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Koordynacja procesów logistycznych w recyklingu
Jednym z elementów przemian po
wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej by∏o powo∏anie na mocy ustawy
krajowego systemu recyklingu. Celem tego systemu jest m. in. zapewnienie okreÊlonych w w/w ustawie
poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Recykling w Polsce
znajduje si´ w poczàtkowym stadium
rozwoju i w∏aÊciwa realizacja wymaga wprowadzania odpowiednio sformu∏owanych regu∏ koordynacji oraz
Rys. 1. Schemat procesu recyklingu. èród∏o: Opracowanie w∏asne.
szerokiej edukacji kadr odpowiadajàcych za recykling. Badania i analizy
wskazujà, ˝e pozwoli to uzyskaç fir- twarzaniem substancji lub materia- C – jest to segment, w którym nast´puje wykorzystanie wyniku
∏ów zawartych w odpadach w procemom i gospodarce realne korzyÊci.
procesu recyklingu jako substytusie produkcyjnym, w celu uzyskania
tu elementu wytworzonego z susubstancji lub materia∏u o przeznaProces recyklingu
rowców naturalnych.
czeniu pierwotnym, lub o innym
Dotychczasowe podejÊcie do pro- przeznaczeniu, w tym te˝ recykling
Podmiotami, które sà zobowiàzacesów i dzia∏aƒ realizowanych w ra- organiczny, z wyjàtkiem odzysku ne uczestniczyç w procesie recymach ∏aƒcucha dostaw nie uwzgl´d- energii2. Jako proces recyklingu ro- klingu, zgodnie z ustawà dotyczàcà
nia∏o problematyki zagospodarowa- zumiemy transformacj´ odpadu gospodarowania odpadami4, sà pronia powstajàcych w ten sposób odpa- opakowaniowego od momentu jego ducenci, importerzy oraz jednostki
dów opakowaniowych. Stale rosnàca pozyskania do wytworzenia z niego handlowe, wprowadzajàcy w wynikonsumpcja oraz coraz bardziej wy- u˝ytecznego wyrobu finalnego, któ- ku swej dzia∏alnoÊci opakowania na
szukane formy opakowaƒ, stosowane ry mo˝e byç spo˝ytkowany zamiast rynek, a w szczególnoÊci:
przez producentów, wymagajà zaan- wyrobu z surowców naturalnych3.
• wytwórcy produktów
ga˝owania w problemy nadmiernej
Schematycznie proces recyklingu • importerzy (tak˝e import na pomasy niezagospodarowanych odpa- mo˝na podzieliç na trzy segmenty,
trzeby w∏asne) z wykluczeniem
dów. Coraz cz´Êciej, mówiàc o spraw- w których uczestnikami sà odr´bne
importu w celu eksportu
nie funkcjonujàcych ∏aƒcuchach do- podmioty gospodarcze [patrz ryc. 1]: • przedsi´biorcy prowadzàcy jedstaw, wymienia si´ równie˝ procesy A – jest to segment zbierania i przy- nostk´ (lub jednostki) handlu dezwrotów, usuwania i utylizacji odpatalicznego o powierzchni handlogotowania odpadów opakowadów, którymi zajmuje si´ logistyka
wej powy˝ej 500 m2, sprzedajàcy
niowych do postaci, w której naprocesów utylizacyjnych1, cz´sto zwadajà si´ do ponownego przerobu
produkty pakowane
na ekologistykà. Jednym z dzia∏aƒ li- B – jest to w zasadzie proces pro- • przedsi´biorcy prowadzàcy wi´kwidowania zb´dnych odpadów, któdukcyjny, który polega na przetwocej ni˝ jednà jednostk´ handlu dere uwa˝a si´ za najbardziej korzystne
rzeniu odpadu opakowaniowego
talicznego o ∏àcznej powierzchni
dla Êrodowiska, jest poddawanie ich
na substancj´ lub produkt, który –
handlowej powy˝ej 5000 m2, bez
ponownemu przetwórstwu. Rosnàce
jako efekt procesu recyklingu –
wzgl´du na powierzchni´ pojeznaczenie recyklingu widoczne jest
sam w sobie stanowi wartoÊç dla
dynczej jednostki, sprzedajàcy
m. in. poprzez liczne akty prawne
odbiorcy finalnego. Ten segment
produkty pakowane
uchwalone w ostatnim okresie.
jest okreÊlany mianem recyklingu • przedsi´biorcy pakujàcy produkty
Recykling jest powtórnym przew∏aÊciwego
wytworzone przez innych przed1

