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Nowe, efektywne systemy zbiórki i recyklingu szansą nie tylko dla środowiska naturalnego, 

ale i gospodarki

Efektywny system ROP i depozytowy będzie miał wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki, a jego utworzenie należy 

traktować jako inwestycję w rozwój gospodarczy Polski.

Zarówno system zbiórki pojemnikowej jak i system depozytowy to sposoby realizacji 

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. 

Obowiązkowy i powszechny system depozytowy jest koniecznym warunkiem do osiągnięcia 

zakładanych poziomów zbiórki opakowań jednorazowych po napojach oraz zapewnienia od 2025 

niezbędnego do produkcji napojów w butelkach PET surowca wtórnego (recyklatu).

Za niespełnienie wymogów unijnych grożą Polsce kary. Dodatkowo wysokość tzw. plastic levy

ciążącego na budżecie Państwa zależy od poziomu zrealizowanego recyklingu. 

Niezbędne są zmiany prawne tworzące ramy prawne dla efektywnych 

systemów zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych 
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System depozytowy - system odbioru pokonsumpcyjnych opakowań po napojach w punkcie 

sprzedaży. Konsument płaci depozyt za każde opakowanie uwzględnione w systemie, a gdy 

opakowanie zostanie zwrócone w autoryzowanym punkcie odbioru lub u sprzedawcy napojów 

objętych systemem, depozyt jest zwracany w całości konsumentowi.

Wprowadzenie systemu depozytowego

powinno zostać  uregulowane w ramach

reformy obowiązującego prawa, 

w zakresie Rozszerzonej 

Odpowiedzialności Producenta. 

System depozytowy to ekonomicznie motywowany, ekologiczny 

system zbierania opakowań pokonsumpcyjnych w ramach 

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

+

+



Mocne podstawy: 

oparcie w ustawie, obligatoryjność i 

powszechność, przejrzyste raportowanie i nadzór 

państwa     

Krajowy zasięg:

jeden system, powszechne uczestnictwo, szeroka 

dostępność zbiórki opakowań objętych systemem

Efektywne zarządzanie:

system utworzony i zarządzany przez 

producentów wyrobów w opakowaniach, formuła 

non-for-profit, rozliczanie kosztu netto, pełna 

transparentność, brak wzajemnego finansowania 

zbiórki frakcji, wyraźnie określona i racjonalna 

wysokość depozytu

Neutralność podatkowa: 

kwota depozytu zwolniona z podatku VAT

Proponowane elementy systemu depozytowego wynikają 

z najlepszych praktyk w krajach EU (analiza 10 funkcjonujących systemów)

Jasno określony zakres: 

jednoznacznie określone kategorie napojów, rodzaje opakowań 

i ich pojemności 

Zarządzanie przychodami: 

przychody ze sprzedaży surowca i niezwróconej kaucji 

pozostają w systemie

Kontrola kosztów: 

efektywność i transparentność w działaniu, kontrola kosztów 

na każdym etapie działania systemu 

Przyjazność i skoncentrowanie na konsumencie: 

powszechna dostępność punktów zwrotu, proste i równe dla 

wszystkich zasady, wyraźne oznaczenia

Odrębność finansowania względem ogólnego 

systemu ROP:

gdyż system depozytowy dotyczy tylko opakowań po napojach



Proponowany system depozytowy dla Polski - zasady i szczegóły (1/4) 
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Jeden system 

W zakresie opakowań jednorazowych po napojach i piwie powinien powstać jeden, powszechny 

i obowiązkowy dla wprowadzających produkty w takich opakowaniach system depozytowy

Zakres opakowań 

System powszechny, obejmujący:

• W I fazie:

• Produkty w opakowaniach: gotowe do spożycia napoje bezalkoholowe (napoje gazowane 

i niegazowane, woda, soki i nektary), piwo (alkoholowe i bezalkoholowe), napoje na bazie piwa.

• Rodzaje opakowań: opakowanie PET, puszka na napoje.

