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Problem zagospodarowywania odpadów
w kontekÊcie ochrony Êrodowiska
Gdyby ze wszystkich Êmieci, jakie Polacy wyprodukujà w tym roku, usypaç
gór´, mielibyÊmy nowy szczyt – zdawa∏oby si´ niepotrzebny i k∏opotliwy. Tymczasem Êmieci to dobry interes. Na Êwiecie wyrós∏ na nich nie jeden miliarder.

ki wydzielonymi grupami tych odpadów,
prowadzonej na bazie dost´pnych technologii. Natomiast wartoÊç oszcz´dnoÊci
z tytu∏u nie sk∏adowania odpadów jest
w przybli˝eniu równa, w zale˝noÊci od
sposobu prowadzonych obliczeƒ, 1 824
768 tys. PLN. Zawsze jednak najwa˝niejszym beneficjentem kosztów unikni´tych jest samo Êrodowisko.
W sprawnie dzia∏ajàcym ∏aƒcuchu ekologistycznym nasze Êmieci w procesie
ponownego przetwórstwa powinny nie
raz do nas powróciç, a po drodze stworzyç nowe miejsca pracy oraz przynieÊç
dochód. Jest to szczególnie wa˝ne
z uwagi na rosnàce bezrobocie w naszym
kraju. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami szacuje si´, ˝e w Polsce sam
system zbiórki i segregacji odpadów pozwoli na utworzenie oko∏o 10 780 miejsc
pracy. Szacunek ten nale˝y powi´kszyç
o miejsca pracy utworzone w zak∏adach
zajmujàcych si´ wtórnym przetwarzaniem odpadów oraz odzyskiem z nich
energii. Oprócz tego minimalnà wartoÊç
korzyÊci dla bud˝etu centralnego wynikajàcych z utworzenia tych kilkunastu
tysi´cy nowych miejsc pracy powsta∏ych
w ∏aƒcuchu logistycznym kompleksowego zagospodarowania u˝ywanych i zu˝ytych opakowaƒ okreÊliç mo˝na w opar-

