zują do odpowiedzialnego gospodarowa-
nia odpadami zarówno względem siebie, 
jak i firm, z którymi współpracują, jest 
punktem wyjścia do wspólnego tworze-
nia wartości dodanej – zarówno dla śro-
dowiska, społeczeństwa, jak i biznesu”.
Aleksandra Surdykowska, Kierownik ds. marketingu i PR w Stena Recycling

„Poprzez stosowa-
nie odpowiednich 
rozwiązań możliwe 
jest nie tylko spro-
stanie rosnącym 
wymaganiom, ale 
również optymali-
zacja procesu 
gospodarowania”.
Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu w Stena Recycling

12 BIZNES RECYKLINGOWY



„Gospodarka cyrkularna, odpowiedzialne gospodarowanie 
odpadami, projektowanie dla recyklingu to hasła, które poja-
wiają się w raportach i strategiach coraz częściej. W ramach 
realizowanych przez przedsiębiorstwa działań społecznej od-
powiedzialności biznesu dużą wagę przywiązuje się do ochro-
ny środowiska. Jednym z jej elementów jest właśnie odpowie-
dzialne gospodarowanie odpadami”.
Aleksandra Surdykowska, Kierownik ds. marketingu i PR w Stena Recycling

RECYKLING NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i recykling 
mają coraz większe znaczenie dla przedsiębiorców. 
Jak pokazują przykłady ze Szwecji i Polski, współpra-
ca pomiędzy firmami w tym zakresie wspiera zrów-
noważony rozwój. 

Raport KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” (2014) pokazuje, 
że kadra kierownicza oraz pracownicy niższego szczebla (przede 
wszystkim osoby odpowiedzialne za CSR, marketing i komunikację) 
średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce, jako najistotniejsze wy-
zwanie z punktu widzenia firmy wskazują ochronę środowiska (50%). 
Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw przemysłowych (56%), jak i firm 
usługowych (38%), których negatywny wpływ na środowisko jest na 
ogół mniejszy.

Działania CSR prowadzi 46% badanych firm, kolejne 15% rozważa ich 
rozpoczęcie. Najwięcej przedsiębiorstw podejmuje działania na rzecz 
społeczności lokalnej (89%) oraz środowiska (85%). Warto zauważyć, 
że jako największe wyzwanie, w które powinny angażować się firmy, 
99% badanych wskazuje recykling oraz odpowiednie gospodarowanie 
odpadami. Na dalszych miejscach znajdują się ochrona środowiska 
naturalnego (97%) oraz rozwój społeczności lokalnych (92%).
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Krajem, który przywiązuje szczególnie duże 
znaczenie do odpowiedzialnego gospoda-
rowania odpadami jest Szwecja. Tego typu 
działania przejawiają się tam w codziennej 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
w ramach świadczonych usług. Przykładem 
jednej z nich jest produkująca żywność firma 
Findus. Jej wspólna inwestycja ze Stena 
Recycling w zakład w Bjuv w Skanii (Szwe-
cja) obejmuje instalację specjalnej maszyny, 
która umożliwia przetwarzanie opakowanych 
odpadów organicznych w zrównoważony 
sposób. Odpady organiczne i opakowaniowe 
są rozdzielane. Odpady spożywcze wykorzy-

stywane są do produkcji biogazu, a odpady 
opakowanie mogą zostać użyte w procesie 
odzysku energii i recyklingu materiałów. 
Dodatkowo, generowane odpady sortowa-
ne są do odpowiednich pojemników, które 
transporowane są, jeden za drugim, przez 
elektryczny pojazd. 

Przykładem współpracy na rzeczy zrów-
noważonego rozwoju na gruncie polskim 
może być budowa biurowca Business Center 
Poznań. Celem projektu było uzyskanie 
najwyższej oceny w certyfikacji środowisko-
wej oraz odzysku materiałów na poziomie 

75%. W ramach współpracy pomiędzy firmą 
SwedeCenter i Stena Recycling na placu 
budowy powstała stacja recyklingu umoż-
liwiająca sortowanie 14 rodzajów odpadów, 
a w pomieszczeniach socjalnych system do 
sortowania odpadów biurowych MultiSort. 
Zastosowanie kompleksowych rozwiązań dla 
recyklingu umożliwiło przekroczenie założeń 
środowiskowych, zmniejszenie ilości odpa-
dów, oszczędność czasu pracy, zwiększenie 
bezpieczeństwa oraz wzrost wydajności 
obiegu dokumentów.

GŁÓWNE KORZYŚCI, JAKIE PRZEDSIĘBIORSTWA DOSTRZEGAJĄ 
W ODPOWIEDZIALNIE PROWADZONYM GOSPODAROWANIU ODPADAMI

„Właściwe sortowanie, ograniczenie ilości generowanych 
odpadów, usprawnienia w procesie logistyki wewnętrznej 
i zewnętrznej, w tym zmniejszenie liczby transportów mają 
pozytywny wpływ na środowisko. Zrównoważone gospo-
darowanie odpadami oraz recykling zapewniają również 
wymierne korzyści biznesowe. Pozwalają na redukcję kosz-
tów gospodarowania odpadami oraz optymalizację procesu 
produkcyjnego przedsiębiorstwa”.

Aleksandra Chachuła, District Sales Manager w Stena Recycling 
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ODPOWIEDZIALNE GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI JAKO DZIAŁANIE CSR 

05
Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się 
m.in. w odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami. 
Oddziałuje ono pozytywnie na rynek, miejsca pracy, 
społeczeństwo oraz pomaga dbać o środowisko.

Efektywne i bezpieczne gospodarowanie odpadami pełni ważną rolę 
w odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec rynku. Na fundamental-
nym poziomie dotyczy to gospodarowania odpadami w sposób legalny, 
z zachowaniem wszystkich norm i przepisów ochrony środowiska. 
To jednak poprzez przywiązywanie wagi do całego łańcucha gospo-
darowania odpadami, projektowanie dla recyklingu, wykorzystywa-
nie surowców wtórnych oraz realizację polityki „zero odpadów na 
składowiska”, możliwe jest tworzenie wartości dodanej. Transparentne 
prowadzenie takich działań, budując pozytywne wzory dla innych 
przedsiębiorstw, pomaga kształtować rynek. 

Odpowiedzialność społeczna biznesu w aspekcie gospodarowania 
odpadami przejawia się również w działaniach prowadzonych w miej-
scu pracy. Najważniejszymi aspektami są tutaj: bezpieczeństwo osób, 
które pracują z odpadami oraz zarządzanie ryzykiem, szczególnie jeśli 
generowane przez przedsiębiorstwo odpady mogą stanowić zagroże-
nie dla ludzi i środowiska. Odpowiednie procedury, kontrole oraz działa-

nia edukacyjne pozwalają ograniczać wypadki i budować świadomość 
ekologiczną. 

Poprzez odpowiedzialne gospodarowanie odpadami firma przyczynia 
się do ochrony środowiska naturalnego. We wrześniu 2015 r. ONZ 
przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju, zakładające m.in. promocję 
zrównoważonego uprzemysłowienia, walkę ze zmianami klimatu, 
zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i wzorców produkcyjnych. 
Z kolei paryskie porozumienie klimatyczne COP21, zawarte cztery 
miesiące później, dąży do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Na 
realizację tych celów, gospodarki cyrkularnej oraz zadań stawianych 
sobie przez samo przedsiębiorstwo wpływ ma recykling. Umożliwia 
on ponowne wykorzystanie materiałów, a tym samym ograniczenie 
zużycia surowców naturalnych oraz emisji dwutlenku węgla. 

Działania CSR w obszarze środowiska mają istotny wpływ na spo-
łeczeństwo. Często o tym, czy przedsiębiorstwo będzie postrzegane 
jako dobry sąsiad, decyduje jego polityka wobec środowiska. Odpo-
wiedzialne postępowanie z odpadami, ograniczenie ich ilości, a także 
akcje ekologiczne i zbiórki odpadów pomagają skutecznie realizować 
założenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami jest nieodłącz-
nym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Pozwala na realizację globalnych celów środowiskowych, 
podnoszenie bezpieczeństwa pracy i procesów zachodzących 
w przedsiębiorstwie, a także na budowanie pozytywnych 
wzorów dla rynku oraz wizerunku firmy jako dobrego sąsiada”.
Aleksandra Surdykowska, Kierownik ds. marketingu i PR w Stena Recycling
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AUDYT GOSPODARKI 
ODPADAMI KLUCZEM 
DO JEJ OPTYMALIZACJI

Pierwszym krokiem do optymalizacji systemu gospo-
darki odpadami w przedsiębiorstwie jest przeprowa-
dzenie analizy systemu zarządzania odpadami. 

Aby zaprezentować przedsiębiorcy kompleksowe rozwiązanie w ob-
szarze gospodarki odpadami ważne jest, żeby zacząć od przeprowa-
dzenia audytu odpadowego. Pozwoli on na zdiagnozowanie aktualnej 
sytuacji i zaproponowanie najlepszego możliwego rozwiązania. 

Audyt systemu zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie obejmuje 
szereg działań. Realizowany jest wówczas wywiad na temat procesów 
produkcyjnych oraz analizowana jest sytuacja prawna. Sprawdzane 
są również miejsca, w których generowane są odpady, monitorowana 
wewnętrzna logistyka ich przepływu oraz sposobu gromadzenia 
i wywożenia. Pod uwagę brany jest m.in. wykorzystywany sprzęt, 
pojemność kontenerów i częstotliwość wywozu odpadów. 

Im audyt jest szerszy, tym lepsze rozwiązania mogą 
zostać zaproponowane. W całym łańcuchu gospoda-
rowania odpadami jest wiele elementów, które można 
poprawić.

W ramach optymalizacji gospodarowania odpadami możliwe jest m.in. 
usprawnienie systemu sortowania odpadów. Wydzielenie dodatko-
wych frakcji pozwala na podniesienie wskaźnika recyklingu i ogra-
niczenie liczby odpadów, które trafiają na składowiska. Istotną rolę 
odgrywa również skrócenie drogi, jaką odpady pokonują od miejsca ich 
generowania do miejsca gromadzenia, oraz zastosowanie prasokonte-
nerów, które pozwalają zmniejszyć objętość odpadów.

Poprzez zmniejszanie gabarytu odpadów można ograniczyć ilość 
transportów nawet do 80%, a dzięki lepszemu sortowaniu surowców 
obniżyć koszty gospodarowania odpadami – nawet o kilkadziesiąt 
tysięcy złotych rocznie. 

Analiza dotychczasowego sposobu prowadzenia gospodarki odpadami 
odgrywa kluczową rolę w ustaleniu możliwości optymalizacji stoso-
wanych rozwiązań, a przez to – kosztów przedsiębiorstwa. Przepro-
wadzając taki przegląd, uwagę należy zwracać na potrzeby konkret-
nego przedsiębiorstwa, wynikające nie tylko z jego branży i specyfiki 
działalności, ale też organizacji produkcji.
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WSKAZAŁO ODPADY 
NIEBEZPIECZNE JAKO 
RODZAJ ODPADÓW, KTÓRY 
STANOWI NAJWIĘKSZY 
PROBLEM POD WZGLĘDEM 
SPOSOBU ZAGOSPODARO- 
WANIA. 