• W ewentualnej II fazie: opakowania szklane jednorazowego użytku

System nie będzie obejmował opakowań wielokrotnego użytku, które już podlegają zbiórce w ramach systemu 

zorganizowanego i finansowanego przez producentów używających tych opakowań. Opakowania wielokrotnego użytku nie są 

odpadem i stanowią własność producenta, który wielokrotnie napełnia powracające opakowanie.



Optymalny zakres opakowań objętych systemem 

depozytowym w 1 fazie 

Piwo: 30%

Cydr: 0%

Drinki: 0%

Wina: 1%

Alkohole mocne: 4%

Napoje gazowane: 16%

Woda 29%

Napoje energetyczne: 5%

Kawa gotowa do spoż. 0%

Herbata got do spoż: 3%

Napoje sportowe: 1%

Soki: 11%

Syropy: 0%

Wielkość sprzedaży wg kategorii napojów

Małe butelki
szklane: 15%

Duże butelki
szklane:  2%

Butelki PET: 42%

Butelki PET 
z warstw. 

ochronnymi : 9%

Puszki
aluminiowe: 32%

Udział w sprzedaży poszczególnych opakowań

Największe kategorie: piwo 30%, woda 29%, napoje gazowane 16%

Dominujące typy opakowań: PET (51%) i puszka aluminiowa (32%) 

Kategorie napojów Typ opakowania Pojemność opakowania Przybliżona wielkość sprzedaży (mld szt.)

Napoje bezalkoholowe gotowe do spożycia (gazowane, energetyczne, soki i

napoje na bazie soków, herbata gotowa do spożycia, kawa gotowa do spożycia, 

sportowe) Syropy/Koncentraty, Woda w opakowaniach, Piwo, Cydr, Drinki

PET, Puszki 100 ml to 3 l 11,8 

Proponowany system obejmie: 95% wolumenu napojów w 83% opakowań na rynku
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Zasady dotyczące kwoty depozytu 

Minimalna wartość depozytu określona w ustawie/rozporządzeniu

Poziom określony przez operatora systemu depozytowego w oparciu o badania konsumentów 

oraz przewidywane wysokości zwrotu opakowań 

Kwota depozytu powinna być wolna od podatku VAT

• Podatek od wartości dodanej, czyli VAT, w UE jest ogólnym, szeroko rozumianym podatkiem konsumpcyjnym 

naliczanym od wartości dodanej do towarów i usług. Depozyt nie jest jednak ani towarem ani usługą

• Depozyt nie powinien być składową ceną produktu, bo nie ma na celu generowania dodatkowych zysków dla 

producentów, dystrybutorów lub budżetu państwa. Ma stanowić zachętę finansową do zwrotu opakowania, a 

tym samym wspierać zbiórkę i recykling objętych systemem surowców. 

• Depozyt powinien stanowić odrębną pozycję na paragonie, aby konsument nie mylił jej z ceną. Konsument ma 

prawo do odbioru depozytu w pełnej wysokości, gdy oddaje puste opakowanie

• Brak VAT zwiększy dostępność sytemu dla konsumentów przez brak konieczności odnoszenia opakowań do 

tego samego punktu handlowego i okazywania paragonu. Zmniejszy to koszty rozliczeń systemu przez 

placówki handlowe oraz zagwarantuje, że całość nieodebranych kwot depozytu zasili system depozytowy. 

+

+

+
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Proponowany system depozytowy dla Polski - zasady i szczegóły (2/4) 

Odpowiedzialność producentów 

• Operator systemu zostanie utworzony przez branże producentów napojów oraz producentów piwa

• Operator systemu podmiotem działającym w  formule not-for-profit 

• Zebrane odpady opakowaniowe stanowią własność operatora systemu

• Źródłami przychodów operatora służącymi do po pokrycia kosztów systemu depozytowego będą: 

✓ opłaty producenckie,

✓ sprzedaż zebranych opakowań

✓ nieodebrane kwoty depozytu

• System działa w oparciu o zapisaną w dyrektywie odpadowej (nr 2008/98/WE art. 8 a, ust 4, lit .a) zasadę kosztu 

netto, czyli przychody ze sprzedaży surowców pomniejszają koszty zbiórki i przygotowania do recyklingu