Abt S., Zarzàdzanie logistyczne w przedsi´biorstwie, PWE Warszawa 1998.
www.recykling.info.pl (18.05.2005)
3 Ustawa o odpadach Dz.U. 01.62.628 z dnia 27 kwietnia 2001 roku z póêniejszymi zmianami.
4 Ustawa z 11 maja 2001 roku o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie
depozytowej Dz. U. z 2001 roku Nr 63, poz. 639 z póêniejszymi zmianami.
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si´biorców i wprowadzajàcy je na
rynek krajowy
• przedsi´biorcy, którzy zlecili wykonanie produktu lub produktu w opakowaniu oraz których oznaczenie
zosta∏o umieszczone na produkcie
lub produkcie w opakowaniu.
W Polsce podstawà dzia∏aƒ na
rzecz recyklingu jest ustawa zwana
potocznie ustawà o op∏acie produktowej4, która wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia 2002 r. Nak∏ada ona na przedsi´biorców obowiàzek zapewnienia reRys. 2. Przep∏ywy odpadów opakowaniowych w krajowym systemie recyklingu w Polsce.
cyklingu odpadów opakowaniowych
èród∏o: Opracowanie w∏asne
powsta∏ych z opakowaƒ wprowadzonych przez przedsi´biorc´ na ry- 2. Sortownie odpadów odpowiada- miotami bran˝y odzysku i recyklinnek krajowy.
jàce za prawid∏owe przygotowa- gu. Skutkiem tego sà:
Podmioty uczestniczàce w recyklinnie odpadów opakowaniowych, • brak ciàg∏oÊci dostaw surowców
gu wraz z przep∏ywami surowców,
wtórnych do zak∏adów recyklingotak by nadawa∏y si´ do przetwoczyli odpadów opakowaniowych, dowych
rzenia.
kumentów, informacji oraz Êrodków 3. Zak∏ady recyklingowe dokonujà- • marnotrawstwo surowców, zwiàzapieni´˝nych tworzà na mocy ustawy
ne z ich sk∏adowaniem na wysypice przetworzenia odpadów (do
krajowy system recyklingu.
skach.
tej grupy zalicza si´ tak˝e produCele stawiane przed podmiotami
Po˝àdanym efektem koordynacji
centów korzystajàcych z surowkrajowego systemu recyklingu w poców naturalnych i wtórnych, np. powinna staç si´ Êcis∏a wspó∏praca
staci minimalnych poziomów odzymi´dzy podmiotami systemu recyhuty szk∏a) odpowiadajàce za:
sku i recyklingu sà trudne do realiza• prawid∏owe przetworzenie i mi- klingu, która umo˝liwi∏aby przep∏ywy
cji i ich osiàgni´cie wymaga wspó∏nimalizacj´ efektów ubocznych zgodne ze schematem przedstawiopracy mi´dzy uczestnikami i koordyprocesu recyklingu odpadów nym na rys. 3.
nacji dzia∏aƒ. W odniesieniu do sysSchemat przedstawiony na rys.
opakowaniowych
temu recyklingu, koordynacja po• sprzeda˝ wyników procesów 3 zak∏ada wspó∏prac´ mi´dzy
winna polegaç na takim uzgodnieponownego przetwórstwa i do- uczestnikami, pozwalajàcà na makniu dzia∏aƒ podmiotów funkcjonujàkumentacj´, ˝e procesy zosta∏y symalne wykorzystanie dost´pnych
cych w ramach systemu, aby mog∏y
przeprowadzone prawid∏owo, na rynku surowców wtórnych. Na
byç osiàgni´te minimalne progi
a uzyskane produkty sà pe∏no- wysypiska Êmieci powinny byç kieroprzetwórstwa zapisane w ustawie.
wane jedynie te odpady, które nie
wartoÊciowe.
4. Wysypiska odpadów odpowiada- nadajà si´ do recyklingu, czyli, np.
Koordynacja przep∏ywów
jàce za niedopuszczenie do sk∏a- zmieszane, mokre odpady kuchenne
materia∏owych w procesie recyklingu dowania na terenach wysypisk lub odpady biodegradowalne. Pozoodpadów stanowiàcych cenny su- sta∏e surowce, po odpowiednim sorZa fizyczne przetwarzanie odparowiec na wejÊciu dla procesu re- towaniu lub jeÊli sà czyste i posegredów odpowiedzialne sà cztery grugowane, powinny byç przekazywane
cyklingu.
py jednostek:
Z przeprowadzonych badaƒ wyni- bezpoÊrednio do zak∏adów ponow1. Firmy zbierajàce i transportujàce ka, ˝e w funkcjonujàcym obecnie nego przetwórstwa. Takie dzia∏anie
odpady (do podmiotów tych zali- w Polsce systemie recyklingu mo˝- zwi´ksza∏oby strumieƒ dost´pnych
cza si´ tak˝e punkty skupu surow- na zaobserwowaç przep∏ywy su- dla recyklingu odpadów, gwarantuców wtórnych) odpowiadajàce za: rowcowe, tak jak to przedstawia jàc ciàg∏oÊç tego procesu. Podstawo• zgromadzenie jak najwi´kszej rys. 2.
wym problemem logistycznym w remasy, o jak najwy˝szej u˝yteczCechà charakterystycznà przedsta- cyklingu jest rozproszenie strumieni
noÊci, odpadów opakowanio- wionego systemu jest fikcyjny udzia∏ odpadów, co utrudnia gromadzenie
wych i przekazanie ich do zak∏a- sortowni odpadów w przep∏ywach i podwy˝sza koszty dostarczenia madów recyklingowych bàdê – gdy surowców i kierowanie odpadów teria∏ów do recyklingu.
jest to wymagane – do sortowni przede wszystkim na wysypiska.
Istotnym elementem, wymagajà• unikanie sk∏adowania warto- Schemat odzwierciedla brak koordy- cym tak˝e reorganizacji, sà dostawy
Êciowych surowców wtórnych nacji dzia∏aƒ, który przejawia si´ do zak∏adów recyklingowych surowna wysypiskach odpadów.
brakiem wspó∏pracy mi´dzy pod- ców wtórnych. Rozdrobnienie êróde∏
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Rys. 3. Po˝àdane modyfikacje w przep∏ywach odpadów opakowaniowych w krajowym systemie
recyklingu w Polsce. èród∏o: Opracowanie w∏asne