NIE MA PROBLEMÓW Z GO-
SPODAROWANIEM ŻADNYM 
Z RODZAJÓW ODPADÓW.

ELEMENTY PROCESU GOSPODAROWANIA STANOWIĄCE 
DLA PRZEDSIĘBIORSTW NAJWIĘKSZY PROBLEM:

„Magazynowanie odpadów przysparza najwię-
cej problemów zarówno średnim, jak i dużym 
przedsiębiorstwom. Poprzez wykorzystanie 
różnego rodzaju pras mobilnych i stacjonar-
nych oraz dedykowanych pojemników, można 
usprawnić nie tylko magazynowanie odpadów, 
ale także logistykę wewnętrzną oraz ergono-
mię pracy”.

Paweł Herman, Starszy specjalista ds. projektów w Stena Recycling
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NOWE ŻYCIE MATERIAŁÓW 
– PROJEKTOWANIE DLA RECYKLINGU

Podniesienie poziomu recyklingu produktów, ogra-
niczenie wykorzystania surowców rzadkich, emisji 
dwutlenku węgla oraz zużycia energii i surowców 
w produkcji to główne korzyści, jakie przynosi projek-
towanie dla recyklingu. To zyskujące na popularności 
rozwiązanie pokazuje, że odpowiedzialne gospodaro-
wanie odpadami zaczyna się już na etapie projekto-
wania produktu. 

W ramach idei zrównoważonego rozwoju oraz realizowanej przez Unię 
Europejską wizji gospodarki o obiegu zamkniętym odpady traktowane 
są jako materiał, z którego mogą powstać nowe produkty. Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE jako pierwszy stopień 
w hierarchii sposobów postępowania z odpadami wskazuje zapo-
bieganie ich powstawaniu. Jednym z jego istotnych elementów jest 
projektowanie dla recyklingu. 

Projektowanie dla recyklingu ma na celu uzyskanie możliwie najwyż-
szego wskaźnika recyklingu po zakończeniu pierwszego cyklu życia 
produktów, uwzględniając przetworzenie materiałów w sposób bez-
pieczny oraz przyjazny środowisku. Produkt zostaje poddany analizie, 
która obejmuje surowce, z jakich jest lub będzie on wykonany, sposób 
ich wykorzystania, możliwości późniejszego oddzielenia od siebie 
materiałów oraz ich dalszego recyklingu. Po przeprowadzonej analizie 
wskazywane są możliwe ulepszenia, których zastosowanie przekłada 
się nie tylko na większe możliwości recyklingu, ale również na efekt 
biznesowy. Projektowanie dla recyklingu może nie tylko podnieść 
wskaźnik recyklingu w przypadku konkretnego produktu, ale wpływać 
także na to, aby przyszłe produkty były lepiej projektowane. Celem 
działań jest realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym oraz recykling 
produktów możliwy w 100%. Projektowanie dla recyklingu odgrywa 
ważną rolę w tej transformacji. Rozwiązanie to jest również coraz 
chętniej stosowane przez przedsiębiorstwa, które dostrzegają w nim 
możliwość realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
budowania przewagi konkurencyjnej.
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„Rozwiązaniem problemu gospodarki odpadami może być m.in. 
zastosowanie projektowania dla recyklingu pozwalającego ograniczyć 
liczbę generowanych odpadów, których nie da się poddać procesom 
odzysku. Surowce, jakie wykorzystujemy w produkcji, decydują o tym, 
w jakim stopniu, po zakończeniu pierwszego cyklu życia produktu, 
pozwolimy im żyć dalej, w kolejnych produktach. Do projektowania dla 
recyklingu coraz większe znaczenie przywiązują sami przedsiębiorcy. 
Ma to również swoje odzwierciedlenie w programach i strategiach unij-
nych. Rozwiązanie to daje możliwości realizacji idei zrównoważonego 
rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, przynosząc jednocze-
śnie firmom wymierne korzyści biznesowe”. 

Paweł Herman, Starszy specjalista ds. projektów w Stena Recycling
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JEST SKŁONNA DOSTO-
SOWAĆ WYKORZYSTANE 
W PRODUKCJI MATERIAŁY 
LUB ŚWIADCZONE PRZEZ 
SIEBIE USŁUGI, ABY 
ZWIĘKSZYĆ POZIOM 
RECYKLING.

JEST GOTOWA ROZWA-
ŻYĆ PONIESIENIE DO-
DATKOWYCH KOSZTÓW 
INWESTYCYJNYCH WY-
ŁĄCZNIE W CELU MAKSY-
MALIZACJI WSKAŹNIKA 
RECYKLINGU.

Przykładem firmy, która zastosowała 
projektowanie dla recyklingu jest działająca 
w 70 krajach firma 3M, która wykorzystując 
szeroki wachlarz swoich technologii tworzy 
innowacyjne produkty i rozwiązania, m.in. 
samoprzylepne karteczki Post-it®, taśmy 
klejące Scotch®, środki ochrony indywidu-
alnej (ochrona słuchu i dróg oddechowych) 
oraz materiały ścierne. 3M w Szwecji, wspól-
nie z tamtejszym oddziałem Stena Recycling, 
szczegółowo przeanalizowały wszystkie 
komponenty dwóch modeli ochronników słu-
chu Peltor. Zbadano je pod kątem konstrukcji 
oraz użytych w procesie produkcji materia-
łów. Na podstawie przeprowadzonych analiz 
projektanci i inżynierowie produktów w 3M 
przygotowują nowe modele ochronników słu-
chu, które będą nie tylko tańsze w produkcji 
pod względem zużycia energii i surowców, ale 
również  będzie możliwy najwyższy stopień 
ich recyklingu.

„Odpowiedzialne gospodarowa-
nie odpadami to proces złożony 
i wieloetapowy. Pierwszą jego 
fazą jest projektowanie pro-
duktów, ponieważ to właśnie 
wtedy podejmowane są decy-
zje określające w jakim stopniu 
będziemy mogli w przyszłości 
wykorzystać użyte w produkcie 
materiały”.
 
Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu 
 w Stena Recycling

„Zdecydowana większość firm 
dostrzega wartość, jaką daje 
recykling i jest otwarta na dosto-
sowywanie swoich produktów 
oraz usług, aby zwiększać jego 
poziom. Pokazuje to gotowość 
przedsiębiorców do wdrażania 
rozwiązań związanych z pro-
jektowaniem dla recyklingu czy 
innych sposobów bezpośrednio 
przekładających się na wyodręb-
nienie większej liczby materiałów. 
Recykling pozwala na ponowne 
wykorzystanie odpadów oraz 
daje im nowe życie w kolejnych 
produktach”.

Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu w Stena Recycling
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08
10 KROKÓW DO EFEKTYWNEGO 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Przedsiębiorstwa przywiązują 
wagę do zrównoważonego za-
rządzania odpadami, wdrażając 
rozwiązania umożliwiające efek-
tywne i przyjazne środowisku 
gospodarowanie odpadami. Dzięki 
temu realizują wyznaczone cele 
środowiskowe, optymalizują 
procesy, redukują koszty, chronią 
środowisko oraz budują przewagę 
konkurencyjną. Dotyczy to zarów-
no przedsiębiorstw produkcyjnych, 
jak i sieci handlowych, centrów 
logistycznych, drukarni czy biu-
rowców. 

Doświadczenia Stena Recycling we współ-
pracy z firmami z różnych sektorów prze-
mysłu pokazują, że usprawnienie systemu 
gospodarki odpadami, poprzez uzyskanie 
wyższego poziomu recyklingu i odzysku oraz 
zastosowanie innowacyjnego podejścia do 
technologii gromadzenia i transportu, może  
zredukować koszty gospodarki odpadami. 
W zależności od wielkości przedsiębiorstwa 
i ilości wytwarzanych odpadów może być to 
od kilkunastu do kilkudziesięciu, a niekiedy 
kilkuset tysięcy złotych rocznie. Takie rozwią-
zania jak wyselekcjonowanie dodatkowych 
strumieni odpadów czy zmiana ustawienia 
i wielkości pojemników na odpady mogą mieć 
pozytywne efekty zarówno dla procesów 
w organizacji, jak i – przede wszystkim – dla 
środowiska. Nie zawsze konieczne jest zasto-
sowanie najnowszych rozwiązań technolo-
gicznych. 

Poprzez zrównoważone go-
spodarowanie odpadami moż-
na odzyskać cenne materiały 
i zoptymalizować zarządzanie 
zasobami firmy. Może przynieść to 
nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych 
oszczędności rocznie.

Szkło, metale żelazne i nieżelazne, plastik, 
papier, a nawet niektóre odpady niebezpieczne  
można poddawać wielokrotnie procesowi 
recyklingu, minimalizując tonaż odpadów 
kierowanych na składowiska, na których ich 
potencjał pozostaje niewykorzystany. 
Doskonałym przykładem metalu, który warto 
odzyskiwać jest aluminium, ponieważ jego 
produkcja wymaga olbrzymich ilości energii. 
Tymczasem recykling pozwala oszczędzić 
95% energii w porównaniu z produkcją alumi-
nium z boksytu.

Wykorzystanie odpowiednich rozwiązań 
w zarządzaniu odpadami generowanymi 
w procesie produkcji pozwala na optyma-
lizację logistyki pracy i ograniczenie ilości 
roboczogodzin poświęcanych na ich gospo-
darowanie. Dla przykładu – przedsiębiorstwa, 
aby skrócić drogę, jaką pokonują odpady 
od miejsca ich powstawania do pojemnika 
przeznaczonego na ich gromadzenie, mogą 
zastosować okna wrzutowe do kontenerów 
z hali produkcyjnej. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu nie jest konieczne przewożenie odpadów 
pomiędzy halami, często wózkami widło- 
wymi, oraz kilkukrotny ich przeładunek.



W zależności od wielkości firmy moż-
liwe jest zmniejszenie, od kilkudziesię-
ciu do kilkuset, liczby roboczogodzin 
poświęcanych w miesiącu na gospo-
darowanie odpadami.

Wdrażaniu efektywnych rozwiązań w zakre-
sie gospodarki odpadami powinna towarzy-
szyć edukacja pracowników, która realizo-
wana jest poprzez szkolenia, wydarzenia 
specjalne oraz materiały informacyjne, np. 
poradniki prawidłowego sortowania odpa-
dów. Zwiększenie poziomu odzysku i recyklin-
gu wymaga świadomości oraz zrozumienia 
ze strony pracowników, do których zadań 

należy gospodarowanie odpadami. Ich wiedza 
i zaangażowanie są kluczowymi elementami 
powodzenia tego procesu. 

Wyodrębnienie jak największej ilości frakcji 
generowanych odpadów, skrócenie drogi, jaką 
odpady pokonują od miejsca ich wytworzenia 
do miejsca składowania, zmniejszanie obję-
tości odpadów i edukacja pracowników – to 
tylko niektóre z rozwiązań, które mogą przy-
nieść korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak 
i środowisku. Punktem wyjścia we wdroże-
niu rozwiązań dostosowanych do potrzeb 
przedsiębiorstwa jest audyt gospodarowania 
odpadami.