• Zakaz finansowania krzyżowego pomiędzy materiałami

Nadzór państwa 

• Nadzór ze strony organu regulacyjnego (organ państwowy)

• Zarządzanie danymi zapewniające wiarygodną sprawozdawczość do organów państwa

3
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Proponowany system depozytowy dla Polski - zasady i szczegóły (3/4) 

Samorządy, a system 

• Samorządy będą  korzystać z wyników zbiórki i recyklingu osiąganych w systemie depozytowym analogicznie, jak 

zaliczają dziś do swojej statystyki recyklingu odpady gromadzone przez podmioty zbierające odpady komunalne 

(punkty skupu surowców wtórnych), na podstawie art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

• System przewiduje, że Operator systemu depozytowego będzie przekazywał każdej gminie informację analogiczną do 

danych zawartych w sprawozdaniu sporządzanym na podstawie art. 9nb ustawy, w oparciu o karty przekazania 

odpadów oraz dokumenty potwierdzające recykling, umieszczone w Bazie Danych o Odpadach. Dzięki temu każda 

tona odpadu zebranego w systemie depozytowym na terenie danej gminy i poddana recyklingowi, będzie mogła być 

zaliczona przez tę gminę do jej sprawozdania z wykonania obowiązków recyklingu. 

• Zwiększenie poziomu czystości środowiska poprzez:

✓ efektywną zbiórkę opakowań objętych systemem z terenów publicznych, gdyż każde zebrane opakowania 

będzie można wymienić na gotówkę w punkcie odbioru.

✓ „wyjęcie” opakowań objętych z systemem z domowych pieców – możliwość otrzymania depozytu  pieniężnego 

powinna zniechęcać do palenia tego typu odpadami opakowaniowymi. 
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Proponowany system depozytowy dla Polski - zasady i szczegóły (4/4) 
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Konsumenci, a system 

• System przyjazny dla konsumentów: prosty i łatwy do zrozumienia, przyjazny do oddawania opakowań oraz odbioru 

depozytu

Punkty zwrotu, a system 

• Operator sytemu zapewnia prowadzącym punkty zwrotu (np. placówki handlowe) pokrycie kosztów wynikających z 

odbioru i magazynowania opakowań objętych systemem

• W przypadku handlu detalicznego, konieczne jest przyjęcie elastycznego, ale bardzo czytelnego mechanizmu 

uczestnictwa w systemie dla mniejszych placówek, by zagwarantować wszystkim rodzajom placówek handlowych 

konkurencyjność i równe warunki udziału 

System odporny na oszustwa 



Przychody ze 

sprzedaży surowców

Jeden ogólnokrajowy, scentralizowany i obowiązkowy system 

depozytowy dla opakowań jednorazowych na napoje - MODEL 

TEORETYCZNY 

Dziękuję za uwagę!

KONSUMENCI

Organizacja i sfinansowanie

Opłata za 

wprowadzenie

Materiał

Płatności

Zadania

PRODUKCJA WYROBÓW 

W OPAKOWANIACH

Zakup opakowań (z zawartością surowca wtórnego)

OPERATOR 

SYSTEMU 

DEPOZYTOWEGO

RECYKLING

ODBIÓR I TRANSPORTPRZYGOTOWANIE DO RECYKLINGU

Depozyt

Nieodebrany 

depozyt

Zakup 

surowca

Depozyt

PUNKT ZWROTU 

(NP. PUNKT HANDLU 

DETALICZNEGO)

Potwierdzenie recyklingu

Zakup 

surowca

ORGAN 

ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ

Sprawozdawczość

WYTWARZANIE 

RÓŻNYCH PRODUKTÓW, 

W TYM OPAKOWAŃ

Zwrot za 

odebrany 

depozyt

Rekompensata 

kosztów obsługę 

odbioru 

i magazynowania 

opakowań
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Kluczowe informacje o  systemach depozytowych w Europie