dop∏ywu odpadów do recyklingu powoduje, ˝e koszty ich gromadzenia
i przekazywania sà znaczne, a ich
pozyskanie w odpowiedniej z logistycznego punktu widzenia masie
utrudnione. Pewnym sposobem pozytywnego rozwiàzania problemu
by∏oby powstanie recyklingowych
centrów logistycznych, które pe∏ni∏yby rol´ poÊrednika mi´dzy posiadaczami odpadów a finalnymi recyklerami. Schematycznie proponowane
rozwiàzanie prezentuje rys. 4.
Rozpatrujàc warunki wprowadzania koordynacji nale˝y uwzgl´dniç,
˝e oznacza ona zgod´ uczestników
na uzale˝nienia mi´dzy nimi i realizowanymi przez nich dzia∏aniami.
Zaanga˝owanie na rzecz koordynacji nie jest mo˝liwe, je˝eli uczestnicy nie b´dà dostrzegaç okreÊlonych
korzyÊci dla siebie5.

Na poziomie biznesowym firmy, na
którym procesy sà rozpatrywane pod
kàtem efektów finansowych, nale˝y
uznaç, i˝ efektem koordynacji procesów recyklingu (zachodzàcych w ramach systemu) powinna byç efektywnoÊç finansowa, zwiàzana z zapewnieniem dofinansowania w zamian za
rzetelny udzia∏ w recyklingu.
Na poziomie mened˝erskim, odpowiedzialnym za zarzàdzanie i planowanie, koordynacja powinna oznaczaç efektywne wykorzystanie marnotrawionych dotàd surowców wtórnych i wi´kszà efektywnoÊç ekonomicznà poszczególnych podmiotów,
dzia∏ajàcych w ramach systemu
Na poziomie operacyjnym, na którym sà formu∏owane zadania wykonawcze, koordynacja powinna zapewniç ciàg∏oÊç i p∏ynnoÊç wykonywania
zadaƒ w ramach procesu recyklingu.