BIURO, W KTÓRYM ODPADY SIĘ NIE MARNUJĄ

W biurze, podobnie jak w fabryce, generowane są odpady, których 
potencjał może zostać wykorzystany – pod warunkiem, że nie są 
traktowane jako odpady komunalne, a segregowane na kilka frakcji 
i przeznaczane do odzysku. Ponad 75% odpadów produkowanych 
w warunkach biurowych jest wysokogatunkowym surowcem 
wtórnym. Dostępne są rozwiązania, które umożliwiają sortowanie 
odpadów na 3, 6, a nawet 11 frakcji, przy bezpiecznym zarządzaniu 
dokumentami poufnymi. System ten cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem firm i administratorów obiektów, ponieważ redu-
kuje koszt gospodarki komunalnej do 80%, a także ogranicza czas 
przeznaczony przez serwis sprzątający na gospodarkę odpadami 
o ok. 10-20%.
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10 KROKÓW DO EFEKTYWNEGO 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

WYSELEKCJONUJ DODATKOWE
STRUMIENIE ODPADÓW
DO PRZETWORZENIA

-  minimalizacja ilości odpadów 
przeznaczonych  do składowania

-  możliwość ponownego wykorzystania 
materiałów

ZOPTYMALIZUJ USTAWIENIE 
POJEMNIKÓW NA ODPADY

- poprawa logistyki i bezpieczeństwa

DOPASUJ POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW 
NA ODPADY DO ILOŚCI 
WYTWARZANYCH ODPADÓW

-  optymalizacja systemu gromadzenia 
odpadów

-  zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska       
wynikającego z transportu odpadów

WYRAŹNIE OZNACZ POJEMNIKI
 NA SORTOWANE ODPADY

-  podniesienie efektywności sortowania
-  zwiększenie ilości odpadów, które mogą 

zostać  poddane recyklingowi

ZASTANÓW SIĘ, CZY MOŻESZ 
OGRANICZYĆ LUB WYELIMINOWAĆ 
POWSTAWANIE W PRODUKCJI 
NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODPADÓW

-  ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów
-  redukcja kosztów składowania
-  optymalne wykorzystanie materiałów

ODDAWAJ ODPADY FIRMOM SPECJA-
LIZUJĄCYM  SIĘ W RECYKLINGU LUB 
LOKALNYM FIRMOM,  KTÓRE MOGĄ JE 
WYKORZYSTAĆ

-  redukcja kosztów odbioru odpadów
-  możliwość ponownego wykorzystania 

materiałów

KORZYSTAJ Z SUROWCÓW 
WTÓRNYCH W PRODUKCJI

-  zmniejszenie wykorzystania energii i wody
-  obniżenie emisji dwutlenku węgla

ROZWAŻ AUTOMATYZACJĘ
SYSTEMU GROMADZENIA ODPADÓW
 I OPRÓŻNIANIA POJEMNIKÓW

-  ograniczenie zaangażowania pracowników      
nawet o 70%

-  poprawa bezpieczeństwa pracy

PRZEMYŚL MOŻLIWOŚĆ ZASTOSO-
WANIA URZĄDZEŃ REDUKUJĄCYCH 
OBJĘTOŚĆ ODPADÓW

-  zmniejszenie ilości transportów  zewnętrz-
nych nawet o 80%

-  ograniczenie zanieczyszczenia środowiska      
wynikającego z transportów odpadów

EDUKUJ PRACOWNIKÓW

-  poprawa bezpieczeństwa
-  efektywne gospodarowanie odpadami  

w przedsiębiorstwie
-  budowanie świadomości ekologicznej

6.

7.

8.

9.

10.
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KROKI MILOWE UE NA RZECZ 
ODPOWIEDZIALNEGO 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

09
Materiały, potencjał, korzyści 
– kto, by pomyślał jeszcze kilka-
naście lat temu, że w ten sposób 
będziemy opisywać odpady. Droga 
Unii Europejskiej do efektywnego 
i odpowiedzialnego gospodarowa-
nia odpadami była i wciąż jest peł-
na wyzwań. Bez wątpienia jednak 
jesteśmy coraz bliżej sukcesu.

W latach 70. ubiegłego wieku, przywiązy-
wano coraz większe znaczenie do ochrony 
środowiska. Zwrócono wówczas uwagę na 
narastający problem odpadów. Wraz z po-
stępującym rozwojem przemysłu, rosnącą 
produkcją i konsumpcją przybywała ich ilość.

Pierwszymi wyzwaniami związanymi z odpa-
dami, przed jakimi stanęła Unia Europejska, 
jeszcze jako Wspólnoty Europejskie, były 
ograniczenie ich niekontrolowanego prze-
pływu oraz zapewnienie bezpieczeństwa, 
zdrowia i życia ludzi. Państwa należące do 
Wspólnoty miały we własnym zakresie i na 
własnym terytorium gospodarować odpa-
dami w oparciu o ogólne ramy i standardy 
określone w przyjętych regulacjach. 

UE oraz jej państwa członkowskie określały 
zasady gospodarowania odpadami niebez-

piecznymi, opakowaniowymi, komunalnymi 
oraz bateriami, zużytym sprzętem elektrycz-
nym i elektronicznym, a także pojazdami 
wycofanymi z eksploatacji. Stopniowo podno-
szone były wymagania dotyczące recyklingu 
oraz przetwarzania odpadów. W wyniku 
tych działań wzrósł między innymi odzysk 
odpadów opakowaniowych z 67% w 2005 r. 
do 79% w 2013 r., oraz recykling odpadów ko-
munalnych z 25% w 2000 r. do 43% w 2014 r. 
(dane: Eurostat). Wprowadzono także zasadę, 
w myśl której to wytwórca produktów ponosi 
w części koszty późniejszego zagospodaro-
wania odpadów. 

Z czasem dostrzeżono również koniecz-
ność szerszego podejścia do odpadów, 
uwzględniając materiały, z których powstają 
produkty. Istotną rolę odegrała i wciąż od-
grywa tu hierarchia sposobów postępowania 
z odpadami dookreślona w 2008 r. Wskazano 
wówczas, że w pierwszej kolejności należy 
zapobiegać ich powstawaniu, w dalszej kolej-
ności przygotowywać do ponownego użycia, 
poddawać recyklingowi, odzyskiwać innymi 
metodami oraz w ostateczności unieszkodli-
wiać. Hierarchia ta wyznacza obecnie ramy 
polityki odpadowej UE. 

Polityki odpadowa, środowiskowa czy też 
gospodarcza, realizowane na początku 

„Od pewnego czasu obserwu-
jemy zmianę sposobu postrze-
gania odpadów wśród przedsię-
biorców i konsumentów. Z jednej 
strony rosną oczekiwania 
społeczne związane z bezpiecz-
nym zarządzaniem odpadami 
przez firmy. Wynika to z faktu, 
że gospodarowanie odpadami 
wpływa bezpośrednio na jakość 
życia członków społeczności lo-
kalnych, w sąsiedztwie których 
firmy produkcyjne funkcjonują. 
Z drugiej strony przedsiębior-
stwa dostrzegają wymierne 
korzyści finansowe, logistyczne 
i środowiskowe wynikające 
z optymalnego procesu gospo-
darowania odpadami”.

Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu w Stena Recycling

przez UE w oderwaniu od siebie, zaczęły być 
traktowane jako uzupełniające się dziedziny. 
Najważniejsza jednak ewolucja, jaka dokonała 
się na przestrzeni lat, to zmiana sposobu po-
strzegania odpadów. Zaczęto widzieć w nich 
nie źródło problemów, a materiał, który może 
być ponownie wykorzystany do wytwarzania 
nowych produktów. Świadomość, że mogą 
być one źródłem korzyści sukcesywnie 
wzrasta.

Kolejnym krokiem UE w drodze do lepszego 
zarządzania odpadami jest realizacja gospo-
darki o obiegu zamkniętym – takiej, w której 
żadne odpady się nie marnują, a są wykorzy-
stywane ponownie – jako materiały. Ostatnie 
propozycje Komisji Europejskiej z grudnia 
2015 r. zakładają osiągnięcie do 2030 r. 75% 
poziomu recyklingu odpadów opakowanio-
wych, 65% komunalnych oraz ograniczenie 
składowanie odpadów do najwyżej 10%.

Materiał przygotowany m.in. w oparciu o artykuł Agaty Kosieradzkiej-Federczyk „Priorytety Unii Europejskiej 
w gospodarowaniu odpadami”, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej 
Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania ”Współczesne Problemy Zarządzania”, nr 1/2013.



HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 

Określona w unijnej Dyrektywie 2008/98/WE hierarchia sposobów 
postępowania z odpadami stanowi ramy, w których realizowana jest 
polityka zarządzania odpadami UE. 

1. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
Dobór materiałów już na etapie produkcji ma wpływ na wytwarzanie 
odpadów oraz możliwość ich przetworzenia i ponownego wykorzysta-
nia w przyszłości. 

2. PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA
Dzięki naprawie produktów, możliwe jest ponowne ich wykorzystanie.

3. RECYKLING
Powtórne wykorzystanie materiałów pozwala ograniczyć eksploatację 
surowców naturalnych oraz emisję dwutlenku węgla. 

4. INNE METODY ODZYSKU
Do innych, niż recykling, sposobów odzysku zaliczyć można m.in. 
wykorzystanie odpadów jako surowca paliw lub innego środka wy-
twarzania energii. Wiele odpadów może posłużyć do uzyskania energii 
elektrycznej, cieplnej bądź zasilania niektórych procesów przemysło-
wych.

5. UNIESZKODLIWIENIE
Unieszkodliwienie może zostać przeprowadzone różnymi metodami, 
do których należą m.in. składowanie, przekształcenia termiczne, czy 
obróbka fizykochemiczna.
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GOSPODARKA ODPADAMI 
W POLSCE – WYBRANE 
ZMIANY PRAWNE

10

UŁATWIENIA W RAPORTOWANIU ODPADÓW

Nowe zasady raportowania odpadów wejdą w życie wraz z uruchomie-
niem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO), tj. najpóźniej do 24 stycznia 2018 r. W związku z tym 
należy spodziewać się, że sprawozdania odpadowe za 2017 r. będą już 
składane na nowych zasadach. Raportowanie będzie odbywało się 
wyłącznie do marszałka województwa, w którym przedsiębiorstwo 
generuje lub przetwarza odpady. 

AUDYT OPAKOWANIOWY

W życie wszedł także obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego 
audytu opakowaniowego, do którego zobowiązani są przedsiębiorcy: 

-  eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący we-
wnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy 
wystawili dokumenty EDPR lub EDPO (…);

-  prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 
opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz doku-
menty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie (…).

Najbliższy audyt, który obejmie 2016 r., czeka przedsiębiorców w 2017 r.

