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Wstęp

Polskie gospodarstwa domowe nie odstają od średniej rozwiniętego 
świata pod względem nasycenia sprzętem elektrycznym i  elektronicz-
nym. Świadczy to o rosnącym poziomie zamożności. Należy oczekiwać, 
że w nadchodzących latach w dalszym ciągu wciąż wzrastać będzie liczba 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych posiadanych przez polskie ro-
dziny1. Należy się także spodziewać wzrostu liczby sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, który będzie usuwany z domów i mieszkań, gdyż jest 
to sprzęt zepsuty lub przestarzały i wymieniany na nowy. Sposób, w jaki 
społeczeństwo poradzi sobie z rosnącym strumieniem zużytego sprzętu 
elektronicznego i  elektrycznego (tzw. „elektroodpadów”), nabiera więc 
kluczowego znaczenia dla stanu środowiska w Polsce.

Niniejsze krótkie opracowanie przedstawia propozycję usprawnienia 
gospodarki elektroodpadami poprzez wprowadzenie prostego rozwiąza-
nia, a mianowicie depozytu zwrotnego2, które znacznie usprawni odbiór 
i przekazywanie elektroodpadów do właściwych zakładów przetwarzania. 
Zanim jednak zostanie opisana idea depozytu, należy pokrótce przedsta-
wić słabości obowiązujących w Polsce unormowań i luki nowych propozy-
cji rządowych.

1 W pierwszym kwartale 2015 roku. sprzedaż urządzeń AGD w Polsce wzrosła o 12% w porównaniu z 
analogicznym okresem roku 2014, a oczekuje się, że w całym roku 2015 sprzedaż wzrośnie o 5% – zob. Polacy 
ruszyli na zakupy AGD, „Rzeczpospolita” z 13 kwietnia 2015 roku. 

2 Terminy mają znaczenie. Depozyt jest umową przechowania. Użycie dookreślenia „zwrotny” nie jest redun-
dancją, lecz zwraca uwagę, że opłata nie jest pobierana, gdy oddawany jest sprzęt tej samej kategorii lub jest 
wymagana z opcją zwrotu, gdy nabywca przekazuje zużyty sprzęt z pewnym opóźnieniem.
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„Ramowa” presja UE

Funkcjonowanie i  kierunki 
zmian polskiego systemu gospodarowania 
zużytym sprzętem elektrycznym i  elektro-
nicznym (ZSEE) wyznacza obecnie Dyrekty-
wa 2012/19/UE z 4 lipca 2012 roku w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i  elektro-
nicznego (WEEE).

Dyrektywa ta nakłada na państwa człon-
kowskie obowiązek wdrożenia zasady od-
powiedzialności producenta i  osiągnięcia 
co roku minimalnego poziomu zbierania 
„elektroodpadów”. Poziom zbierania zgod-
nie z  dyrektywą 2012/19/UE powinien wy-
nosić 45% od 2016 roku. Polska uzyskała 
w  tej kwestii okres przejściowy – poziom 
zbierania w naszym kraju powinien wynosić 
40% od 2016 roku. Poziom ten jest oblicza-
ny jako iloraz całkowitej masy ZSEE zebranej 
w danym państwie członkowskim i wartości 
średniej masy sprzętu wprowadzonego do 
obrotu w  poprzednich trzech latach w  da-
nym państwie członkowskim. Od 2019 roku 
natomiast minimalny roczny poziom zbiera-
nia ZSEE będzie wynosić 65% średniej masy 
sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech 
poprzedzających latach w  danym państwie 
członkowskim. Nasz kraj został zaliczony do 

grupy państw, które mogą odroczyć termin 
osiągnięcia wskazanego (tj. 65%) poziomu 
zbierania, nie później jednak niż do 14 sierp-
nia 2021 roku.

Należy podkreślić, że unijne zasady mają 
charakter ramowy i  umożliwiają skonstru-
owanie takiego systemu gospodarowania 
ZSEE, który optymalnie odpowiada potrze-
bom kraju. W szczególności warto zauważyć, 
że zasada odpowiedzialności producenta 
ma charakter organizacyjny – wskazuje pod-
miot, od którego należy zacząć konstruowa-
nie systemu, a  nie charakter ekonomiczny 
(kto rzeczywiście ponosi koszty). Zanieczysz-
czającym nie są bowiem jedynie producenci 
(lub wprowadzający), lecz przede wszyst-
kim nabywca i  konsument i  naturalne jest, 
że to konsument ostatecznie ponosi koszty 
swojego działania. Przypomnieć warto, że 
nawet jeśli konsument otrzymuje informa-
cje o kosztach gospodarki odpadami (KGO) 
wchodzących w  skład ceny końcowej, to 
i tak reaguje nie na daną pozycję kosztową 
(składową kosztów), lecz na łączną cenę – dla 
wytwórcy sprzętu ważna jest więc elastycz-
ność cenowa popytu. Wysokość opłat KGO 
wpływa na popyt na urządzenia elektrycz-
ne i  elektroniczne wyłącznie jako element  
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składowy ceny końcowej i  w  proporcji do 
udziału w kształtowaniu tej ceny. Prosty mo-
del matematyczny pokazuje, że jeśli koszty 
gospodarowania odpadami elektrycznymi 
i  elektronicznymi (KGO) wynoszą ok. 0,15 
złotego na kilogram sprzętu, to w przypadku 
wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego 
o wadze ok. 60 kilogramów i cenie rynkowej