Zasady logistycznego zarzàdzania
gospodarkà odpadami
Problem utylizacji odpadów pojawi∏
si´ w kraju na skutek wzrostu iloÊci i ró˝norodnoÊci opakowaƒ, g∏ównie jednorazowego u˝ycia. Obecnie iloÊç wytwarzanych w Polsce odpadów opakowaniowych nie jest jeszcze tak du˝a jak
w uprzemys∏owionych paƒstwach europejskich. Ze wzgl´du jednak na brak rozwiàzaƒ prawnych i ograniczone mo˝liwoÊci technologiczne bazy przetwórczej,
podstawowym sposobem zagospodarowywania odpadów pozostaje nadal deponowanie ich na sk∏adowiskach. Jest to
du˝e marnotrawstwo, poniewa˝ odpady mogà generowaç przychody, a tak˝e
mogà byç êród∏em kosztów unikni´tych.
WartoÊç przychodów z polskich odpadów komunalnych to kwota 2 360 320
tys. PLN i równa jest ona sumie przychodów uzyskanych z racjonalnej gospodar
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Rys. 1. Zasada 3 R w systemie gospodarki odpadami. èród∏o: Opracowanie w∏asne
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ciu o wielkoÊç zasi∏ków dla bezrobotnych, które nie b´dà wyp∏acane. KorzyÊci te wyniosà w skali roku 61 665 912 z∏
(przy zasi∏ku dla bezrobotnych wynoszàcego od 1 wrzeÊnia 2001 r. – 476,70 z∏).
DoÊwiadczenia krajów, które realizujà
∏aƒcuchy ekologistyczne Êwiadczà, ˝e nawet drobne niedopatrzenia organizacyjne przekreÊlajà tu niekiedy na d∏ugi czas
osiàgni´te z du˝ym trudem przekonanie
spo∏eczeƒstwa do racjonalnych dzia∏aƒ
zwiàzanych z segregacjà odpadów komunalnych, a szczególnie zu˝ytych opakowaƒ. Niestety, gospodarka rynkowa
nie rozwiàzuje automatycznie problemów odpadów zgodnie z naszymi oczekiwaniami, dlatego te˝ nowoczesne paƒstwo powinno ukierunkowaç poszczególne dzia∏ania podmiotów gospodarczych – zorientowanych na w∏asne korzyÊci – na dzia∏ania proekologiczne s∏u˝àce ca∏ej spo∏ecznoÊci. Konieczne jest
wprowadzenie skuteczniejszych dzia∏aƒ.
Przyk∏adem najbardziej radykalnych rozwiàzaƒ w tym zakresie sà Niemcy, w których to gospodarka odpadami obj´ta jest
kompleksowym programem rzàdowym.
Podstawà dzia∏aƒ proekologicznych jest
bezwzgl´dnie przestrzegana zasada, która okreÊlana jest cz´sto skrótem PPP od
angielskiego okreÊlenia: Polluter – Pays –
Principle – p∏aci sprawca zanieczyszczenia. Kolejnà regu∏à branà pod uwag´
podczas projektowania systemu gospodarki odpadami jest zasada 3 R (rys. 1).
• Reduction
• Reuse
• Recykling.
Zasady reduction oznacza unikanie, zapobieganie czy te˝ minimalizacj´ powstawania odpadów. Zgodnie z tà zasadà powinno si´ dà˝yç do wdra˝ania nowych ma∏o- i bezodpadowych technologii. Zawierajà one szeroki zakres dzia∏aƒ planistycznych, organizacyjnych, mened˝erskich i edukacyjnych w celu zaprojektowania produktu, którego szkodliwe oddzia∏ywanie na Êrodowisko jest
ograniczone we wszystkich fazach cyklu jego ˝ycia. Jest to tzw. redukcja
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wszelkich odpadów „u êród∏a”. Koncepcja czystych produkcji polega tak˝e na
takim zarzàdzaniu, które ogranicza marnotrawstwo zasobów pracy, materia∏ów
wsadowych i energii. Unika si´ u˝ywania
i produkcji toksycznych substancji,
wprowadza si´ obiegi zamkni´te i systemy recyklingu. Dzi´ki zastosowaniu takich rozwiàzaƒ zmniejsza si´ koszty
operacyjne z tytu∏u:
• mniejszego zu˝ycia materia∏ów
• redukcji kosztów obs∏ugi odpadów
• zmniejszenia nak∏adów pracy
• wzrostu wydajnoÊci
• przychodowoÊci ze sprzeda˝y wyrzucanych do tej pory produktów ubocznych produkcji.
Z kolei zasada reuse oznacza ponowne
wykorzystywanie niezniszczonych opakowaƒ. Podstawà tej zasady powinno byç
przede wszystkim wprowadzanie do obiegu opakowaƒ wielokrotnego u˝ytku. Obrót opakowaniami zwrotnymi wymaga od
ich posiadaczy opracowania odpowiednich rozwiàzaƒ logistycznych, które
umo˝liwi∏yby efektywne zarzàdzanie nimi. Odpowiednio opracowany system musi dzia∏aç w obie strony, to znaczy zarówno dostarczaç odpowiednie pojemniki
klientom, jak i po spe∏nieniu ich funkcji
odbieraç je, a nast´pnie przekazywaç dalej. Wdro˝enie tego typu systemu zwiàzane jest jednak z d∏ugotrwa∏ym procesem
adaptacji. Poza tym, w pierwszej kolejnoÊci muszà zostaç ustanowione odpowiednie regulacje prawne, które to kompleksowo unormujà obrót w zakresie opakowaƒ zwrotnych. Jednak jak do tej pory
uchwalona w 2001 roku ustawa o opakowaniach i odpadach komunalnych jest niekompletna. Dzieje si´ tak, poniewa˝ jednostki handlu detalicznego sà obowiàzane do przyjmowania zwracanych opakowaƒ wielokrotnego u˝ytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdujà si´ w ich ofercie handlowej. Niedochowanie tego obowiàzku jest zagro˝one
grzywnà. W ustawie nie zosta∏ natomiast
uregulowany obowiàzek odbioru opakowaƒ zwrotnych przez hurtowników ani
te˝ przez producentów. W efekcie brak
odpowiedniego ustawodawstwa powoduje obni˝anie sprawnoÊci funkcjonowania logistycznego ∏aƒcucha kompleksowego zagospodarowania odpadów, co z kolei w znaczny sposób blokuje rozwój ekologistyki opakowaƒ w Polsce.
Recykling to trzecia z zasad racjonalnej
gospodarki odpadami. Oznacza ponowne przetwórstwo czy te˝ inaczej – zwracanie do obiegu. Stosowanie zasady re-

cyklingu powoduje wzrost efektywnoÊci ca∏ej gospodarki poniewa˝ przyczynia si´ do:
• spadku iloÊci odpadów sk∏adowanych
na sk∏adowiskach
• stworzenia nowych miejsc pracy
• bardziej racjonalnego wykorzystania
surowców i energii w zwiàzku z ponownym wykorzystaniem istniejàcych
opakowaƒ.

