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 Warszawa, 19 października 2020 r. 

KL/       /DZS/2020  

Pan 

Jacek Ozdoba 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W ślad za spotkaniem w dniu 7 października br. w sprawie projektu systemu depozytowego dla Polski 

oraz pytań postawionych przez przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Konfederacja Lewiatan 

niniejszym przedstawia swoje stanowisko. 

„Systemy depozytowe” są fakultatywnym dopełnieniem krajowego systemu Rozszerzonej 

Odpowiedzialności Producenta (ROP), który powinien stanowić podstawę systemu zarządzania 

wszystkimi strumieniami odpadów opakowaniowych. Nie można wykluczyć, iż efektywny system ROP, 

wprowadzony zgodnie z wymogami Art. 8a znowelizowanej w 2018 r dyrektywy o odpadach, 

umożliwiający skupienie na jednym systemie środków wpłacanych przez Wprowadzających, jak również 

spójną komunikację do konsumentów, daje szansę aby okazać się wystarczającym do zapewnienia 

wymaganych poziomów recyklingu. 

Uważamy jednak, że polskie ustawodawstwo, powinno jednak przewidzieć i umożliwiać powstanie w 

przyszłości systemu depozytowego, a co za tym idzie system depozytowy powinien zostać uwzględniony 

jako możliwa opcja w ramach reformy prawa w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w 

postaci ramowych zapisów ustawowych.  

Zwracamy również uwagę, że należy wprowadzić wyraźne rozróżnienie pomiędzy „systemem 

depozytowym” tworzonym dla konkretnych strumieni opakowań jednorazowego użytku na zasadach 

ogólnych a „systemem kaucyjnym” tworzonym przez konkretnych Wprowadzających dla ich opakowań 

wielokrotnego użytku. „Systemy kaucyjne” są rozwiązaniami dobrowolnymi i nie wymagają szczegółowej 

regulacji – jednak Wprowadzający, który zdecyduje się na stosowanie opakowań wielokrotnego użytku 

ma obowiązek zorganizować oraz utrzymywać na swój koszt cały system zbiórki, przygotowania do 

ponownego użycia i wprowadzania w rynek ponownie napełnionych opakowań.  
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Bazując na wiedzy i doświadczeniu wielu krajów, które już wprowadziły systemy depozytowe, pragniemy 

wskazać, że jeśli powstanie system depozytowy dla specyficznego strumienia odpadów powinien on być 

jednolity, powszechny i obowiązkowy, aby nie tworzyć konkurujących rozwiązań w kraju, rozpraszających 

środki finansowe, wysyłający sprzeczne komunikaty dla konsumentów i osłabiający przez to inne systemy 

zbiórki. 

System ten powinien być zorganizowany przez przedsiębiorców, a operatorem winna zostać organizacja 

powołana wyłącznie do tego celu, w formule non-for-profit. W przypadku handlu, konieczne jest przyjęcie 

elastycznego, ale bardzo czytelnego mechanizmu obowiązkowego uczestnictwa w systemie, by 

zagwarantować wszystkim rodzajom placówek handlowych konkurencyjność i równe prawa. 

Jednocześnie system powinien dopuszczać włączenie innych punktów zbierania, np. punktów skupu na 

zasadach analogicznych jak w placówkach handlowych. Operator będzie ponosił koszty finansowania 

obsługi systemu.  

System depozytowy powinien dopuszczać możliwość jego rozwoju w przyszłości o wszystkie frakcje 

opakowań, dla których będą przesłanki merytoryczne do objęcia takim systemem. Określenie opakowań 

objętych systemem depozytowym wymaga przeprowadzenia analiz mając na względzie osiągane 

poziomy recyklingu, jak i przyszłe wymogi prawa, w tym m.in. cele środowiskowe i obowiązujące poziomy 

recyklingu dla poszczególnych strumieni odpadów opakowaniowych.  

W przypadku konieczności dodatkowych informacji na temat stanowiska, bardzo proszę o kontakt z  

p. Dorotą Zawadzką-Stępniak, Dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji 

Lewiatan, e-mail: dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 502 117 112. 

 

Z poważaniem,  

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 