W ostatnich latach trwały w Polsce prace usta-
wodawcze nad regulacjami prawnymi w branży 
gospodarki odpadami. Większość z nich wiązała się 
z koniecznością implementacji unijnych dyrektyw. 
W 2016 r. weszły w życie: nowe zasady zbiórki elek-
troodpadów, systemu recyklingu pojazdów oraz, dla 
niektórych przedsiębiorców, obowiązek przeprowa-
dzania audytu opakowaniowego. Wkrótce łatwiej 
będzie też prowadzić raportowanie odpadów.

„Nowe regulacje w zakresie elektro-
odpadów oraz recyklingu pojazdów 
podnoszą oczekiwania wobec przed-
siębiorców oraz firm zajmujących się 
profesjonalnie zbiórką i odzyskiem 
odpadów. Wiele wprowadzonych 
zmian idzie w dobrym kierunku, są 
jednak i takie, które mogą budzić wąt-
pliwości. Należy do nich ograniczenie 
liczby podmiotów, które mogą zbie-
rać niekompletny sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. Zmianą, na którą na 
pewno czeka wielu przedsiębiorców 
jest uproszczenie systemu raporto-
wania odpadów”.

Anna Wójcik-Przybył, Kierownik ds. ochrony środowiska 
i ADR w Stena Recycling
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NOWE ZASADY ZBIÓRKI 
ELEKTROODPADÓW

Od 2016 r. zaczęła obowiązywać Ustawa 
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. Od tego czasu 
podwyższone zostały poziom jego zbiera-
nia oraz odzysku i recyklingu, a podmioty 
gospodarcze zajmujące się zbieraniem oraz 
przetwarzaniem elektroodpadów mogą być 
kontrolowane bez uprzedniej zapowiedzi. 
Zmieniły się również przepisy dotyczące 
możliwości zwrotu zużytego sprzętu przez 
konsumentów. Sprzęt o wymiarach nie 
większych niż 25 cm może zostać oddany 
nieodpłatnie oraz bez konieczności kupienia 
nowego produktu w sklepie o powierzchni 
nie mniejszej niż 400 m2. Nieodpłatny jest 
również dla konsumenta zwrot zużytego 
sprzętu przy dostawie nowego produktu 
do domu – pod warunkiem, że jest on tego 
samego rodzaju. Istotną zmianą z punktu 

widzenia przedsiębiorstwa zajmującego się 
zbiórką elektroodpadów jest zapis, określają-
cy, że nie wszystkie podmioty mogą zbierać 
niekompletny sprzęt elektryczny i elektro-
niczny. Od 2018 r. ustawa przewiduje podział 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 
nowe grupy.

NOWY SYSTEM RECYKLINGU 
POJAZDÓW

Zmiany zaszły również na rynku motoryza-
cyjnym. Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 
27 maja 2015 r. o zmianie Ustawy o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz nie-
których innych ustaw zlikwidowana została 
opłata recyklingowa wnoszona za sprowa-
dzenie pojazdów z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Ograniczony został również 
pobór opłat przez stacje demontażu za przyj-
mowanie pojazdów wycofanych z eksploata-
cji. Podmioty wprowadzające do kraju pojazdy 

mają obowiązek zapewnić przynajmniej 
trzy stacje demontażu lub punkty zbierania 
pojazdów w każdym z województw. Tak 
szczegółowe regulacje dotyczą podmiotów 
o dużej skali działania. Te, które wprowa-
dzają mniej niż tysiąc pojazdów w roku, są 
zobowiązane zapewnić trzy takie stacje lub 
punkty usytuowane na terenie całego kraju. 
W ustawie przewidziano również podniesienie 
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu 
pojazdów oraz kar za ich niewypełnienie.

ZMIANY W RAPORTOWANIU 
DO KRAJOWEGO OŚRODKA 
BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA 
EMISJAMI 

9 września 2016 r. wygasła dotychczasowa 
podstawa prawna, na mocy której podmioty 
korzystające ze środowiska dokonywały 
rejestracji w Krajowej bazie o emisjach 
i aktualizowały dane. Ministerstwo Środo-



wiska opracowuje obecnie rozporządzenie 
przewidujące wprowadzenie nowych zasad 
związanych z prowadzeniem Krajowej bazy 
o emisjach przez Krajowy Ośrodek Bilanso-
wania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), 
a także precyzujące zakres i formę raportów 
składanych przez podmioty korzystające ze 
środowiska. 

Rejestracja nowych podmiotów w Krajowej 
bazie następowała będzie po wejściu w życie 
nowego rozporządzenia.

Zakładane zmiany obejmują:

-  szczegółowe określenie zakresu informacji 
– zamiast obowiązującego obecnie wzoru 
raportu,

-  dodanie w zakresie raportu informacji 
na temat odstępstw od dopuszczalnych 
wielkości emisji, miejsc korzystania ze śro-

dowiska, gdzie prowadzona jest działalność 
powodująca emisje, pozwoleń zintegrowa-
nych oraz sektorowych,

-  przypisanie raportu do podmiotu zamiast 
zakładu – zniesiony ma być obowiązek 
składania raportu dla każdego zakładu; po 
zmianach raport będzie dotyczyć całego 
podmiotu, czyli będzie mieć szerszy zakres 
i w jednym raporcie będą mogły być za-
warte wszystkie zakłady prowadzone przez 
podmiot,

-  wprowadzenie możliwości jednokrotnego 
zarejestrowania w Krajowej bazie podmio-
tu, który posiada wiele zakładów (obecnie 
istnieje konieczność zakładania konta dla 
każdego zakładu oddzielnie),

-  rezygnację z konieczności dołączania do 
formularzy rejestracyjnych kserokopii odpi-
su z KRS lub CEiDG i możliwość bezpośred-

niego korzystania z tych rejestrów w celu 
weryfikacji podmiotu przez KOBiZE ,

-  umożliwienie poprawiania przez pracowni-
ków KOBiZE oczywistych błędów pisarskich 
w informacjach zawartych w formularzu, 
zgodnie z danymi prezentowanymi w reje-
strach KRS i CEiDG,

-  możliwość składania informacji o zakończe-
niu działalności w postaci elektronicznej,

-  w sytuacji, gdy podmiot posiada ważny 
unikatowy podpis elektroniczny lub podpis 
potwierdzony zaufanym profilem ePUAP, 
formularze mogą być składane wyłącznie 
drogą elektroniczną.

Największym uproszczeniem, jakie niesie nowe 
rozporządzenie, jest procedura rejestracji 
nowych podmiotów i rezygnacja z konieczności 
przesyłania dokumentów w formie papierowej.
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NORMY I KARY  
W OCHRONIE ŚRODOWISKA
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Przedsiębiorstwa i instytucje mają 
obowiązek spełniać określone normy 
dotyczące gospodarowania odpada-
mi. Nieznajomość lub nieprzestrzega-
nie ich może doprowadzić do koniecz-
ności płacenia kar, podwyższonych 
opłat za korzystanie ze środowiska, 
ponoszenia dodatkowych kosztów 
wynikających z zaległości, a w osta-
teczności – nawet do wstrzymania 
działalności zakładu. 

W myśl zasady „zanieczyszczający płaci”, 
systemem opłat za korzystanie ze środo-
wiska objęty jest praktycznie każdy przed-
siębiorca oraz instytucje takie jak: szkoły, 
szpitale, urzędy czy stowarzyszenia. Na 
wszystkich tych podmiotach ciążą m.in. obo-
wiązki: uiszczania opłaty za wprowadzanie 
do środowiska zanieczyszczeń, prowadzenia 
właściwej segregacji i ewidencji odpadów 
oraz składania sprawozdań z wytwarzania 
odpadów.

Opłaty ponoszone są za wprowadzanie ga-
zów lub pyłów do powietrza, ścieków do wód 
lub do ziemi, za pobór wód oraz składowanie 
odpadów. Korzystający ze środowiska ma 
obowiązek naliczenia opłaty we własnym 
zakresie, w oparciu o stawki obwieszczone 
przez Ministra Środowiska, oraz wniesienia 
jej bez wezwania. Dodatkowo, w przypadku 
braku odpowiedniego pozwolenia: o dopusz-
czalnej emisji gazów i pyłów do środowiska, 

poboru wody lub wprowadzania ścieków do 
wód lub ziemi każdy podmiot korzystający 
ze środowiska ponosi opłaty podwyższone 
o 500% w stosunku do opłat, jakie uiszcza 
podmiot posiadający odpowiednie pozwo-
lenie. Opłata ta zależna jest także od okresu 
korzystania ze środowiska.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie 
do gminy deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Naliczana jest ona w zależności od sposo-
bu segregacji odpadów oraz od wielkości 
firmy. Niezłożenie deklaracji, brak opłaty 
lub wniesienie jej w niewłaściwej (zaniżonej) 
wysokości, uruchamia procedurę podatkową, 
co w praktyce może oznaczać zablokowanie 
przez urząd konta bankowego podmiotu.

Przedsiębiorca, który narusza warunki 
ustalone w przepisach prawa oraz decyzjach 
administracyjnych z zakresu gospodarki 
odpadami, powinien liczyć się z tym, że na 
jego firmę zostanie nałożona kara pieniężna. 
Jej wysokość zależy – odpowiednio – od ilości 
i rodzaju składowanych lub magazynowanych 
odpadów oraz od czasu ich składowania lub 
magazynowania. Karę taką może wymierzyć 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 

Firmy, które wbrew obowiązkowi nie 
prowadzą ewidencji odpadów, ewentualnie 
prowadzą tę ewidencję w sposób nietermino-
wy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, 

mogą zapłacić grzywnę. Podobnie – na karę 
administracyjną (w wysokości do 2 000 zł) 
narażają się przedsiębiorcy, którzy nie złożą 
sprawozdania o ilościach wytwarzanych 
odpadów do urzędów marszałkowskich. 
Administracyjna kara pieniężna za naruszenia 
zasad w gospodarce odpadami może wynosić 
od 1 000 zł do 1 000 000 zł. 

Przedsiębiorcy, którzy nie wywiążą się z obo-
wiązku uzyskania wymaganych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowa-
niowych, zobowiązani są do uiszczenia kary 
w postaci opłaty produktowej (opłaty za nie-
wykonany odzysk i recykling). Przykładowo – 
ci, którzy pakują swój produkt w opakowania 
z kartonu (łączna waga opakowań to 10 ton 
na rok) i nie wykonają ustawowego obowiąz-
ku odzysku i recyklingu będą zobowiązani do 
odprowadzenia na konto urzędu marszał-
kowskiego opłaty produktowej w wysokości 
ponad 7 500 zł. 

Warto wspomnieć, że obowiązkiem odzysku 
i recyklingu oraz ewentualnej opłaty pro-
duktowej, a także sprawozdawczości z tego 
zakresu objęte są również opakowania, 
w których przywieziono produkty do kraju. 
Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają 
wraz z odsetkami za zwłokę egzekucji w try-
bie określonym w przepisach o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

28 LEGISLACJA



„Wiele przedsiębiorstw zmaga się 
z problemem selektywnej zbiórki odpadów 
Nieprawidłowości w tym obszarze mogą 
wynikać m.in. z nieznajomości regulaminu 
o utrzymaniu porządku i czystości 
uchwalonego przez radę gminy, ewentualnie 
z zaniedbań lub braku wiedzy pracowników.