ok. 1200 złotych, udział opłaty – KGO stano-
wi około 0,75% ceny. Ponieważ elektryczny 
sprzęt wielkogabarytowy jest wymieniany 
co 8–10 lat, opłata KGO związana z zakupem 
tego sprzętu jest w budżecie gospodarstwa 
domowego niemalże niezauważalna (9 zło-
tych obciążające budżet rodziny w  ciągu 
8–10 lat).

Matt  McGee CC licenses prior to Version 4.0 ecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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Przykładowo dyrektywa 2002/95/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 
2003 roku na temat ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w wy-
posażeniu elektrycznym i  elektronicznym 
dotyczy spraw związanych ze zbieraniem  

i z recyklingiem ZSEE. Zobowiązuje ona pań-
stwa członkowskie do zapewnienia, że w SEE 
wprowadzanym na rynek nie będzie elemen-
tów zawierających min. ołowiu, rtęci, kadmu 
czy chromu VI. Zbiór oraz przetwarzanie zu-
żytego sprzętu powinny być prowadzone 

Naukowe potwierdzenie toksyczności 
elektroodpadów

Rob CC licenses prior to Version 4.0 ecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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w taki sposób, aby wrażliwe części urządzenia 
były demontowane w  sposób pozwalający 
na usunięcie (lub neutralizację) szkodliwego 
składnika4.

Często nie wiedzą, że przykładowo chło-
dziarki i zamrażarki, które posiada 99% pol-
skich gospodarstw domowych, zawierają 
substancje toksyczne takie jak: czynniki 
chłodzące przyczyniające się do powstania 
efektu cieplarnianego, tworzywa sztuczne 
charakteryzujące się bardzo niską biode-
gradowalnością i praktycznie nierozkładane 
przez mikroorganizmy, olej smarujący, któ-
rego wpływ na środowisko – jest znaczny, 
gdyż w rezultacie dostania się oleju do wody 

powierzchniowej substancje ropopochodne 
pozostają na powierzchni, blokując dostęp 
tlenu dla organizmów żyjących w  wodzie, 
niszcząc środowisko organiczne; metale 
ciężkie takie jak miedź, które kumulują się 
w organizmach żywych, i okablowanie, któ-
rego spalanie w niekontrolowanych warun-
kach może prowadzić do powstania wysoce 
toksycznych dioksyn i furanów, m.in. 2,3,7,8 – 
Tetrachlorodibenzodioksyny (TCDD) oraz 
złom stalowy.

Źródłem zanieczyszczenia środowiska 
i zagrożeniem dla zdrowia ludzi są także nie-
prawidłowości w  gospodarowaniu odpada-
mi innych produktów elektrycznych.

4 Analiza skutków oddziaływania człowieka na środowiska jest w wielu przypadkach obarczona naukową nie-
pewnością co do typu i skali zagrożenia. Może rodzić więc kontrowersje w debacie publicznej. W odniesieniu 
do omawianych w tej części substancji, ich szkodliwość dla środowiska i zdrowia nie budzi wątpliwości – jest 
naukową pewnością.
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Sprzęt elektryczny i  elektroniczny za-
wiera substancje szkodliwe dla zdrowia i śro-
dowiska naturalnego – poprawne działanie 
takiego sprzętu wymaga wykorzystania 
szeregu substancji i  związków, które mogą 
okazać się szkodliwe dla środowiska, jeśli nie 
zostaną w  odpowiedni sposób zagospoda-
rowane. W  sprzęcie produkowanym przed 
2006 rokiem (tj. przed uchwaleniem tzw. dy-
rektywy RoHS) wykorzystywano praktycznie 
w  nielimitowany sposób ołów, rtęć, kadm, 
sześciowartościowy chrom, polibromowane 
bifenyle (PBB) i polibromowane etery fenylo-
we (PBDE), czyli pierwiastki i substancje wy-
soce szkodliwe dla środowiska, a  w  dużych 
stężeniach niebezpieczne także dla ludzi. Te 
szkodliwe substancje występują w  znacz-
nym natężeniu w  sprzęcie chłodniczym 
i jego częściach składowych, w tym bateriach 
i akumulatorach, a także w sprzęcie oświet- 
leniowym, a szczególnie w świetlówkach.

