
Model współodpowiedzialności 
publiczno-prywatnej w 

gospodarce odpadami komunalnymi



Co to jest Ecoembes?

Model zarządzania oparty na współpracy publiczno-prywatnej, chroniący środowisko poprzez recykling i 
zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Jedna organizacja
Korzyści skali

Absolutna przejrzystość

Gwarantuje całościowy charakter usług

Non profit
Powoduje, że wszystkie strony zainteresowane mają 
większą ufność

Umożliwia działania typu systemowego, które w 
organizacji pracującej dla zysku, mogłyby zostać 
pominięte

Instytucje 
administracji

Obywatele



Co to jest Ecoembes?

Współpraca, edukacja i innowacje

Współpraca

Innowacje

Edukacja

Całość działań nakierowana na efektywność i jak najniższe 
koszty

Neutralna instytucja ochrony środowiska



Skąd pochodzimy?

Dyrektywa 94/62 Ustawa o 
opakowaniach 11/97

Odpady z handlu i 
przemysłu

Odpady z gospodarstw 
domowych

Cedowanie odpowiedzialności System kaucji i 
zwrotu

Zintegrowany System 
Zarządzania Odpadami

Ecovidrio Ecoembes
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Skąd pochodzimy?

System SDDR: Kaucji i zwrotu

· Pobiera kaucję za każde opakowanie

· Przyjmuje używany pojemnik z powrotem

· Zwraca kaucję

· Pojemniki są oznaczone symbolami zatwierdzonymi 

Rozporządzeniem Ministra z 27 kwietnia 1998 r.

Zintegrowany System Zarządzania Odpadami (SIG)

· Finansowany przez pakujących produkty 

· Autoryzacja przez wspólnoty autonomiczne na 5 lat

· Umowy o współpracy

· Wdrożenie segregacji

· Koszty dodatkowe

Dwie możliwości stosowania się do ustawy o opakowaniach



Tworzenie odpadów

Dane o różnych rodzajach odpadów komunalnych

Odpady komunalne (23 mln Mg ile %) 

Odpady opakowaniowe (8, 0 mln Mg- 34%)

Odpady opakowaniowe lekkie detaliczne (1,7 mln Mg - 8%) 

Wskaźnik recyklingu: 29.7 % 
(Źródło : EUROSTAT 2016)

Wskaźnik recyklingu: 70.3 %
(Źródło : EUROSTAT 2016)

Wskaźnik recyklingu: 77.1 %
(Źródło : ECOEMBES 2017)

7% 19% 37% 13% 6% 4% 3% 3%

POJEMNIKI 
DOMOWE, SZKŁO

OPAKOWANIA 
HANDLOWE

ODPADY 
ORGANICZ

NE
TKANINY

POZOSTAŁE 
PLASTIK, METAL, 

PC 

CELULOZA DREWNO,  
GRUZ

INNE

POJEMNIKI 
DOMOWE, SZKŁO

7% 19%

OPAKOWANIA 
HANDLOWE

8 % 
POJEMNIKI 

LEKKIE DOMOWE

8 %
POJEMNIKI 

LEKKIE DOMOWE

8 %
POJEMNIKI 

LEKKIE DOMOWE
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Gospodarka Ecoembes

Taryfy

• Działania Ecoembes są finansowane ze składek
wpłacanych przez uczestniczące firmy.

• Jednorodna opłata za każdy opakowany
produkt wprowadzony na rynek krajowy.

• Składka jest uzależniona od wagi i od materiału
opakowania.

• Jako organizacja charytatywna, Ecoembes
przenosi bilansowe nadwyżki przychodów jako
przychód roku bieżącego.
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Gospodarka Ecoembes