Rys. 4. Propozycja zmiany systemu dostaw surowców do zak∏adów recyklingowych.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.
5

Aby rozpatrywaç zadania koordynacji, proces recyklingu nale˝y podzieliç na dwa podprocesy:
1. Rzeczywisty proces ponownego
przetwórstwa odpadów
2. Proces potwierdzenia wykonania
recyklingu, zwiàzany z nowymi
przepisami prawa.
Zgodnie z zasadami zarzàdzania
logistycznego, oba procesy muszà
byç rozpatrywane ∏àcznie. Pierwszy
z podprocesów jest w zasadzie
standardowym procesem przep∏ywów materia∏owych, w którym dominujàcà rol´ odgrywa infrastruktura materialno – techniczna. Wykorzystanie odpowiednich urzàdzeƒ
i technologii przetwarzania decyduje o skutecznoÊci uzyskiwania po˝àdanych wyników. W tym przypadku
nale˝y uwzgl´dniç modyfikacje tej
infrastruktury niezb´dne do tego,
aby strefa zwrotu organizowana
w ramach ∏aƒcucha dostaw mog∏a
sprawnie funkcjonowaç. Chodzi tutaj m. in. o zapewnienie odpowiedniego sprz´tu typu: prasy, celownice, kontenery do segregacji, które
w tradycyjnych ∏aƒcuchach dostaw
nie wyst´pujà. W zarzàdzaniu rzeczywistym procesem nie nale˝y zapominaç o czynnikach sterujàcych
i controllingowych, do których zaliczyç trzeba wiedz´, motywacj´
i kontrol´ realizacji. Ich rang´ ma
podkreÊlaç wyró˝nienie drugiego
z podprocesów, w którym zasadniczy akcent zosta∏ po∏o˝ony na potwierdzenie wykonania recyklingu.
Potwierdzanie wykonania jest
wzmocnione argumentami prawnymi i ∏àczy si´ z zasadami uzyskiwania korzyÊci finansowych. Do jednostek uczestniczàcych w potwierdzaniu wykonania nale˝à:
• firmy zajmujàce si´ zbieraniem
i transportem odpadów
• zak∏ady ponownego przetwórstwa, czyli recyklerzy
• organizacje odzysku.
Rola firm zajmujàcych si´ zbieraniem, transportem oraz przetwarzaniem odpadów w potwierdzaniu wy-

Krawczyk S., Regu∏y koordynacji procesów logistycznych w: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Nr 2
(2005) Kraków 2005. str. 53 – 60.
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konania nie wymaga specjalnych objaÊnieƒ. Do ich grona do∏àczono, na
mocy ustawy, jednostki okreÊlane jako organizacje odzysku, przyporzàdkowujàc im odpowiedzialnoÊç za:
• zach´canie podmiotów do prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z recyklingiem odpadów opakowaniowych dost´pnych na rynku
• informowanie o procedurach i dokumentach, jakie sà wymagane
przy potwierdzaniu wykonania recyklingu (dokument potwierdzajàcy recykling cz´Êç A, B i C, zwany potocznie DPR’em)
• edukacj´ ekologicznà spo∏eczeƒstwa.
Wag´ zadaƒ realizowanych przez
organizacje odzysku potwierdzajà
przeprowadzone badania, które
uwidoczni∏y bariery w rozwoju systemu recyklingu. Nale˝à do nich
przede wszystkim brak ÊwiadomoÊci i wiedzy, jakie korzyÊci mo˝e
osiàgaç uczestnik w∏àczywszy si´
aktywnie w proces recyklingu, czego konsekwencjà sà opór i obawa
wobec niezb´dnych zmian.