Największe zagrożenia dla środowi-
ska w  gospodarowaniu zużytym sprzętem 
chłodniczym powstają w  fazie demontażu 
urządzeń. Nieprofesjonalny demontaż sprzę-
tu chłodniczego, zarówno ten prowadzony 
w  garażach czy punktach skupu złomu, jak 

Ocena wpływu na środowisko

i  zakładach przetwarzania o  niskim stan-
dardzie technologicznym, podporządko-
wany jest zyskowi ze sprzedaży najbardziej  
atrakcyjnych składników – metali. Nie obejmu-
je on jednak kosztownych operacji usuwania 
i przetwarzania składników szkodliwych czy 
niebezpiecznych, które trafiają do środowi-
ska. Składnikami tymi są czynniki chłodnicze – 
ziębniki zawarte w  układach chłodniczych, 
gazy chłodnicze wchodzące w  skład pia-
nek izolacyjnych oraz przepracowane oleje 
sprężarkowe, zanieczyszczone czynnikami 
chłodniczymi. Nieprofesjonalny demontaż 
takich urządzeń jest źródłem emisji gazów 
do atmosfery oraz przepracowanych ole-
jów do ziemi lub wód. Czynniki chłodnicze 
charakteryzuje zdolność do parowania w ni-
skich temperaturach, co zwiększa ryzyko ich 
niekontrolowanego przedostawania się do 
środowiska nie tylko w  warunkach utraty 
szczelności układów w  procesie ich starze-
nia, ale także w wyniku działania osób, które 
kierują się chęcią zarobienia na sprzedaży 
„surowców wtórnych”.

W  domowym sprzęcie chłodniczym do 
celów izolacyjnych wykorzystuje się pian-
ki poliuretanowe. Pożądane właściwości  
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pianek kształtują środki spieniające – pia-
notwórcze porofory. Najpopularniejszym 
i  bardzo efektywnym poroforem, stosowa-
nym w  przemyśle chłodniczym, był swego 
czasu bardzo groźny dla środowiska, zwłasz-
cza klimatu, freon. Po odkryciu skutków 
jego destrukcyjnego wpływu na warstwę 
ozonową został zastąpiony dwutlenkiem  
węgla, a  następnie cyklopentanem. Poro-
fory zastosowane w  produkcji pianek po-
zostają ich składnikiem nawet wtedy, kiedy 
urządzenie chłodnicze nie pełni już swojej 
funkcji. Ich usunięcie, w  porównaniu z  po-
zbawieniem układu chłodniczego zawartych 
w nim ziębników, wymaga zastosowania za-
awansowanych technologicznie procesów 
parowania i skraplania gazów w warunkach 
pełnej hermetyzacji. Do zakładów prze-
twarzania, w  strumieniu odpadów, trafiają
obecnie urządzenia zawierające w  składzie 
pianek freony (ok. 30%), jak i  cyklopentan 
(70%). Choć udział tych pierwszych będzie 
sukcesywnie malał, zdolność technologicz-
na do ich odzysku powinna być utrzymywa-
na w Polsce jeszcze przynajmniej przez kilka-
naście lat.

Innym stwarzającym zagrożenie dla 
środowiska składnikiem zużytego sprzętu 
chłodniczego jest olej sprężarkowy (mine-
ralny lub syntetyczny). Ma on zapewnić sma-
rowanie części współpracujących mecha-
nicznie, odprowadzić ciepło tarcia i chłodzić 
silnik napędowy zamocowany w obudowie 
sprężarki. Silniki sprężarki pracują w atmo- 
sferze roztworu czynnika i  oleju. Olej bez-
pośrednio styka się więc z  czynnikiem 
chłodniczym. Jego udział w ziębniku ocenia 
się na ok. 10%. Niektóre z czynników chłod-
niczych praktycznie nie mieszają się z oleja-

mi inne tworzą z nimi roztwory. Nie zawsze 
jest więc możliwe proste mechaniczne od-
dzielnie oleju od czynnika chłodniczego. 
Poza zagrożeniami środowiskowymi zwią-
zanymi z  potencjalnym zaolejeniem wód 
i  gleb przez zużyty olej sprężarkowy przy 
nieodpowiednim postępowaniu należy się 
też liczyć z wprowadzeniem do środowiska 
czynników chłodniczych wraz z olejami.

