
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

7 - 9 listopada 2022 r. 

w formie wizyty studyjnej do Krakowa 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami odbyło się w dniach 7 – 9 

listopada 2022 r. w formie wizyty studyjnej do Krakowa. Uczestnikami spotkania byli 

przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, urzędów marszałkowskich oraz zaproszeni prelegenci. 

 

 

2. Przedmiot spotkania  

W ramach wizyty studyjnej Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami do Krakowa: 

zorganizowano spotkania robocze uczestników Grupy oraz warsztaty w podziale na 

podgrupy merytoryczne, zapoznano się z technologią termicznego przetwarzania 

odpadów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

w Krakowie, zapoznano się z systemem przetwarzania odpadów na przykładzie 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.  

 

Spotkanie robocze rozpoczęła przewodnicząca Grupy od powitania jego uczestników, 

podziękowania organizatorom wyjazdu studyjnego, przedstawienia prelegentów oraz 

omówienia agendy wyjazdu w poszczególnych dniach. Przybliżono zasady pracy 

w podgrupach merytorycznych oraz wspomniano o organizacji wyjazdu studyjnego do 

Olsztyna, następnie przedstawiono plan pracy Grupy na rok 2023.  

 



    
 

 
 

Pierwszy temat dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności zgodnie z agendą 

zaprezentowała przedstawicielka Banku Żywności w Kielcach w kontekście założeń 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz stanowiska Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska. Przedstawiono genezę powstania i rozwoju Banków Żywności na 

świecie oraz w Unii Europejskiej, w tym szczegółowo omówiono rozwój instytucji oraz 

strukturę organizacyjną Banków Żywności w Polsce. Następnie wskazano ustawowe 

zasady przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz schemat dystrybucji 

i magazynowania żywności. Szczegółowo omówiono działania i programy pomocy 

żywnościowej, w tym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ), 

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. Wymieniono problemy, związane z realizacją pomocy żywnościowej 

w czasie pandemii i wojny w Ukrainie. Przedstawiono dane statystyczne opisujące 

efekty działalności Banków Żywności w Polsce. Na zakończenie omówiono powody 

marnowania żywności oraz sprawozdawczość Banków Żywności do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podkreślono założenia i efekty 

realizacji projektu „Społeczności nie marnują” realizowanego przez Federację Polskich 

Banków Żywności, którego celem była promocja idei zero waste na szczeblu lokalnym. 

 

Po prezentacji rozpoczęto dyskusję na temat źródeł finansowania działalności Banków 

Żywności, terminów sprawozdawczości oraz danych statystycznych dotyczących 

pomocy żywnościowej w Polsce.  

 

Kolejny temat dotyczący wykorzystania właściwości surowcowych odpadów 

w działaniu biogazowni i kompostowni zaprezentowała przedstawicielka Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako studium 

przypadku przedstawiono działającą od dziesięciu lat biogazownię z terenu 

województwa warmińsko-mazurskiego. Na początku omówiono pojęcie recyklingu 

według art. 18 ustawy o odpadach w kontekście działania biogazowni, jak również 

zapisy dotyczące zaliczenia produktów powstających w gospodarce rolnej, które 



    
 

 
 

trafiają do biogazowni, do kategorii odpadów lub nawozów w rozumieniu ustawy 

o odpadach. Dalej skupiono się na podstawowych informacjach dotyczących 

przetwarzania odpadów beztlenowych, wymieniono rodzaje biogazowni oraz podano 

charakterystykę techniczną biogazowni z terenu województwa warmińsko-

mazurskiego. Prelegentka wskazała różnice pomiędzy otwartym bioreaktorem 

beztlenowym a składowiskiem. Omówiono zasady działania biogazowni rolniczych 

oraz możliwość pozyskiwania źródeł dofinansowania na ich budowę. Szczegółowo 

opisano funkcjonowanie, sposoby magazynowania substratów oraz moc 

przetwarzania instalacji na przykładzie konkretnej biogazowni rolniczej. 