Gospodarka odpadami w Polsce
w Êwietle obowiàzujàcych przepisów
W Êwietle obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, pomimo ˝e ekologia zosta∏a
uznana za problem szczególnej wagi, nie
mo˝na liczyç na wi´ksze Êrodki finansowe z bud˝etu, które nale˝a∏oby przeznaczyç na realizacj´ wymienionych zasad
gospodarki odpadami w Polsce. O mo˝liwoÊci poprawy sytuacji ekologicznej
w skali jednego paƒstwa decydujà dwa
czynniki. Pierwszy z nich to wspomniane
mo˝liwoÊci finansowe, drugi natomiast,
to ÊwiadomoÊç ekologiczna. Poniewa˝
nie ma odpowiednich funduszy na rozwijanie edukacji ekologicznej, nie b´dzie
wi´kszej ÊwiadomoÊci ekologicznej,
a tym samym – wi´kszego nacisku na
przeznaczanie coraz wi´kszych cz´Êci bud˝etu na ochron´ Êrodowiska. Poza tym
zak∏adajàc, ˝e spo∏eczeƒstwo polskie zacz´∏oby segregowaç odpady w celu ponownego ich przetworzenia, to jednak
by∏oby to dzia∏anie w obecnych warunkach nieefektywne, poniewa˝ jak do tej
pory w Polsce nie ma bazy przetwórczej,
która odbiera∏aby te posegregowane odpady. W tej sytuacji, jedynym rozsàdnym
rozwiàzaniem wydaje si´ byç stworzenie
nowych mechanizmów pozwalajàcych na
kredytowanie przedsi´biorców zajmujàcych si´ recyklingiem oraz ustanowienie
wobec nich stosownych preferencji podatkowych. Preferencje te powinny
w pierwszej kolejnoÊci wspieraç dzia∏alnoÊç zwiàzanà z rozwojem potencja∏u
przetwórczego, w drugiej zaÊ – dzia∏ania
na rzecz budowy systemu selektywnej
zbiórki odpadów opakowaniowych. Poza
tym konieczne jest wprowadzenie instrumentów prawno-finansowych, takich jak,
np. op∏aty produktowe (recyklingowe),
które to sà klasycznym przyk∏adem tworzenia efektów zewn´trznych.
Analizujàc obowiàzujàce w Polsce
przepisy dotyczàce odpadów opakowaniowych nale˝y stwierdziç, ˝e znacznie
odbiegajà od wytycznych zawartych
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Rys. 2. Wp∏ywy na Fundusze Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej z tytu∏u kar w 2000 r. èród∏o:
Opracowanie w∏asne na podstawie: Rocznik Statystyczny Ochrony Ârodowiska. GUS, Warszawa 2000.

w Dyrektywie 94/62/EC dotyczàcej opakowaƒ i odpadów opakowaniowych.
Ustawa o odpadach nie daje podstaw
do budowy systemu organizacyjno –
prawnego, który umo˝liwi utylizacj´
znaczàcych iloÊci zu˝ytych opakowaƒ
oraz nie wprowadza docelowych poziomów ich odzysku i recyklingu.
Poza tym wprowadzanie kolejnych
ustaw niewiele zmienia, je˝eli dotychczas istniejàce przepisy nie sà przestrzegane. Przyk∏adem mo˝e byç ÊciàgalnoÊç
kar przez Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. W 2000 roku wymierzono 404 849,6 mln PLN z czego
wp∏yn´∏o jedynie 29 118,9 mln PLN, co
stanowi zaledwie 7,19% (rys. 2). Je˝eli
nic nie zmieni si´ w tej kwestii, nie nale˝y spodziewaç si´ poprawy sytuacji
w dziedzinie ochrony Êrodowiska.
Funkcjonowanie z∏o˝onego systemu,
jakim jest system gospodarki odpadami,
zale˝y od w∏aÊciwego i niezawodnego
dzia∏ania wszystkich jego sk∏adowych, jest
bowiem wypadkowà ogniwa najs∏abszego. Dlatego te˝, reasumujàc, nale˝y
stwierdziç, i˝ w pierwszej kolejnoÊci nale˝y wprowadziç w Polsce odpowiednie
zmiany ustawodawstwa, które to stanowi
formalnà podstaw´ efektywnie funkcjonujàcego ∏aƒcucha gospodarki odpadami.
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