Od reguł nie ma odstępstw: w pojemnikach 
przeznaczonych na odpady komunalne nie 
wolno zbierać odpadów poprodukcyjnych oraz 
niebezpiecznych, takich jak baterie, tonery, 
zużyte czyściwa, opakowania po preparatach 
i szkodliwych substancjach oraz zużyty sprzęt 
elektyczny i elektroniczny.

Niewiedza i nieuważność nie stanowią 
usprawiedliwienia, a naruszanie zasad może 
powodować szereg negatywnych dla firmy 
konsekwencji”.
 
Anna Wójcik-Przybył, Kierownik ds. ochrony środowiska i ADR w Stena Recycling
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ODPADY NIEBEZPIECZNE 
– NIEDOCENIONY SUROWIEC

12
Wynikiem realizowanych procesów przemysłowych 
są nie tylko wytworzone dobra, ale również odpady 
powstające przy obróbce materiałów i eksploatacji 
maszyn. Część z nich to odpady niebezpieczne, 
według GUS stanowiące ok. 1% ogółu odpadów 
wytwarzanych w Polsce. Ich znaczenie jest duże, 
ponieważ podobnie jak papier czy plastik określone 
odpady niebezpieczne mogą być poddawane proce- 
sowi odzysku. Wymagają one jednak szczególnej 
troski, a gospodarowanie nimi podlega dodatkowym 
regulacjom prawnym.

Odpady niebezpieczne to m.in. odpady o właściwościach łatwopal-
nych, toksycznych, szkodliwych, których przedostanie się do środowi-
ska stanowi potencjalne  zagrożenie dla zdrowa i życia ludzi, zwierząt 
oraz dla środowiska. 

Według danych GUS w 2012 r. wytworzono w Polsce 1 737 tys. ton 
odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne [nowe dane za 2014 r. 
dostępne będą w listopadzie 2016 r. – przyp. red]. Niektóre odpady nie-
bezpieczne mogą zostać poddane odzyskowi. To, w jaki sposób można 
tego dokonać, zależy od ich właściwości. Zaliczyć można do nich m.in. 
odpady zawierające substancje nieorganiczne (np. nikiel), zużyte oleje 
i rozpuszczalniki, farby czy kleje. Dla przykładu: w 2012 r. w Polsce 
spośród 4 685 ton zużytych rozpuszczalników, recyklingowi poddano 
3 118 ton, 82 tony posłużyło do odzyskania energii, 1 484 ton spalono, 
a jedynie 1 tona była składowana – podaje GUS. 

Istotne jest, aby odpady niebezpieczne nie były mieszane, ponieważ 
jedynie ich selektywna zbiórka umożliwia maksymalizację wskaźnika 
recyklingu. Odzysk dokonuje się m.in. w procesie rozdrabniania odpa-
dów, poddawania ich dokładnemu i zautomatyzowanemu sortowaniu, 
a potem dalszej obróbce.

„Podczas procesów 
przemysłowych po-
wstają m.in. odpady 
niebezpieczne, z których 
część można i warto 
wykorzystać ponownie, 
co dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych roz-
wiązań w gospodarce 
odpadami jest możliwe. 
Mogą zostać wykorzy-
stane jako surowiec, 
dzięki recyklingowi lub 
zagospodarowane do 
odzysku energii”.
Monika Mąkowska, Dyrektor Biznesu Odpadów 
Niebezpiecznych i Innych w Stena Recycling



„Klasyfikacja «odpady niebezpieczne» wskazuje na 
potrzebę szczególnej staranności w gospodarowaniu tym 
rodzajem odpadów, a przepisy prawne określające sposo-
by postępowania z nimi mają zapewnić bezpieczeństwo 
firmie, pracownikom i środowisku.

Osoby zarządzające procesem gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi powinny posiadać odpowiednie kompe-
tencje, by bezpiecznie i wydajnie realizować ten proces”.

Monika Mąkowska, Dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych i Innych 
w Stena Recycling

Przedsiębiorca musi spełnić określone regu-
lacje prawne, zarówno w przypadku gdy sam 
zarządza odpadami, jak i gdy korzysta z out-
sourcingu usług w tym zakresie. Wytwarza-
nie, magazynowanie czy transport odpadów 
niebezpiecznych są regulowane m.in. Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawą 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych oraz Umową europejską 
dotyczącą międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych ADR. 

Według przepisów prawa przedsiębiorca 
zobligowany jest do posiadania zezwoleń 
i materialnych środków do prawidłowego 
magazynowania oraz transportu odpadów 
niebezpiecznych. Powinien on zachować 
szczególną staranność przy wyborze firm 
i osób, które realizować będą proces gospo-
darowania odpadami niebezpiecznymi. Ma 
obowiązek sprawdzić, czy jednostki, którym 
powierza to zadanie posiadają odpowiednie 
kompetencje oraz wymagane uprawnie-
nia. Przedsiębiorca odpowiada również za 
prawidłową klasyfikację odpadów i nadanie 
im właściwego kodu odpadu. Odpady muszą 
być umieszczone w certyfikowanych po-
jemnikach, odpowiednich dla danej kategorii. 
Obowiązkowe jest także prowadzenie doku-
mentacji procesu gospodarowania odpadami 
w firmie. Nie dopuszcza się do rozcieńczania 

i mieszania ze sobą odpadów niebezpiecznych 
i innych niż niebezpieczne.

Pojazd transportujący odpady niebezpieczne 
musi być odpowiednio wyposażony, m.in. 
w skrzynkę ADR, wymagane instrukcje 
pisemne, pomarańczowe tablice, a kierowca 
powinien posiadać odpowiednie uprawnienia 
oraz dokumenty przewozowe. Konieczne 
może być wyznaczenie przez przedsiębior-
stwo doradcy do spraw bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych, któremu 
uprawnienia nadaje Dyrektor Transportowe-
go Dozoru Technicznego. Niedozwolone są: 
nadanie, załadunek oraz przewóz towarów 
niebezpiecznych w opakowaniach, które 
nie spełniają odpowiednich wymagań oraz 
luzem, jeśli towar niebezpieczny nie jest do 
takiej formy transportu dopuszczony. 

Realizacja regulacji prawnych dotyczących 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 
wyznacza zasady, których celem jest ochrona 
środowiska naturalnego. Zastosowanie dla 
przykładu wymagań prawnych związanych 
z transportem odpadów niebezpiecznych ma 
skutkować bezpiecznym przewiezieniem ich 
do instalacji, w których mogą zostać poddane 
zagospodarowaniu, a w dalszej kolejności 
powinno umożliwić odpowiednie wykorzysta-
nie potencjału tych odpadów.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEKAZUJĄCYCH 
ODPADY NIEBEZPIECZNE

Na przedsiębiorcy wytwarzającym odpady niebezpiecz-
ne, a następnie przekazującym je do dalszego zagospo-
darowania spoczywają określone zobowiązania. Przede 
wszystkim odpady mogą być przekazywane wyłącznie 
uprawnionym podmiotom, posiadającym zezwole-
nie właściwego organu na prowadzenie działalności 
w zakresie odpowiedniego gospodarowania odpadami 
(zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie). Przewóz odpa-
dów klasyfikowanych zgodnie z ADR powinien odbywać 
się pojazdami dostosowanymi do przewozu towarów 
niebezpiecznych. 

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEKAZUJĄCE 
ODPADY NIEBEZPIECZNE PONOSZĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:

-  sprawdzenie, czy zakład zbierający lub przetwarzający 
odpady posiada wymagane zezwolenia,

-  sprawdzenie zezwolenia przewoźnika i uprawnień 
kierowców wykonujących przewóz odpadów klasyfi-
kowanych zgodnie z ADR,

-  właściwą klasyfikację odpadu, zgodną z katalogiem 
odpadów poprzez nadanie mu odpowiedniego kodu 
odpadu,

-  jeśli przewożony jest odpad podlegający ADR – upew-
nienie się, że towary są prawidłowo sklasyfikowane 
(numer UN) i dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR,

-  dobór właściwego opakowania (atestowane i z aktual-
nym terminem ważności) oraz jego oznakowanie,

-  zaopatrzenie kierowcy w niezbędne dokumenty 
przewozowe,

-  sprawdzenie, czy wymagany jest nadzór doradcy 
ds. bezpieczeństwa nad czynnościami transportowymi,

-  stosowanie się do wymagań dotyczących sposobów 
nadania i ograniczeń wysyłkowych w przypadku odpa-
dów klasyfikowanych zgodnie z ADR,

-  dokumentowanie własnego procesu zarządzania 
odpadami.

Za niespełnienie niektórych wymagań przedsiębior-
ca może ponieść kary finansowe od 200 zł nawet do 
10 000 zł.

JAK DOBRZE PRZYGOTO-
WAĆ SPRAWOZDANIE 
ODPADOWE?

Obowiązek składania sprawozdań rocznych z gospodarowania od-
padami dotyczy podmiotów wytwarzających odpady oraz (z wyjąt-
kami) gospodarujących nimi, zobowiązanych w obu przypadkach do 
prowadzenia ewidencji odpadów. To w oparciu o ewidencję sporządza 
się roczne sprawozdanie. Dlatego też, ważne jest bieżące monitoro-
wanie masy wytwarzanych odpadów zgodnie z warunkami posiadanej 
decyzji administracyjnej. 

Raport z gospodarowania odpadami należy przygotować skrupulat-
nie. Przed złożeniem sprawozdania trzeba sprawdzić, czy dane są 
kompletne oraz czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione; 
w szczególności dotyczące decyzji w zakresie gospodarki odpadami, 
tj. znaku oraz terminu obowiązywania decyzji. W sprawozdaniu należy 
uwzględnić masę odpadów wytwarzanych poza instalacją, a wytwórca 
odpadów uwodnionych ma dodatkowy obowiązek podania szacunko-
wej zawartość ich suchej masy dla konkretnych rodzajów odpadów. 
Istotne jest poprawne wpisanie masy (w megagramach – Mg) wy-
twarzanych odpadów niebezpiecznych, którą podaje się do trzeciego 
miejsca po przecinku, oraz masy odpadów innych niż niebezpieczne, 
którą podaje się odpowiednio do pierwszego miejsca po przecinku.

PORADNIK  
PRZEDSIĘBIORCY

13

Przedsiębiorcy, którzy generują lub przetwarzają 
odpady i zobowiązani są do prowadzenia ich ewidencji 
mają obowiązek składania rocznego sprawozdania 
z gospodarowania odpadami. Dlatego przygotowując 
je, warto wiedzieć, na jakie aspekty zwrócić uwagę 
tak, aby uniknąć błędów.
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UWAGA: W 2018 r. raportowanie za 2017 r. będzie 
obywało się według nowych zasad.

KARY ZA NIEZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA

Podmiot, który, wbrew ciążącemu na nim obo-
wiązku, nie składa sprawozdania, podlega admi-
nistracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 
zł. W decyzji o nałożeniu takiej kary, Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska określa termin 
przekazania przez obowiązany podmiot sprawoz-
dania i jest to co najmniej 14 dni. Uchybienie temu 
terminowi skutkuje nałożeniem na podmiot kary 
w wysokości 2 000 zł, przy czym kara taka może 
być wymierzana wielokrotnie. Za jeden rok kalen-
darzowy łączna wysokość kar nie może przekro-
czyć kwoty 8 500 zł.

