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Zakres prezentacji 

1. Przeglądy środowiskowe Polski na forum OCED – 

rekomendacje w zakresie gospodarki odpadami po III 

przeglądzie; 

 

2. Główne zagadnienia w zakresie gospodarki odpadami 

poruszane na forum OECD i EIONET; 

 

3. Podsumowanie. 

2 



OECD – przeglądy środowiskowe 

 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(Organization for Economic Co-operation and Development) 

- utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 

grudnia 1960; obecnie liczy 34 członków; 

 Polska należy do OECD od 1996 r.; 

 Przeglądy środowiskowe Polski: 

 I – listopad 1994 r. (publikacja raportu – 1995 r.); 

 II – styczeń 2003 r.; 

 III – 2013-2015 (główne prace w 2014 r. – misja Sekretariatu 

OECD, przygotowanie projektu raportu końcowego, spotkanie 

podsumowujące w siedzibie OECD; 2015 r. – publikacja 

raportu). 
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III przegląd środowiskowy Polski – 

ogólne informacje 

Obszary merytoryczne: 

wdrażanie polityki ekologicznej, 

zrównoważony rozwój, 

zielony wzrost, 

współpraca międzynarodowa. 

 

Obszary pogłębionej analizy: 

leśnictwo i bioróżnorodność, 

gospodarka odpadami i gospodarka materiałowa. 

 

Kraje egzaminujące: 

Austria, 

Szwajcaria. 
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III przegląd środowiskowy Polski –  

ocena – 1  

Ocena w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki materiałowej 

– od czasu ostatniego przeglądu Polska: 

wyraźnie zmieniła system gospodarowania odpadami, 

poczyniła znaczne postępy w zakresie rekultywacji terenów 

górniczych, usuwania zanieczyszczeń z terenów 

zdegradowanych oraz zamykania składowisk, które nie spełniają 

standardów UE; 

jednakże dotychczas: 

nie poświęcono dostatecznej uwagi zapobieganiu i minimalizacji 

powstawania odpadów; 

zaproponowano niewiele konkretnych działań, które mogłyby 

poprawić wyniki w zakresie produktywności materiałowej, 
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III przegląd środowiskowy Polski –  

ocena – 2  

ponadto: 

dużą przeszkodą w prowadzeniu skutecznej polityki 

gospodarowania odpadami jest niska jakość i niekompletność 

danych, 

obszar niezrekultywowanych terenów górniczych i terenów 

zanieczyszczonych jest wciąż znaczny. 
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III przegląd środowiskowy Polski –  

rekomendacje – 1  
Rekomendacje w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki 

materiałowej (9): 

Wzmocnienie działań mających na celu zwiększenie 

produktywności zasobowej i wzmocnienie wdrożenia 

komponentów Strategii Innowacyjności i Efektywności 

Gospodarki związanych z produktywnością materiałową; 

Aktualizacja krajowego i wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami, z uwzględnieniem spójnego podejścia inwestycyjnego 

do zakładów przetwarzania odpadów komunalnych, nakierowana 

na osiąganie celów UE w zakresie recyklingu odpadów 

komunalnych oraz obniżenia ilości odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska; unikanie rozbudowy 

zdolności spalania powyżej poziomu przewyższającego popyt lub 

który stałby się konkurencyjny względem innych form 

przetwarzania odpadów; skoncentrowanie wdrażania Krajowego 

programu zapobiegania powstawaniu odpadów na 

priorytetowych strumieniach odpadów; 
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III przegląd środowiskowy Polski – 

rekomendacje – 2  

Rozważenie ustanowienia celów w zakresie recyklingu 

odpadów komunalnych raczej na poziomie regionów lub 

województw niż gmin; 

Ocenienie, w jaki sposób szersze wykorzystanie instrumentów 

ekonomicznych może wesprzeć poprawę efektywności 

osiągania celów gospodarowania odpadami, zwiększenie 

produktywności materiałowej oraz wsparcie finansowej 

równowagi instalacji przetwarzania odpadów, również poprzez 

zwiększenie opłat za składowanie; wzmocnienie efektu 

bodźcowego, jaki ma podatek od wydobycia kopalin, w tym 

kruszyw, oraz wprowadzenie podatku od torebek 

jednorazowego użytku; 

Przyspieszenie ukończenia krajowej bazy danych o produktach, 

opakowaniach i odpadach; podjęcie działań mających na celu 

poprawę jakości danych o odpadach; 
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III przegląd środowiskowy Polski 