W podsumowaniu sformułowano praktyczne wskazówki i uwagi dotyczące 

funkcjonowania biogazowni, w tym wskazano skomplikowany system rozliczania 

energii oraz brak możliwości dofinasowania projektów biogazowych ze środków 

unijnych. W dalszej części prezentacji wymieniono rodzaje kompostowni oraz 

przykłady konkretnych zastosowań bioproduktów na tle specyfiki województwa 

warmińsko-mazurskiego. Na końcu wywiązała się dyskusja dotycząca problematyki 

odniesienia zużytego oleju gastronomicznego do kategorii odpadów komunalnych 

według zapisów ustawy.  

 

Następny temat podniesiony w ramach spotkania roboczego dotyczył gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Prezentację dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) 

w kontekście nowych wyzwań dla organizacji ESG oraz nowego podejścia w prawie 

unijnym wygłosiła dr hab. Joanna Kulczycka, profesor Instytutu Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. Na początku przedstawiono 

filozofię GOZ i ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance). Według 

definicji celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest minimalizacja zużycia zasobów 

na wejściu, a z drugiej strony optymalizacja gospodarki odpadami pod kątem 

technologii (innowacje technologiczne) i organizacyjnym (model biznesowy). Istotne 

w GOZ jest podejście holistyczne, z uwzględnieniem interdyscyplinarności i promocji 

współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W kontekście polityki światowej celem jest 



    
 

 
 

zrównoważony rozwój oraz w kontekście polityki środowiskowej decoupling, czyli 

rozdzielenie współzależności wzrostu gospodarczego od wzrostu zużycia zasobów 

przyrodniczych i wpływu na środowisko oraz w konsekwencji poprawa jakości życia. 

Decoupling może zostać osiągnięty poprzez zmianę wzorców produkcji i konsumpcji 

na bardziej zrównoważone. Przedstawiono listę największych wyzwań 

zidentyfikowanych przez duże firmy w skali globalnej, gdzie na pierwszych miejscach 

wymieniono wyzwania środowiskowe, w tym zmiany klimatyczne, ekstremalne zmiany 

pogodowe, utratę bioróżnorodności. Na poziomie UE przybliżono nowe prawo unijne 

dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej 

środowiskowo, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 

zrównoważone inwestycje (w potocznej nazwie taksonomia). Zasygnalizowano, że do 

2025 roku Komisja Europejska zakończy przegląd większości przepisów w zakresie 

odpadów w celu ich dostosowania do czystej gospodarki o obiegu zamkniętym. Ujęcie 

holistyczne od decouplingu do gospodarki odpadami oraz cały system instrumentów 

i narzędzi wdrażania GOZ i zrównoważonego rozwoju mają wspierać przedsiębiorców, 

urzędy, organizację oraz  konsumenta. Przedstawiono zrównoważone zamówienia 

publiczne w kontekście łańcucha dostaw z punktu widzenia społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Następnie omówiono wyzwania z punktu widzenia 

gospodarki odpadami, jako ciekawostkę wskazano „green claims”, to tzw. zielone lub 

środowiskowe hasła, niezdefiniowane w przepisach prawa, których celem jest 

wskazanie, że dany produkt jest przyjazny dla środowiska. Przybliżono działania 

w zakresie oceny cyklu życia m. in. dla gospodarki odpadami, wymieniono dokumenty 

KE dotyczące oceny cyklu życia oraz przedstawiono najlepsze praktyki zarządzania 

środowiskowego wynikające z tych dokumentów. W kolejnej części prezentacji 

skupiono się na problemie surowców kluczowych dla UE oraz omówiono przyjęty 

przez Komisję Europejską w dniu 12 maja 2021 r. Plan działań UE na rzecz eliminacji 

zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby, zgodnie z którym do 2050 r. 

zanieczyszczenia na świecie zostaną ograniczone do poziomów, które nie będą już 



    
 

 
 

szkodliwe dla zdrowia ludzi i naturalnych ekosystemów. Omówiono certyfikację 

i znakowanie produktów w UE i USA. Dalej przedstawiono założenia do metodyki 

audytu GOZ, wypracowane przez Grupę Roboczą ds. GOZ, jako narzędzie 

wspomagające przedsiębiorców przy ocenie podejmowanych działań i przeglądów 

procesów pod kątem elementów związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. 

Przybliżono projekt dotyczący GOZ, realizowany przy współpracy z Ministerstwem 

Rozwoju i Technologii. Na koniec zaproszono uczestników spotkania do udziału w VI 

konferencji pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie 

zasobami” w dniach 28 – 30 listopada br.  