„Brak konieczności uzyskiwania 
decyzji na wytwarzanie odpadów 
nie jest zawsze tożsamy ze zwol-
nieniem posiadaczy odpadów, 
w tym ich wytwórców, z obowiąz-
ków prowadzenia ewidencji wy-
twarzanych odpadów”.
Anna Wójcik-Przybył, Kierownik ds. ochrony środowiska i ADR 
w Stena Recycling

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz posiadanej de-
cyzji zbiorcze zestawienie danych o odpadach przekazuje się marszał-
kowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności. W przypadku prowadzenia działalności na terenie różnych 
województw, zestawienie danych powinno zostać złożone właściwym 
marszałkom z uwzględnieniem danych dotyczących działalności 
prowadzonej wyłącznie na terenie tego województwa. Jeśli działalność 
prowadzona jest w kilku gminach na terenie jednego województwa, 
podaje się zarówno dane dla każdego miejsca prowadzenia działalności 
– z wyjątkiem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, 
czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i na-
praw – oraz łączne zestawienia rodzajów i ilości odpadów wytworzo-
nych przez dany podmiot na terenie całego województwa. 

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami 
należy złożyć w terminie do 15 marca następnego roku. O termino-
wym złożeniu sprawozdania decyduje data stempla pocztowego, czyli 
data nadania. Przekazanie sprawozdania za potwierdzeniem odbioru 
dokumentuje jego złożenie.
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 LOKALIZACJA 
KONTROLOWANEGO 
ZAKŁADU

WYPOSAŻENIE W INSTALACJE 
CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 
ORAZ SPOSÓB ICH EKSPLOATACJI

  RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ 
AWARII PRZEMYSŁOWEJ W WYNIKU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

OCENA WYPEŁNIANIA WYMAGAŃ OCHRONY 
ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW 
TAKICH JAK:
USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.  PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA, USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. 
O ODPADACH, USTAWA Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. PRAWO 
WODNE ORAZ PRZEPISY WYKONAWCZE DO WW. USTAW

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
BĄDŹ INSTALACJI, 
KTÓRĄ PODMIOT UŻYTKUJE

1.
4.

2.

5.
3.

CO WARTO WIEDZIEĆ O KONTROLI WOJEWÓDZKIEGO 
INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA?

Ocenia się zgodność z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, charakter sąsiedztwa, szczególnie z zabudowaniami 
mieszkalnymi, oraz usytuowanie względem obszarów chronionych 
przyrodniczo. Lokalizacja zakładu może zatem mieć wpływ na 
częstotliwość kontroli, np. ze względu na wniosek osoby prywatnej 
z sąsiedztwa.

Zakłady kwalifikuje się według występowania jednej lub więcej 
substancji niebezpiecznych w ilości równej lub większej niż określone 
w załączniku do Rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecz-
nych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Częstotli-
wość kontroli w takich zakładach jest większa niż w zakładach, gdzie 
ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w wyniku prowa-
dzonej działalności jest małe.

Ocenie podlegają instalacje wymienione w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mo-
gących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elemen-
tów przyrodniczych albo środowiska jako całości, dla których wyma-
gane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Brak wymaganego 
pozwolenia skutkuje zamknięciem instalacji. Instalacje takie znajdują 
się pod szczególnym nadzorem, a częstotliwość ich kontrolowania jest 
znacznie większa niż pozostałych.

NAJWAŻNIEJSZYMI KRYTERIAMI, 
KTÓRYMI KIERUJĄ SIĘ INSPEKTORZY 
PRZY PLANOWANIU KONTROLI SĄ: 

Celem prowadzonych przez Inspekcje Ochrony Środowiska kontroli jest 
sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji 
określających zakres i warunki korzystania ze środowiska. 

Wymóg może wynikać np. z pozwolenia na korzystanie ze środowiska 
(obowiązek zainstalowania separatora wynikający z pozwolenia 
wodnoprawnego) lub z dokumentacji technicznej i ruchowej urzą-
dzenia. W przypadku, gdy brak jest urządzeń ochrony środowiska, 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) może wstrzymać 
użytkowanie takiej instalacji, jeśli jej funkcjonowanie zagraża zdrowiu 
i życiu ludzi, bądź powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacz-
nych rozmiarach. W trakcie kontroli może być również badany stan 
techniczny urządzenia i weryfikowane, czy dane urządzenie jest 
konserwowane i przeglądane zgodnie ze specyfikacją techniczną, 
bądź wymogami prawa.

Ocenie podlegają podmioty, które winny posiadać pozwolenie na ko-
rzystanie ze środowiska. Podczas kontroli weryfikowany jest również 
stopień realizacji obowiązków z zakresu raportowania środowisko-
wego, np. ewidencje wytwarzanych odpadów, karty przekazania 
odpadów, sprawozdania odpadowe, sprawozdania opakowaniowe, 
sprawozdania dotyczące opłat za gospodarcze korzystanie ze środo-
wiska, wyniki pomiarów, godziny pracy instalacji, dzienniki eksploatacji 
instalacji i urządzeń itd.
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NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANYMI NIEPRAWIDŁO-
WOŚCIAMI PODCZAS KONTROLI SĄ:

-  brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie korzystania ze 
środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami oraz 
emisji do powietrza,

-  brak wymaganych prawem pomiarów emisji substancji i energii lub 
stosowanie pomiarów niespełniających wymagań prawnych,

-  brak ewidencji wprowadzanych do powietrza substancji oraz ewiden-
cji wytwarzanych odpadów lub nierzetelne prowadzenie ewidencji,

-  brak naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,

-  niewłaściwa eksploatacja urządzeń zabezpieczających środowisko 
przed zanieczyszczeniem,

-  nieprawidłowości związane z eksploatacją urządzeń zawierających 
substancje kontrolowane,

-  przekazywanie odpadów podmiotom nieposiadającym stosownych 
zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami.

Każda kontrola WIOŚ jest zakończona pisemnym protokołem, do 
którego kontrolowany może wnieść pisemne uwagi i zastrzeżenia 
w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, bądź też odmówić jego 
podpisania. Przyczyna niepodpisania protokołu musi być również 
przedstawiona w formie uzasadnienia pisemnego. W wyniku prze-
prowadzonej kontroli WIOŚ może wydać zarządzenia pokontrolne, 
w którym nakłada na skontrolowany podmiot obowiązki do realizacji. 
Przedsiębiorca powinien poinformować w wyznaczonym przez WIOŚ 
terminie o realizacji zarządzenia pokontrolnego lub może wystąpić 
z umotywowanym wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu jego 
realizacji. W przypadku braku realizacji zarządzenia, WIOŚ podejmuje 
działania dyscyplinujące zgodnie z kompetencją. Głównymi przy-
czynami występowania nieprawidłowości są często nieznajomość 
przepisów prawa oraz brak odpowiedniego nadzoru ze strony kierow-
nictwa zakładu. W konsekwencji – negatywny wynik kontroli wpływa 
niekorzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa – zarówno w oczach 
kontrolującego, jak i kontrahentów.
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31. STYCZNIA*

-  Sprawozdanie GUS (OS-1) o emisji zanie-
czyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń 
oczyszczających.

-  Sprawozdanie GUS (OS-3) o gospodarowa-
niu wodą, ściekach i ładunkach zanieczysz-
czeń.

-  Sprawozdanie GUS (OS-6) o odpadach 
(z wyłączeniem odpadów komunalnych).

28. LUTEGO*

-  Sprawozdanie z działalności w zakresie 
przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).

-  Informacje z rocznej ewidencji substancji 
kontrolowanych (substancji zubożających 
warstwę ozonową – HCFC, CFC, bromo-
metan).

-  Raport KOBiZE.

15. MARCA* 

-  Zbiorcze roczne sprawozdanie o odpadach.

-  Sprawozdanie z działalności stacji demon-
tażu pojazdów.

-  Sprawozdanie o masie sprzętu wprowadzo-
nego na terytorium kraju.

-  Sprawozdanie o osiągniętych poziomach 
zbierania, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
wraz z wykazem zakładów przetwarzania 
ZSEiE za okres 01.07-31.12.2016 r.

-  Sprawozdanie o masie zebranego 
i przekazanego do prowadzącego zakład 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego za okres 
01.07-31.12.2016 r.

-  Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wpro-
wadzonych do obrotu baterii i akumulato-
rów oraz wykaz zakładów przetwarzania 
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 
za okres 01.01-31.12.2016 r.

-  Sprawozdanie roczne o wysokości środków 
przeznaczonych przez wprowadzających 
baterie lub akumulatory na publiczne kam-
panie edukacyjne.

-  Sprawozdanie roczne o osiągniętych pozio-
mach zbierania baterii lub akumulatorów 
wraz z wykazem punktów zbierania i miejsc 
odbioru.

-  Sprawozdanie roczne o wysokości pobranej 
opłaty depozytowej i przekazanej nieode-
branej opłaty depozytowej (dot. sprzedaw-
ców detalicznych baterii samochodowych 
i przemysłowych).

-  Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty 
produktowej z tytułu wprowadzenia na 
terytorium kraju baterii lub akumulatorów.

-  Sprawozdania roczne o masie zebranych 
zużytych baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych.

-  Roczne sprawozdanie o produktach w opa-
kowaniach, opakowaniach i o gospodaro-
waniu odpadami opakowaniowymi (daw. 
OPAK).

TERMINARZ PRZEDSIĘBIORCY 
WYTWARZAJĄCEGO ODPADY (NA 2017 R.)

14
31. MARCA*

-  Sprawozdanie roczne o opłatach za korzy-
stanie ze środowiska.

-  Sprawozdanie PRTR.

-  Sprawozdanie dla punktu prowadzącego 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
(PSZOK).

KWARTALNIE

-  Uzyskanie dokumentów potwierdzających 
odzysk i recykling odpadów opakowanio-
wych.

PÓŁROCZNIE

-  Sprawozdanie o odebranych odpadach 
komunalnych i nieczystościach ciekłych od 
właścicieli nieruchomości, do końca miesią-
ca, po zakończeniu półrocza.

-  Badania jakości ścieków oraz przegląd eks-
ploatacyjny urządzeń oczyszczających.

* sprawozdania składane za poprzedni rok kalendarzowy 

Spełniając
aktualne 
wymogi prawa, 
firma unika kar 
finansowych.
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Propozycje przedstawione przez Komisję 
Europejską w grudniu 2015 r., zakładają m.in. 
zakaz składowania segregowanych odpadów, 
osiągnięcie do 2030 r. wspólnego dla całej 
Unii Europejskiej 75% poziomu recyklingu 
odpadów opakowaniowych i 65% odpadów 
komunalnych. Promowane mają być: ponow-
ne użycie produktów, wykorzystanie produk-
tów ubocznych z produkcji z jednej branży 
jako surowiec w innej oraz wprowadzanie 
na rynek bardziej ekologicznych wyrobów. 
Wyższe docelowe poziomy recyklingu mają 

być impulsem do zmiany sposobu funkcjo-
nowania gospodarki unijnej – z linearnego na 
cyrkularny. 