– rekomendacje – 3  

Intensyfikacja działań w celu zwiększenia świadomości 

społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz w kwestii 

produktywności zasobów; 

Rozważenie stworzenia mechanizmu wspierania i nadzorowania 

gmin w zakresie sprawnego i efektywnego świadczenia usług 

gospodarowania odpadami (np. przy przetargach, 

przygotowaniu projektów i ustanawianiu taryf); dalsze wspieranie 

wzmacniania zdolności gmin w zakresie promocji przestrzegania 

przepisów i regulacji z zakresu gospodarki odpadami; 

Rozważenie sposobów na wzmocnienie wiarygodności  

i działania systemów odpowiedzialności producentów za 

środowisko, m.in. poprzez wymaganie certyfikacji organizacji 

działających na rzecz odpowiedzialności producentów (tzw. 

organizacji odzysku), przestrzeganie (wdrażanie) systemów 

zarządzania środowiskowego (np. EMAS) oraz przyjęcie 

wspólnych formatów raportowania; 
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III przegląd środowiskowy Polski 

– rekomendacje – 4 

Dalsze rozwijanie krajowego rejestru obszarów 

zanieczyszczonych; zapewnienie finansowania remediacji 

oraz identyfikacji obszarów zdegradowanych; ustalenie 

hierarchii terenów wymagających remediacji na podstawie 

ryzyka, jakie stwarzają one dla zdrowia ludzi oraz środowiska. 
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Prace WPRPW (OECD) 

Grupa Robocza OECD ds. Efektywnego Wykorzystania 

Zasobów i Odpadów (WPRPW) – główne obszary aktualnie 

prowadzonych prac: 

instrumenty ekonomiczne dla zrównoważonej gospodarki 

materiałowej, 

zrównoważona gospodarka materiałami budowlanymi, 

polityka w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, 

odpady zawierające nanomateriały, 

„odpady morskie” („śmieci morskie” – marine litter).  
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Instrumenty ekonomiczne 

Jako podstawowy instrument jest analizowana rozszerzona 

odpowiedzialność producenta; 

Temat jest w agendzie OECD od wielu lat – w 2001 r. został 

wydany przewodnik: ”Extended Producer Responsibility.  

A Guidance Manual for Governments” – 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/environment/extended-producer-

responsibility_9789264189867-en#page1; 

Obecnie w głównej mierze analizowana jest rozszerzona 

odpowiedzialność producenta w kontekście projektowania dla 

środowiska, zarządzania, konkurencji, działania „nieformalnego” 

sektora (w szczególności w krajach rozwijających się) oraz 

sprzedaży internetowej – w celu aktualizacji wydanego 

wcześniej przewodnika. 
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Materiały budowlane 

Materiały budowlane (konstrukcyjne) stanowią znaczącą ilość  

w stosunku do wszystkich rodzajów materiałów,  

a w konsekwencji odpady budowlano-remontowe mają znaczący 

udział w składzie odpadów; 

Zrównoważona gospodarka materiałami budowlanymi obejmuje 

wszystkie etapy „życia” tych materiałów, (tj. projektowanie, 

budowę, eksploatację i „koniec życia”, czyli gospodarkę 

odpadami budowlano-remontowymi); 

Obecne pracy WPRPW: opracowanie dokumentu dotyczącego 

wpływu materiałów budowlanych na środowisko na 

poszczególnych etapach życia (m.in. dostarczenie państwom 

członkowskim informacji na temat stosowanych instrumentów 

legislacyjnych, ekonomicznych itd. oraz ocena ich skuteczności). 
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Zapobieganie powstawaniu odpadów 

Zapobieganie powstawaniu odpadów w kontekście zrównoważonej 

gospodarki materiałowej – prace OECD: 

zinwentaryzowanie prac prowadzonych w poszczególnych 

państwach członkowskich (kwestionariusz wypełniany przez 

państwa członkowskie), 

analiza porównawcza krajowych programów i podejmowanych 

środków (działań), 

dyskusja na temat, w jaki sposób można wzmocnić wysiłki 

państw członkowskich, 

dyskusja na temat, w jaki sposób OECD może wesprzeć wysiłki 

państw członkowskich. 

