
Kartony do płynnej żywności w systemie 
Rozszerzonej odpowiedzialności producenta 

 

Komisja Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
 Sejm RP – 28 października 2021 r. 



Branża producentów kartonów do płynnej żywności w Polsce 

Fundacja ProKarton 
fundacja założona w 2011 r. przez producentów kartonów do 

płynnej żywności: Tetra Pak, SIG Combibloc i Elopak 

 

OBSZARY DZIAŁAŃ 

• edukacja ekologiczna, w tym dot. selektywnego zbierania 
odpadów 

• promowanie kartonów do płynnej żywności 

• reprezentowanie branży producentów kartonów do płynnej 
żywności w pracach nad przepisami dot. gospodarki odpadami 
 



Kartony do płynnej żywności to 
najpopularniejsze opakowania 

wielomateriałowe 
 

• opakowanie charakterystyczne, przez wielu utożsamiane z 
opakowaniem wielomateriałowym, 

• odpad opakowaniowy zbierany selektywnie przez Polaków, 

• odpad wydzielany w procesie sortowania od innych odpadów 
z żółtego pojemnika 

• odpad jednorodny i identyfikowany w procesie 
zagospodarowania 

• odpad poddawany recyklingowi w polskich instalacjach 
recyklingu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kartony 
61.000 ton 

pozostałe 
64.000 ton 

Na podstawie sprawozdań Porozumień i danych branżowych 



Organizacje 
odpowiedzialności 

producentów 

Porozumienia 
zawierane z 
Ministrem 

• środki w systemie ROP powinny być kierowane do Porozumień na działania 
dotyczące całego cyklu zagospodarowania odpadów wielomateriałowych 

• system powinien wymuszać wydajne gospodarowanie środkami z ROP przez 
gminy i zawierać mechanizmy wyliczania rzeczywistych kosztów dotyczących 
zbiórki, sortowania i przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów 

• rozwiązanie to zachęcać będzie do większego wysortowywania kartonów po 
płynnej żywności w sortowniach i zwiększania stopy recyklingu tego typu 
odpadów 

 

Nowy system ROP powinien zachęcać do jeszcze wyższego 
wysortowywania odpadów i ich recyklingu  

odpady monomateriałowe 

 

odpady wielomateriałowe 

 



Indywidualny cel recyklingowy w systemie Rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta podniesie poziom recyklingu kartonów po płynnej żywności  

Obecny system 
• obecnie w polskim prawie istnieje wspólny 

cel recyklingowy dla całej kategorii odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych cel 

 

 

Propozycja indywidualnego celu 
recyklingowego dla kartonów 

do płynnej żywności 
• proponujemy ustanowienie indywidualnego 

celu recyklingowego dla kartonów do 
płynnej żywności w ramach kategorii 
wielomateriałowej 

 

• wydzielenie indywidualnego celu, który wciąż 
zaliczałby się do celu głównego całej kategorii 
wielomateriałowej 

• wydzielenie celu z powodzeniem funkcjonuje w 
niektórych państwach UE: np. w Austrii, Belgii, 
Francji, Niemczech 

• indywidualny cel pozwoli na określenie 
rzeczywistej, odnoszącej się do konkretnego 
opakowania wysokości finansowania w ramach 
systemu ROP 

• cel taki poprawi sprawozdawczość w zakresie 
recyklingu 

• indywidualny cel zapewni stały dopływ surowca 
do nowej inwestycji recyklingu kartonów po 
płynnej żywności w Ostrołęce  



W 2023 r. rozpocznie w Polsce działalność  
nowa linia do recyklingu kartonów  

po płynnej żywności w Polsce 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• potrojenie mocy recyklingowych instalacji do recyklingu 
kartonów po płynnej żywności w Polsce 

• recykling wszystkich komponentów tego rodzaju opakowania 

25 000 ton 

75 000 ton 

Recyklerzy kartonów do płynnej żywności w Polsce 



Dziękuję za uwagę! 
 

Łukasz Sosnowski 
Prezes Fundacji ProKarton 

 
email: lukasz.sosnowski@prokarton.org 

tel. +48 780 022 901 

mailto:lukasz.sosnowski@prokarton.org