Kraj Właściciel Struktura prawna

VAT od kaucji/ 

nieodebranej

kaucji

Dochód z tytułu nieodebranych kaucji i

materiałów
Opakowania

Chorwacja Państwo Obowiązkowy TAK Państwo
PET, metal, butelki szklane

bezzwrotne

Dania 100% indywidualni producenci Obowiązkowy 25%
Przychód systemu

pokrywa część kosztów systemu

PET, metal, butelki szklane 

bezzwrotne i zwrotne

Estonia
75% stowarzyszenia producentów

i 25% stowarzyszenia detalistów
Obowiązkowy NIE

Przychód systemu

pokrywa część kosztów systemu

PET, metal, butelki szklane 

bezzwrotne i zwrotne

Finlandia
50/50% producenci i detaliści

Lidl z odrębnym DRS
Obowiązkowy 24%

Przychód systemu

pokrywa część kosztów systemu

PET, metal, butelki szklane 

bezzwrotne 

Niemcy

50/50% stowarzyszenia producentów

i detalistów

Zdecentralizowane rozliczenia

Obowiązkowy
19%

Producenci i detaliści
PET, metal, butelki szklane 

bezzwrotne i zwrotne

Islandia
40% producenci/importerzy, 38% detaliści

(państwowe sklepy monopolowe), operatorzy 22% Obowiązkowy 11%

Przychód systemu

pokrywa część kosztów systemu

PET, metal, butelki szklane 

bezzwrotne

Litwa
67% producenci napojów i 33% stowarzyszenia

detalistów
Obowiązkowy NIE

Przychód systemu

pokrywa część kosztów systemu

PET, metal, butelki szklane 

bezzwrotne i zwrotne

Holandia
Wszystkie zarejestrowani producenci

Lidl z odrębnym DRS

Obowiązkowy
NIE Producenci PET > 1,0 l 

Norwegia
50/50% stowarzyszenia producentów

i detalistów

Obowiązkowy
NIE

Przychód systemu

pokrywa część kosztów systemu
PET, metal 

Szwecja
50/50% stowarzyszenia producentów

i detalistów

Obowiązkowy
12%/25%

Przychód systemu

pokrywa część kosztów systemu
PET, metal 



Zyskują konsumenci 

• Łatwy i prosty system zachęty do zwrotu opakowań (zachęta 

finansowa i proekologiczna postawa)

• 74% polskich konsumentów pozytywnie oceniło pomysł 

wprowadzenia systemu depozytowo-kaucyjnego*

Zyskują producenci i recyklerzy

• Możliwość realizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności 

Producenta i spełnienia ambitnych celów dotyczących zbiórki 

i recyklingu odpadów opakowaniowych

• System generuje jednolity strumień surowca 

opakowaniowego do recyklingu, obniżając koszty całego 

procesu.

Zyskuje środowisko 

• Odpady opakowaniowe stają się surowcem i jest ponownie 

przetwarzane zgodnie z zasadami Gospodarki Obiegu 

Zamkniętego

• Zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska odpadami 

opakowaniowymi oraz emisja CO2 i zużycie surowców 

naturalnych 

Zyskują państwo i samorządy

• Nastąpi rozwój sektora recyklingowego i powstaną nowe 

miejsca pracy dzięki zapewnionemu stałemu, dużemu 

strumieniowi doskonale wyselekcjonowanych odpadów PET 

i aluminium

• Zmniejszy się ilość odpadów w pojemnikach/workach, za 

które odpowiedzialne są gminy

• Objęte frakcje osiągną najwyższe możliwe poziomy 

recyklingu

• Zebrane w systemie opakowania zostaną zaliczone do 

poziomów zbiórki i recyklingu gmin

• Obniżą się wydatki budżetu Państwa z tytułu podatku od nie 

zrecyklowanego plastiku 

System depozytowy ma wiele korzyści dla wszystkich stron 

*Wyniki badania Instytutu Pollster z marca 2021 r. 



Warszawa, 8 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy za 

uwagę