Współpraca z Europejską Agencją Środowiska (EEA) i UE. 
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Odpady zawierające nanomateriały 

Prace WPRPW od 2011 r.; 

Analiza dostępnych informacji i wyników badań nt. wpływu 

zawartych w odpadach nanomateriałów na przebieg 

procesów zagospodarowania odpadów, w szczególności 

recyklingu, spalania, składowania i zagospodarowania 

rolniczego odpadów powstających w oczyszczalniach 

ścieków – identyfikacja luk we wiedzy i potrzebnych badań; 

Rynek „nanocząstek” w Polsce szacuje się na prawie 400 mln 

zł. 
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Odpady morskie 

Źródła odpadów morskich: działania na morzu i działania na 

lądzie; 

Skład odpadów morskich: 60-80% stanowią tworzywa sztuczne; 

Nowo identyfikowane problemy: m.in. mikro tworzywa sztuczne 

(powstające w wyniku degradacji fotochemicznej i mechanicznej 

tworzyw sztucznych; adsorpcja substancji toksycznych i trwałych 

zanieczyszczeń organicznych), biodegradowalne polimery  

(w Szwajcarii podjęto prace nad metodyką określania faktycznej 

biodegradacji różnych rodzajów tworzyw sztucznych); 

Główne kierunki działań: zapobieganie przedostawania się 

odpadów do mórz (m.in. poprzez właściwą gospodarkę 

odpadami na lądzie, zwalczanie śmiecenia) oraz usunięcie 

odpadów już znajdujących się w morzach (co może być bardzo 

kosztowne; szacuje się, że w morzach jest ich ok. 300 mln Mg), 

Inne zaangażowane organizacje: m.in. HELCOM, ONZ, UE, G7; 

OECD – poszukiwania obszaru do działania. 
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EIONET a gospodarka odpadami 

EIONET – Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska 

działająca przy Europejskiej Agencji Środowiska (m.in. 

przygotowywanie co 5 lat raportów nt. środowiska w Europie – 

tzw. SOER – http://www.eea.europa.eu/soer); 

Współpraca z Komisją Europejską; 

Wiodące ostatnio tematy dotyczące gospodarki odpadami:  

przegląd programów zapobiegania powstawaniu odpadów, 

model gospodarki odpadami komunalnymi, 

gospodarka o obiegu zamkniętym. 
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Gospodarka o obiegu zamkniętym – 1  

Aktualna stan: identyfikowanie obszarów i działań, które  

w największym stopniu mogą się przyczynić do przejścia  

od gospodarki „liniowej” do gospodarki „o obiegu zamkniętym”, 

w której odpady są końcem, a początkiem nowego cyklu; 

Konieczne są działania na etapie: projektowania, pozyskiwania 

surowców, produkcji, konsumpcji, gospodarowania odpadami; 

Ścisła współpraca EEA-EIONET z KE i EUROSTAT; 

KE: konsultacje publiczne: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5049_en.htm (info) oraz 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop

_en.htm i https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/circular-

economy (ankieta); 
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Gospodarka o obiegu zamkniętym – 2  

Zgłaszane propozycje przez niektóre państwa członkowskie: 

ekoinowacje, eko-projektowanie, rozwój rynku surowców 

wtórnych i produktów z recyklingu, bardziej spójne wdrażanie 

zielonych zamówień publicznych, umożliwienie konsumentom 

podejmowania bardziej „zrównoważonych” wyborów 

(uwzględniających aspekty środowiskowe, ekonomiczne  

i społeczne), stymulowanie inwestycji na rzecz gospodarki  

o obiegu zamkniętym (zarówno ze środków prywatnych, jak  

i publicznych, w tym UE), promowanie środowiskowej reformy 

podatkowej; 

W Polsce konsultacje krajowego dokumentu są prowadzone 

przez Ministerstwo Gospodarki: 

http://www.mg.gov.pl/node/24020 - możliwość zgłaszania opinii 

do 15 czerwca 2015 r. 
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Podsumowanie  

Organizacje międzynarodowe (o różnym profilu) zajmują się 

tematyką gospodarki odpadami w sposób wynikający z ich 

charakteru; 

Do najbardziej aktualnych tematów należą m.in. zapobieganie 

powstawaniu odpadów (również w kontekście gospodarki  

o obiegu zamkniętym, czy też szerzej zielonej gospodarki) oraz 

odpady morskie. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

Beata B. Kłopotek 

Departament Gospodarki Odpadami 

Warszawa, 9 czerwca 2015 r. 

 

 