Gospodarka cyrkularna to koncepcja zakła-
dająca stworzenie gospodarki o zamkniętym 
obiegu, w której materiał używany w produk-
cji wykorzystywany jest wielokrotnie. Niesko-
rzystanie z niego ponownie jest potencjalną 
stratą gospodarczą, skutkującą konieczno-
ścią dalszej eksploatacji zasobów naturalnych 
oraz wprowadzeniem większej ilości zanie-
czyszczeń do środowiska przy wytwórstwie 
nowych produktów. Przetworzenie surowca 
w procesie odzysku jest tańsze, korzystniej-
sze dla środowiska i wymaga mniejszego 
zużycia energii. Ekonomia cyrkularna zakłada 

stworzenie systemu, w którym produkt nie 
trafia na składowisko, a poddawany jest 
recyklingowi i ponownie wykorzystany – 
w tej samej lub innej formie. Takie odpady 
– materiały – jak papier, tworzywa sztuczne, 
szkło, metale żelazne i nieżelazne mogą być 
poddawane recyklingowi wielokrotnie. Papier 
może być przetwarzany 6-7 razy, tworzywa 
sztuczne do 10 razy i wykorzystywane np. 
w plastikowych paletach i koszach, ekranach 
dźwiękowych, doniczkach na kwiaty czy 
meblach ogrodowych.

W założeniu: ekonomia cyrkularna to 
system, w którym nie istnieją od-
pady, ponieważ surowce wtórne są 
zwracane i cały czas przetwarzane 
w procesie produkcji. Rozwiązanie to 
wymaga innowacyjnego podejścia 
do zarządzania odpadami i projek-
towania procesów produkcji od razu 
z myślą o ponownym wykorzystaniu 
wszystkich rodzajów odpadów. Istot-
nym elementem wdrożenia takiego 
systemu jest również dobór materia-
łów wykorzystywanych np. do pro-
dukcji opakowań – tak, aby możliwe 
było zminimalizowanie nakładów 
w procesie ich odzysku.

ODPADY W PRZYSZŁOŚCI, 
JAKO NOWY SUROWIEC 
EUROPY – GOSPODARKA 
CYRKULARNA
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Gospodarka, w której odpady prak-
tycznie nie istnieją, żadne surowce 
się nie marnują, i każdy produkt 
wykorzystywany jest wielokrot-
nie – to koncepcja gospodarki 
o zamkniętym obiegu, jaką chce 
realizować Komisja Europejska. 



NIE OBAWA SIĘ ZAOSTRZENIA 
PRZEPISÓW DOT. GOSPODARKI 
ODPADAMI, W TYM ZWIĘKSZENIA 
POZIOMU RECYKLINGU ODPADÓW.

PRZEDSIĘBIORSTWA OCZEKUJĄ WSPARCIA W ZAKRESIE 
DOSTOSOWYWANIA ROZWIĄZAŃ GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI DO NOWYCH PRZEPISÓW OD:

Zwolennicy wprowadzenia gospodarki o zamkniętym obiegu podkre-
ślają konieczność zapewnienia produktom dłuższego cyklu życia i ich 
wielokrotnego wykorzystania. Jak szacuje Komisja Europejska, dzięki 
wprowadzeniu gospodarki cyrkularnej przedsiębiorstwa europejskie 
zaoszczędzą 600 mld euro, powstanie 580 tys. miejsc pracy oraz 
zmniejszy się o 450 mln ton rocznie ilość dwutlenku węgla emitowa-
nego do atmosfery przez UE.

W 2014 r. w Polsce wytworzono ponad 141 mln ton odpa-
dów, z czego 131 mln ton to skutek m.in. działań przemy-
słowych czy wydobycia i przeróbki rud. Pozostałe 10 mln 
ton to odpady komunalne (GUS).

Chociaż koszty wprowadzenia gospodarki cyrkularnej mogą być 
wysokie, dostępne są również rozwiązania niskobudżetowe podno-
szące poziom recyklingu, które nie wymagają znacznych inwestycji, 
są proste do wprowadzenia, a zarazem przynoszą konkretne korzyści 
przedsiębiorstwu. Zmiana wewnętrznej logistyki w firmie, tj. systemu 
gromadzenia odpadów (układu pojemników i kontenerów), oraz dzia-
łania edukacyjne wśród pracowników pozwalają na wysegregowanie 
wartościowych odpadów surowcowych. Zmiany te mają też wpływ na 
liczbę odbiorów i optymalizację transportu.

„Propozycje Komisji Europejskiej przewidują 
dalsze dążenie do wzrostu wskaźników recy-
klingu oraz stopniową likwidację składowisk. 
Większość przedsiębiorstw nie obawia się jed-
nak rosnących względem nich wymagań. Już 
teraz maksymalizują wskaźnik recyklingu oraz 
coraz efektywniej gospodarują odpadami. 
Pomimo tego jest też grupa przedsiębiorstw, 
w których rosnące wymagania budzą niepokój. 
Wsparcie od podmiotów, od których tego 
najbardziej oczekują, m.in. od firm gospodaru-
jących odpadami, mogłoby pomóc im prowa-
dzić zrównoważone zarządzanie odpadami, 
czyli takie, które bierze pod uwagę zarówno 
efekt środowiskowy, jak i biznesowy”.

Monika Mąkowska, Dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych 
i Innych w Stena Recycling
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„Skala ilości i rodzajów materiałów, jakie mo- 
żemy odzyskać z istniejącej, a niewykorzysty- 
wanej już infrastruktury, jest bardzo duża. 
Dla przykładu – w Szwecji nieużywanych jest 
20% znajdujących się pod ziemią przewodów, 
kabli energetycznych. Zasoby te mogą być 
źródłem wartościowych materiałów, które 
między innymi dzięki recyklingowi można 
wykorzystywać ponownie”. 
Marian Sikora, Dyrektor Oddziału w Trzebieńczycach, 
Stena Recycling

Urban mining, tzw. górnictwo miejskie, zakłada 
odzysk materiałów z nieużywanej już infrastruktury. 
Stare przewody i rury zawierają miedź, stal i alum-
inium – metale, które z powodzeniem mogą zostać 
wykorzystane ponownie.

W POSZUKIWANIU 
SKARBÓW 
– URBAN MINING
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„Koncepcja urban mining rozszerza perspek-
tywę tego, gdzie możemy szukać materia-
łów do ponownego wykorzystania. Są to 
nie tylko stare pojazdy, telefony, odpady 
opakowaniowe czy komunalne, ale również 
nieużywana już infrastruktura. Pokazuje to 
jak wiele produktów, które wytwarza czło-
wiek, możemy z powodzeniem ponownie 
zagospodarować”.

Piotr Ślusarz, Dyrektor Sprzedaży Outbound i Produkcji 
w Stena Recycling

W systemach kanalizacji, wodociągach, sieciach elektroenergetycz-
nych oraz w budynkach możemy znaleźć nieużywane przewody i rury 
zawierające cenne metale. Choć sama nazwa urban mining sugeruje 
wydobycie i ich odzysk w miastach, koncepcja ta może być realizowa-
na również poza nimi.

Wydobycie materiałów ze starej infrastruktury jest zadaniem złożo-
nym. W przestrzeni miejskiej wiąże się często z utrudnieniami, które 
mogą przekładać się na wysokie koszty realizacji; nie zawsze współ-
mierne do korzyści. W przypadku obszarów pozamiejskich koszty 
operacyjne są niższe. Możliwości optymalnego wydobycia i odzysku 
materiałów są przedmiotem badań.

Stena Recycling w Polsce posiada 
specjalistyczną linię do przerobu kabli 
w Trzebieńczycach, w Małopolsce, która 
przetwarza rocznie 400-500 ton kabli 
miedzianych oraz 100 ton aluminiowych, 
odzyskując ok. 160-250 ton miedzi 
i ok. 70 ton aluminium. 

Prowadzone projekty badawcze obejmują między innymi testowanie 
nowych technologii do wydobywania znajdujących się pod ziemią 
nieużywanych przewodów telekomunikacyjnych i poprzez recykling 
odzyskiwanie z nich miedzi. Pozostawiony szkielet przewodu może 
zostać później wykorzystany do ułożenia światłowodów włóknistych. 
Na Uniwersytecie w Linköping, na południu Szwecji, badania poświę-
cone są przygotowaniu mapy występowania odłączonych od instalacji 
przewodów i rur oraz poszerzaniu możliwości odzysku z nich metali. 
W obu projektach uczestniczy Stena Recycling.

Dzięki recyklingowi kabli odzyskuje się miedź i aluminium oraz chroni 
się środowisko. Posortowane przewody są cięte, rozdrabniane i prze-
rabiane m.in. na granulat, a odzyskany materiał trafia np. do huty lub 
odlewni. Co warte podkreślenia, ponownie wykorzystywana jest też 
izolacja przewodów, która może posłużyć do produkcji między innymi 
podstaw do drogowych znaków przestawnych.
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W akumulatorze litowo-jonowym jest zaledwie 1,5% litu. Niewielkie 
zasoby tego metalu dostępne są na całym świecie, choć wydobywa 
się go przede wszystkim w Ameryce Południowej i Australii. Wyso-
kie koszty odzysku, niewielka zawartość oraz niska cena rynkowa 
powodują, że odzyskiwanie litu z akumulatora jest mało opłacalne. 
Zmniejszająca się dostępność tego pierwiastka w naturze powoduje 
jednak, że należy odzyskiwać go w większym stopniu.

Stena wspólnie z Uniwersytetem Technologicznym w Luleå w Szwecji 
prowadzi projekt badawczy, w ramach którego technologie obecnie 
stosowane przez Boliden i Stena Aluminium są poddawane ocenie 
w kontekście odzysku akumulatorów litowo-jonowych. Sprawdzany 
jest cały ten proces – od demontażu akumulatora z samochodu do 
odzysku ogniw.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego rozwiązania dla 
Volvo Cars, które ma umożliwić odzysk materiałów przy zastosowaniu 
zrównoważonych metod oraz bezpieczną utylizację, gdy nie jest to 
możliwe. Ogniwa stanowią około połowę masy akumulatora i zawie-
rają lit, miedź, aluminium, a w niektórych przypadkach również kobalt 
i nikiel. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii 
i akumulatorów wymaga, aby odzyskiwać przynajmniej połowę masy 
baterii i akumulatorów.

Wraz z rosnącą liczbą pojazdów z napędem hybrydo-
wym, wzrasta konieczność odzyskiwania materiałów 
z akumulatorów litowo-jonowych.

ODZYSK
AKUMULATORÓW
W PRZYSZŁOŚCI
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Potrzeba odzyskiwania metali z akumulatorów litowo-jonowych 
w wydajny i bezpieczny sposób staje się coraz pilniejsza. Dostrzegają 
to producenci pojazdów, między innymi Volvo Cars, którego samocho-
dy wykorzystujące technologię hybrydową zakończą za kilka lat swój 
cykl życia.