Finansowanie procesu recyklingu
Powszechnie przyjmuje si´, ˝e
jednà z przeszkód wprowadzania
recyklingu jest bariera finansowa.
Nie potwierdzajà tego przyk∏ady
wskazujàce, ˝e umiej´tne zaanga˝owanie si´ w proces recyklingu,
mo˝e przynieÊç firmie korzyÊci finansowe. Umo˝liwia to dofinansowanie dzia∏alnoÊci recyklingowej,
które jest mo˝liwe dzi´ki wprowadzeniu w ˝ycie dyrektywy Unii Europejskiej 94/62/EC6, na mocy której, zgodnie z zasadà „zanieczyszczajàcy p∏aci”, stworzono system,
w którym dzia∏alnoÊç zak∏adów ponownego przetwórstwa odpadów
uzyska∏a dofinansowanie ze strony
producentów opakowaƒ wprowadzanych wraz z produktami na rynek. W Polsce odzwierciedleniem
tej dyrektywy jest wymieniona
wczeÊniej ustawa o op∏acie produktowej. Op∏ata produktowa wp∏aca6

na jest do urz´du marsza∏kowskiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu, na którym cià˝y
obowiàzek ponoszenia op∏aty. Nast´pnie Êrodki te sà rozdysponowywane proporcjonalnie do iloÊci odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu przez gmin´,
z uwzgl´dnieniem kosztów poniesionych na te dzia∏ania. Pozosta∏e
Êrodki NFOÂiGW przeznacza na finansowanie dzia∏aƒ w zakresie:
• odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych
• edukacji ekologicznej dotyczàcej
selektywnej zbiórki i recyklingu
odpadów opakowaniowych.
Kwota op∏at produktowych zebranych za rok 2002 wynios∏a oko∏o
15 mln z∏., a w 2003 r. oko∏o 4 mln
z∏. Przewiduje si´, ˝e w roku 2007
w wyniku rosnàcych poziomów odzysku i recyklingu oraz trudnoÊci
w ich osiàgni´ciu kwota op∏at produktowych mo˝e przekroczyç 500
mln z∏. Dodatkowym elementem,
pobudzajàcym dzia∏alnoÊç zwiàzanà z recyklingiem, by∏o ustawowe
zwolnienie z podatku dochodowego, wprost proporcjonalne do
udzia∏u masy odpadów opakowaniowych w masie surowców do produkcji. Zwolnienie to zosta∏o zniesione z dniem 1.01.2004 r.
Jak widaç, korzyÊci z wykorzystania odpadów w procesie recyklingu,
w samej tylko fazie wst´pnej przygotowania procesu recyklingu, sà
znaczne. Warunkiem ich uzyskania
jest w∏àczenie si´ firmy do skoordynowanej dzia∏alnoÊci w systemie recyklingu wed∏ug omawianych zasad. Wymaga to z jednej strony doskonalenia regu∏ koordynacji, jak
równie˝, z drugiej strony, podnoszenia kultury i wiedzy o koniecznoÊci i korzyÊciach dobrego funkcjonowania systemu recyklingu.
Praktyka wskazuje, ˝e dokonano
ju˝ wiele w zakresie stanowienia
dobrych przepisów prawnych oraz
zapewnienia odpowiedniego finansowania dzia∏alnoÊci w dziedzinie
recyklingu. Wyraênie odczuwa si´

jednak brak jednostek, które by∏yby
dobrymi koordynatorami tej dzia∏alnoÊci oraz olbrzymie luki w ÊwiadomoÊci uczestników o potrzebie
poddania si´ wymaganiom i dyscyplinie realizacji skoordynowanych
procesów logistycznych.
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RESUME
Polish accession to EU has caused many
important changes in domestic and social
life of Poland. One of the law changes was
establishment of national recycling scheme. The aim was to attain appropriate recycling targets for packaging waste, described in details in the above mentioned law.
Recycling in Poland is at the very beginning
of its development process and its proper
accomplishment depends on clear descriptions of co-ordination rules and wide education of responsible for recycling processes human resources. The research and
analysis show that activities according to
the rules will allow the companies and economy itself achieve real benefits.

European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20th December 1994 on packaging and packaging waste.
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