Współpraca z przedsiębiorcami, administracją i mieszkańcami  

Recykling 
Przedsiębiorstwa

Produkcja

Selekcja 

Odbiór

Instytucje administracji

Urzędy Miast

Organizacje

Obywatele

47 mln

Konsumpcja



Opakowania z gospodarstw domowych

Fazy procesu i koszty

Wkład obywateli
• Pojemniki
• Edukacja

Transport
• Zespołowy
• Indywidualny
• Paliwo

Segregacja
• Infrastruktura
• Kadry
•Amortyzacja

Postępowanie z odpadami 
• Sprzedaż odpadów



Opakowania z gospodarstw domowych

Fazy procesu i koszty

Umowy 
Administracja

Zarządzający odbiorem 
odpadów 

Zarządzający selekcją 
odpadów 



Opakowania z gospodarstw domowych

Przychody i koszty

R + D + I, Struktura,
Sterowanie i 
Monitoring 

Świadomość 
obywatelska

Segregacja i przetwarzanie 
odpadów opakowań

Zbiórka odpadów 
opakowań

KOSZTY 
BEZPOŚREDNIE

KOSZTY POŚREDNIE



Gospodarka i wyniki 

Model współpracy publiczno-prywatnej
Segregacja opakowań 
i odpady zmieszane

Selektywny odbiór odpadów 
komunalnych 

Obywatel 

Instytucje lokalne 

Gospodarka miejska 

Odbiór odpadów komunalnych / Odpady 
zmieszane 

Zakład utylizacji miejskich odpadów 
stałych 

Selektywny odbiór odpadów 
komunalnych 

Selektywny odbiór odpadów 
prywatnych 

Zakład selekcji opakowań lekkich 

Zakłady produkujące opakowania Zakłady recyklingowe 

Lotniska, ośrodki sportowe, penitencjarne, 

festiwale, koncerty, itp.

Organizacje prywatne 

Model Ecoembes to MODEL ROZWIĄZAŃ: celem jest, by żadne opakowanie, które nadaje się do efektywnej reutylizacji, nie 
zostało zmarnowane.
Jesteśmy CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ MODELEM KONTENERA. PRZESZLIŚMY EWOLUCJĘ.

Gospodarka 
zarządzana 
prywatnie



Gospodarka i wyniki 

Sukces możliwy dzięki wysiłkowi wszystkich uczestników systemu

W Hiszpanii rośnie poziom recyklingu opakowań z gospodarstw domowych

Tony 
przetworzon

ych 
opakowań z 

gosp. 
domowych w 

2016r.



Gospodarka i wyniki 

Siódmy wskaźnik recyklingu opakowań w Europie

Hiszpania wśród 10 krajów przetwarzających najwięcej opakowań

Recykling

Spalanie w spalarni odpadów

Odzysk energii

Inne formy odzysku

Uwaga: Ranking wg wskaźnika recyklingu

(1) Wartości przybliżone: Islandia (dane z 2012 r.), Irlandia, 
Grecja (dane z 2013 r.)

Źródło



Przyszłość

Ruchy społeczne

#adiosplastic

#desnudalafruta 

#basuraleza #plasticfree

#SDDR

#menosbolsasmásvida

#livewithoutplastic

#beatplasticpollution

#czystemorza

Stan prawny

Strategia 

plastiku

Poprawa aspektów gospodarczych i 
jakości plastiku oraz ograniczenie 

odpadów i zaśmiecania 

Pojemniki 

plastikowe w 100% z 

recyklingu lub do 

ponownego użycia

Dyrektywa 

opakowań

Wyznaczenie ambitniejszych celów 

recyklingu i zbiórki z naciskiem na 

wtórne wykorzystanie opakowań

55% opakowań 

plastikowych do 

recyklingu

Dyrektywa w/s 

opakowań  

jednorazowych

Redukcja i prognozowanie poziomu 

zaśmiecenia mórz jako element 

gospodarki wtórnej plastikami.

90% osobno 

zebranych butelek 

po napojach

Cele na rok 2030

Stworzenie strategii krajowej ds. 

ograniczenia plastików jednorazowych, 

promocja ograniczeń u źródła, właściwa 

gospodarka odpadami i analiza wdrożeń 

SDDR.

Uchwała

Parlamentu

Odpady plastikowe 

w 100% z recyklingu 

lub do ponownego 

użycia

Pójdziemy jeszcze dalej



Przyszłość

Strategia opakowań trwałych w gospodarce cyrkulacyjnej
Strategia opakowań trwałych w gospodarce cyrkulacyjnej jest zorganizowana w cztery główne obszary, dwa cele przekrojowe oraz dysponuje 
odpowiednimi narzędziami, by je osiągnąć.