Akumulatory są nieustannie doskonalone, w wyniku czego zmienia 
się zawartość materiałów, z których są wykonywane. Prowadzone 
badania mają umożliwić możliwie wysoki stopień odzyskiwania z nich 
metali. Dotyczy to przede wszystkim miedzi, niklu i kobaltu, które 
stanowią około     masy ogniw akumulatora.
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„W północnej Europie połowa małego 
sprzętu elektronicznego, a wraz z nim 
cenne materiały, nie są wykorzystywane, 
ponieważ albo trafiają do szuflad, albo na 
składowiska. W ten sposób tracimy je na 
zawsze. Recykling metali ziem rzadkich 
oraz innych surowców, które są trudno do-
stępne lub ich zasoby maleją, jest koniecz-
ny, abyśmy mogli w przyszłości używać 
podobnych rodzajów produktów, z jakich 
korzystamy obecnie”.
Christer Forsgren, Environmental & Technical Director, 
Stena Recycling International

Nie wszystkie metale, które znajdują się w kompute-
rach, telefonach komórkowych i innych produktach 
elektronicznych są obecnie poddawane recyklingowi. 
Są one jednak potrzebne do wytwarzania nowych 
produktów. Prowadzone badania mają na celu znale-
zienie metod, które poprawią dostępność metali ziem 
rzadkich oraz innych trudno dostępnych lub kurczą-
cych się zasobów surowców.

RECYKLING METALI RZADKICH
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„Wraz z rozwojem technologicznym 
produkujemy coraz więcej. Najnowsze 
urządzenia elektroniczne, multimedialne 
i inne nowoczesne narzędzia wpływają na 
wzrost zapotrzebowania na pozyskanie 
m.in. metali rzadkich. Ich zasoby są jednak 
ograniczone i abyśmy mogli korzystać 
z nich w przyszłości, powinniśmy podda-
wać recyklingowi produkty, do których są 
wykorzystywane. Dzięki temu zapewnimy 
sobie potrzebne surowce i będziemy rozwi-
jać nasz biznes w sposób zrównoważony, 
czyli taki, w którym zachowujemy właści-
wy balans między środowiskiem, społe-
czeństwem a prowadzoną działalnością”.
Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu w Stena Recycling

CZY WIESZ, ŻE?

Do metali ziem rzadkich należą: neodym, skand, itr, lantan, 
cer, promet, europ, gadolin, prazeodym, samar, terb, dysproz, 
iterb, lutet, holm, erb, tul. Ich złoża występują m.in. w Chi-
nach, Stanach Zjednoczonych, Australii, krajach Wspólnoty 
Niepodległych Państw. To jednak Chiny, dysponujące 35% 
rozpoznanych globalnych zasobów, zaspokajają ok. 95% 
światowego popytu na metale ziem rzadkich.

Lit, neodym, gal i german są częścią składową komponentów wyko-
rzystywanych w samochodach o napędzie hybrydowym, turbinach 
wiatrowych, ogniwach słonecznych, telefonach komórkowych, 
komputerach oraz innych produktach elektronicznych. Globalne zapo-
trzebowanie na te oraz inne metale znacznie wzrosło w ciągu zaledwie 
kilku lat, a ich wydobycie będzie z biegiem czasu coraz trudniejsze 
i bardziej kosztowne. Zmniejszające się zasoby niektórych metali 
mogą negatywnie wpłynąć na przemysł oraz utrudnić rozwój nowych, 
zielonych technologii.

W projektach badawczych prowadzonych w Skandynawii Stena szuka 
rozwiązań umożliwiających przetwarzanie metali ważnych dla dal-
szego rozwoju. Jeden z projektów skupia się na recyklingu litu, kobaltu 
i miedzi z baterii litowo-jonowych, które napędzają coraz popularniej-
sze samochody hybrydowe. Drugi projekt dotyczy recyklingu neody-
mu, wykorzystywanego m.in. w magnesach stosowanych w silnikach 
elektrycznych do samochodów o napędzie hybrydowym. Stena Metall 
uczestniczy również w projekcie Unii Europejskiej REE4EU, w ramach 
którego poszukuje zrównoważonych sposobów recyklingu metali ziem 
rzadkich.
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W gospodarce o obiegu zamkniętym będziemy wytwarzać mniej od-
padów oraz kupować usługi i funkcje, a nie produkty. Z uwagi na to, że 
wielu producentów potrzebuje odzyskiwać swoje produkty zgodnie ze 
zaktualizowanymi wymogami Rozszerzonej Odpowiedzialności Produ-
centa (EPR – Enhanced/Extended Producer Responsibility), produkty 
te projektowane są tak, aby ich elementy mogły być ponownie wyko-
rzystywane, a także niewielkim kosztem naprawiane. Ze względu na 
wciąż zyskujący na popularności trend dzielenia się z innymi osobami 
urządzeniami, których rzadko używamy, takimi jak samochody, kosiar-
ki i narzędzia, ilość odpadów na osobę w przyszłości zmniejszy się.

W ciągu ostatnich 20-30 lat zdaliśmy sobie sprawę z tego, że prawie 
wszystkie zasoby surowców są już na wyczerpaniu. Na szczycie listy 
znajdują się czysta woda i węglowodory. Z powodu zapotrzebowania 
na surowce i energię, recykling musi wzrosnąć. Wszystkie materia-
ły oprócz rtęci, azbestu, arsenu i kilku innych zawsze powinny być 
poddawane temu procesowi. Ponad 99% tego, co obecnie znajduje się 
na składowiskach, to materiał, którego potrzebujemy, jednak koszt 
recyklingu jest obecnie wyższy niż koszt posłużenia się materiałem 
pierwotnym. Już za niespełna 10 lat wydobywanie surowców ze skła-
dowisk stanie się dziedziną biznesu, ponieważ zawartość pierwiastków, 
takich jak miedź czy złoto na starych składowiskach odpadów jest 
wyższa niż w wydobywanej aktualnie rudzie.

W przyszłości mobilność będzie wymagała projektowania lżejszych 
pojazdów. Współczesny samochód waży powyżej 1000 kg, a rzadko 
przewozi ładunek cięższy niż 100 kg, co oznacza, że w praktyce trans-
portuje się nim ładunek stanowiący mniej niż 10% jego masy. Projekty 
o lekkiej konstrukcji, np. konstrukcje warstwowe czy materiały i la-
minaty wykonane z długich włókien termoutwardzalnych, są bardzo 
trudne do recyklingu. W przypadku materiałów o składzie opartym na 
węglowodorach, takich jak guma, włókna termoutwardzalne i lami-
naty, spalanie odpadów z nich wykonanych zostanie zastąpione przez 

gazyfikację, ponieważ wyprodukowany w ten sposób gaz syntezowy 
może zastąpić węgiel, ropę naftową czy gaz ziemny. Gaz syntezowy, 
tlenek węgla i wodór gazowy można przekształcać w metanol, który 
jest paliwem łatwym do przechowywania. Przy zastosowaniu tej tech-
nologii będzie można również odzyskiwać wszystkie metale znajdujące 
się we frakcji odpadów organicznych, które obecnie tracimy z uwagi na 
ich utlenianie się lub wymieszanie z osadami.

Już dziś roboty montują wiele produktów. Zastosowanie ich w dziedzi-
nie recyklingu jest jednak nadal bardzo ograniczone. Jeżeli zmniejszą 
się koszty i zwiększy skala przetwarzania, stosowanie robotów do 
demontażu stanie się bardziej powszechne. Stało się ono już faktem 
w przypadku odpadów budowlanych i pochodzących z wyburzania.

Do oddzielania surowców z odpadów komunalnych w gospodarstwach 
domowych potrzeba miejsca i zaangażowanych obywateli. Prze-
twarzanie zmieszanych odpadów przez zakłady recyklingu odpadów 
materiałowych (ang. MRF) pozwoli zbierać tylko trzy frakcje odpadów: 
odpady do recyklingu, odpady biologiczne oraz odpady służące do wy-
twarzania energii. Odpady do recyklingu mogą zostać posortowane na 
żelazo, aluminium, PET, polietylen, papier itp. przy użyciu współczesnej 
technologii maszyn sortujących w połączeniu z bardziej zaawansowa-
nymi robotami.

Jako że zasoby naturalne są cenne, prawie 
wszystkie rodzaje odpadów także.

Christer Forsgren, 
Environmental & Technical Director, Stena Recycling International
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Warszawa I

ul. Chełmżyńska 180

04-464 Warszawa

Tel. +48 724 000 402

Tel. + 48 (22) 247 25 52

Warszawa II

ul. Bardowskiego 4

03-888 Warszawa

Tel. +48 (22) 511 99 00

Wrocław

ul. Kolejowa 11

55-040 Gmina Kobierzyce

Pustków Żurawski

Tel. +48 724 000 406

Tel. +48 (71) 359 81 23

Wschowa

ul. Kazimierza Wielkiego 23

67-400 Wschowa

Tel. +48 691 990 046

Stena Recycling Sp. z o.o.

Biuro Główne

Al. Krakowska 271

02-133 Warszawa

Tel. +48 724 000 401

Tel.+48 (22) 520 27 00

Bydgoszcz

ul. Przemysłowa 8

85-758 Bydgoszcz

Tel. +48 724 000 404

Tel. +48 (52) 325 69 00

Częstochowa

ul. Legionów 186d

42-200 Częstochowa

Tel. +48 724 000 407

Tel. +48 (34) 361 96 86

Czerwonak

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak

Tel. +48 (61) 652 70 60

Gdynia

ul. Chwaszczyńska 129–149

81-571 Gdynia

Tel. +48 724 000 403

Tel. +48 (58) 667 01 01

Lublin

ul. Ceramiczna 6

21-025 Niemce

Tel. +48 724 000 411

Tel. +48 601 883 730

Łódź

ul. Pojezierska 97

91–342 Łódź

Tel. +48 724 000 409

Tel. +48 (42) 611 24 15

Rzeszów

ul. Zabajka 365

36-060 Głogów Małopolski

Tel. +48 724 000 412

Tel. +48 601 947 560

Siemianowice Śląskie

ul. M. Konopnickiej 11

41-100 Siemianowice Śląskie

Tel. +48 724 000 407

Tel. +48 (32) 351 35 70

Sosnowiec

ul. Radocha 6

41-200 Sosnowiec

Tel. +48 (32) 290 32 45

Suwałki

ul. Bakałarzewska 21

16-400 Suwałki

Tel. +48 724 000 410

Tel. +48 (87) 566 57 27

Swarzędz

ul. Rabowicka 2

62-020 Swarzędz

Tel. +48 724 000 405

Tel. +48 (61) 818 76 00

Szczecin Wschód

ul. Letnia 25

70-813 Szczecin

Tel. +48 724 000 408

Tel. +48 (91) 469 28 24

Szczecin Zachód

Al. Kasztanowa 21

72-005 Przecław

Tel. +48 724 000 408

Tel. +48 (91) 432 07 43

Trzebieńczyce

Trzebieńczyce 72

32-640 Zator

Tel. +48 724 000 413

Tel. +48 (33) 841 04 71

LOKALIZACJE STENA RECYCLING W POLSCE

www.stenarecycling.pl
IT STARTS HERE.