 

Analizę projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie obliczania poziomów składowania 

odpadów zaprezentowała przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. Na początku zaznaczono, że obowiązek ograniczania składowania 

masy odpadów komunalnych wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie 

składowania odpadów, gdzie zapisano, że „państwa członkowskie podejmują środki 

niezbędne do zagwarantowania, by do 2035 roku zmniejszyć ilość składowanych 

odpadów komunalnych do nie więcej niż 10 % całkowitej ilości (według masy) 

wytwarzanych odpadów komunalnych”. W wyniku transpozycji przepisów na grunt 

krajowy, w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach znalazły się zapisy, zgodnie z którymi gminy są zobowiązane nie 

przekraczać poziomu składowania w wysokości: 30% wagowo - za każdy rok w latach 

2025 - 2029; 20% wagowo - za każdy rok w latach 2030 - 2034; 10% wagowo – 

w 2035 roku i za każdy kolejny rok w latach następnych. Następnie omówiono art. 3b 

ustawy oraz kary za niedotrzymanie ustalonego poziomu składowania odpadów 

komunalnych. Dalej dokonano szczegółowej analizy projektu rozporządzenia pod 

względem merytorycznym, w tym stwierdzono co następuje: par. 2 ust. 1 jest 

niezgodny z art. 3b ust. 2b ustawy oraz z par. 2 ust. 5 projektu rozporządzenia; zapis 

„z wyjątkiem części produktów lub komponentów produktów, które usuwa się podczas 



    
 

 
 

naprawy umożliwiającej przygotowanie do ponownego użycia” jest niezrozumiały; 

interpretacja zapisu „wyłączeniu podlega masa odpadów, pochodzących 

z przetwarzania odpadów komunalnych, które zostały poddane procesowi odzysku” 

jest niejasna; pkt 4 stoi w sprzeczności z pkt 6; brzmienie par. 5 jest niejasne; brak 

danych niezbędnych do stosowania przepisów par. 6; brzmienie par. 2 ust. 4 jest 

niejasne; w par. 2 ust. 5 nie wymieniono odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych. W podsumowaniu stwierdzono, że analizowane przepisy 

rozporządzenia w obecnym brzmieniu są nieprecyzyjne, zmian wymaga również art. 

3b ust. 2b ustawy, w celu wyłączenia odpadów poddanych odzyskowi na składowisku 

z masy odpadów komunalnych. Obecne zapisy są niezgodne z ideą GOZ oraz 

sprzeczne z załącznikiem nr 2 ustawy o odpadach oraz brzmieniem par. 2 ust. 2 pkt 4 

projektu rozporządzenia i są niekorzystne dla gmin.  

 

W tym miejscy przewodnicząca Grupy rozpoczęła dyskusję, w ramach której 

omówiono m. in.: uwagi praktyczne do sprawozdania gminy o odpadach; zasadność 

zbierania oraz możliwe wykorzystanie danych dotyczących składowania odpadów; 

system BDO; trudności w pozyskiwaniu danych do działu 6 sprawozdania; weryfikację 

sprawozdań gminnych w kontekście badania materiałów źródłowych; uznanie odzysku 

za unieszkodliwienie odpadów w projekcie rozporządzenia. Dokonano wymiany 

doświadczeń oraz wskazano rozwiązania stosowane w różnych jednostkach. 

Następnie skupiono się na GOZ w kontekście rozwiązań lokalnych oraz skrócenia 

łańcucha dostaw, w szczególności na zamykaniu „obiegu” w granicach powiatu 

w przypadku ciepłowni. Dalej analizowano zagadnienie zrekultywowanych składowisk 

oraz ich ponowne zagospodarowanie np. pod OZE oraz możliwe źródła finansowania 

takich projektów. Na końcu omówiono studium przypadku dotyczący odmowy wydania 

pozwolenia zintegrowanego ze względu na potrzeby województwa, analizowano 

brzmienie art. 72 oraz art. 86 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, 

rozważano możliwość organizacji wspólnego spotkanie z Grupą Roboczą ds. 

Pozwoleń Zintegrowanych.  



    
 

 
 

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy dokonała krótkiego podsumowania, 

podziękowała uczestnikom i prelegentom oraz zakończyła spotkanie.  

 

Protokół sporządzono 18.11.2022 r. 

 