Obszary strategiczne

Zdefiniowano 4 obszary, odpowiadające 
wyzwaniom, jakie wymienia Komisja 
Europejska w swojej strategii na rzecz 
tworzyw sztucznych

Trwałość

Zredukować negatywny wpływ opakowań 
plastikowych na środowisko.

Wytwarzanie

Zredukować liczbę ton odpadów 
plastikowych.

Recykling

Zwiększyć ilość recyklowanych opakowań 
plastikowych w trwały i efektywny sposób.

"Śmieciatura" (Zaśmiecanie środowiska)

Wzmacniać programy edukacyjne i 
mobilizację obywateli, by zapobiegać 
zaśmiecaniu środowiska

Cele przekrojowe

Zdefiniowano cele, które wzmocnią obszary 
strategiczne, a będą realizowane poprzez 
działania dla nich przewidziane

Konsument

Centralnym założeniem strategii jest 
włączenie obywatela konsumenta w 
odpowiedzialny proces tworzenia i 
użytkowania zasobów

Ślad ekologiczny

Polepszenie wskaźników śladu 
ekologicznego w wyniku działań podjętych 
w ramach strategii

Narzędzia

Wprowadzamy w życie narzędzia, które 
wesprą realizację obszarów strategicznych 
oraz będą ekonomiczną zachętą do 
wypełniania wskazanych celów.

Taryfy zależne od osiągania celów eko

Motywowanie firm do rozpoczynania działań 
w różnych obszarach, wspartych przepisami

Plan monitoringu

Monitorować i publikować postępy w 
osiąganiu założonych celów



Przyszłość

Innowacja: The Circular Lab

Pełnowymiarowe laboratorium o znaczeniu międzynarodowym do prowadzenia 
badań i weryfikacji rozwiązań vs. opakowań, w ramach gospodarki cyrkulacyjnej.

Ekodesign Obywatele Smartwaste Przedsiębiorcy 



Przyszłość

Edukacja i uświadamianie obywateli

Recykling w szkołach 

Dwa nowe programy 
nauczania w szkołach 
podstawowych w 2018 r. 

Uczenie się z doświadczenia 
poza murami szkoły 

Kształcenie nauczycieli 

Ekologia w 
programach 
nauczania 

150 ton zebranych śmieci

43 253 opisanych obiektów

22 016 wolontariuszy

310 zespołów

50 projektów pod naszym patronatem 
(we wszystkich wspólnotach 
autonomicznych, w 37 prowincjach)

8 obszarów chronionych

905 wyczyszczonych obszarów 
naturalnych 

2464 informacje w mediach

55 mln odniesień w mediach 
społecznościowych

Rok walki ze "śmieciaturą" 

nauka zapobieganie współudział



W stałym recyklingu

Ewolucja modelu

 Ecoembes zmieniło się z instytucji recyklingu w organizację ochrony środowiska. Pracuje dla firm, by pomóc im
przyczyniać się do zachowania warunków sprzyjających życiu, dzięki skutecznym i innowacyjnym rozwiązaniom.

 Postawienie obywatela w centrum: stawianie na edukację i elastyczność.

 Model rozwiązań: wszystkie opakowania trafiające na rynek muszą być skutecznie zebrane ->

model elastyczny

 Nowe podejście wymaga nowego zaangażowania firm w system recyklingu. Musimy brać na siebie
nowe zadania i zobowiązania w związku z całościową wizją środowiska. Społeczeństwo jest

najważniejsze.

 Sojusze z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego muszą być głównym narzędziem dążenia do
celu.

 Musimy podchodzić do przepisów bardzo poważnie z punktu widzenia dyscypliny technologicznej.

 Aby wprowadzić nowe regulacje prawne, trzeba działać wspólnie na poziomie europejskim.



@ecoembes

@LaMusicaDelReciclaje

@ecoembes

@ecoembes_com

@thecircularlab

@ecoembeswww.thecircularlab.com

www.ecoembes.com

¡¡ DZIĘKUJEMY!!

https://www.flickr.com/photos/ecoembes/
https://www.linkedin.com/company/ecoembes/
https://www.youtube.com/channel/UCqRJ7KovmHo7zp4oCwhNLOA
http://www.thecircularlab.com/
http://www.ecoembes.com/