Branża recyklingowa rozwija i wprowadza 
nowe technologie. Dynamika tych zmian, 
a jednocześnie dość długi czas użytkowania 
urządzeń chłodniczych w  gospodarstwach 
domowych sprawiają, że do zakładów prze-
twarzania trafia sprzęt silnie zróżnicowany 
pod tym względem. Dla zachowania bez-
pieczeństwa pracowników, okolicznych 
mieszkańców i  środowiska niezbędne jest 
więc korzystanie z najnowszych często bar-
dzo kosztownych technologii przetwarzania 
urządzeń chłodniczych. Na przetwarzają-
cych odpady spada więc największy ciężar 
bezpiecznego odzysku i  unieszkodliwienia 
tych substancji. Wysoka skuteczność syste-
mu zbierania sprzętu chłodniczego i  innych 
elektroodpadów zmniejszy niekorzystne dla 
środowiska praktyki, takie jak nieprofesjo-
nalny demontaż w  prymitywnych warun-
kach.

Użytkownicy sprzętu są na ogół nieświa-
domi faktu, że w  użytkowanych urządze-
niach elektrycznych i  elektronicznych znaj-
dują się szkodliwe substancje.

Problem ten dobrze ilustrują świetlówki. 
Dzięki postępowi technologicznemu trady-
cyjne świetlówki są stopniowo wypierane 
z  rynku przez diody LED. Jest to zjawisko 
korzystne, między innymi dlatego, że zużyte 
świetlówki są wyjątkowo szkodliwą katego-
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rią ZSEE ze względu na zawartą w nich rtęć. 
Jednakże na skutek dotychczasowej klasyfi-
kacji zużytego sprzętu są one niewłaściwie 
zagospodarowywane.

Dotychczas obowiązująca klasyfi acja 
ZSEE umożliwia zaliczenie zużytych diod 
LED do pozostałych urządzeń oświetlenio-
wych, rozliczanych odrębnie od pozosta-
łych lamp. Ponieważ coraz mniej świetló-
wek jest wprowadzanych na rynek, wskutek 
tego coraz mniej zużytych świetlówek musi 
zostać zebranych i przetworzonych w spo-
sób prawidłowy. Powstaje zatem nadwyżka 
świetlówek (żywotność świetlówki wyno-
si więcej niż 2 lata), które są lub staną się 
ZSEE i  nie zostaną poddane prawidłowe-
mu recyklingowi. W  przypadku wszyst-
kich innych kategorii w  podobnej sytuacji 
ZSEE ściągany jest z rynku przez podmioty 
wprowadzające nowocześniejsze rodzaje 
sprzętu. W tym przypadku tak się nie dzieje, 
bowiem producenci LED mogą realizować 
swoje obowiązki poprzez zbieranie i  prze-
twarzanie ZSEE na podstawie zbiórki i prze-
tworzenia innych niż lampy pozostałych na 
przykład chłodziarek i urządzeń. Należy do-
dać, że stawka opłaty produktowej dla po-
zostałych urządzeń jest niższa niż dla lamp. 
W efekcie, z perspektywy wprowadzających 
diody LED, bardziej opłacalnym rozwiąza-
niem jest uiszczenie opłaty produktowej, 
a nie finans wanie bardziej kosztochłonne-
go przetwarzania ZSEE należącego do gru-
py lamp. 

Funkcjonowanie osobnych grup – dla 
bardziej kosztownych ZSEE z  lamp i  mniej 
kosztownych ZSEE z  LED – mogłoby mieć 
swoje uzasadnienie, gdyby nie opisana 
powyżej sytuacja. Wraz z  zastępowaniem 

świetlówek przez diody LED maleje liczba 
podmiotów zainteresowanych prawidło-
wym przetwarzaniem tych pierwszych. 
W efekcie zużyte świetlówki nie są przetwa-
rzane w  sposób właściwy, co prowadzi do 
uwalniania istotnych ilości rtęci, zanieczysz-
czających glebę i wody podziemne, stano-
wiąc tym samym poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzi. 

Należy więc wprowadzić do ustawy zapi-
sy, z których będzie jednoznacznie wynikało, 
że sprzęt oświetleniowy oparty na diodach 
elektroluminescencyjnych (LED), podlega 
ustawie zgodnie z  klasyfi acją zapropono-
waną poniżej:
l rodz. 5.2. – Liniowe lampy fluo escencyj-

ne i stosowane zamiennie lampy LED,
l rodz. 5.3. – Kompaktowe lampy fluo escen-

cyjne i stosowane zamiennie lampy LED,
l rodz. 5.4. – Wysokoprężne lampy wyła-

dowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodo-
we oraz lampy metalohalogenkowe i sto-
sowane zamiennie lampy LED,

l rodz. 5.5. – Niskoprężne lampy sodowe
i stosowane zamiennie lampy LED.

Zapis w ustawie zgodny z powyższą pro-
pozycją zagwarantuje środki niezbędne do 
przetwarzania zużytych świetlówek.

Prawidłowe zbieranie oraz przetwarzanie 
takiego sprzętu nie jest więc regulacyjnym 
wymysłem, lecz wymogiem uzasadnionym 
rzetelną naukową wiedzą o  substancjach 
toksycznych i  skutkach ich przenikania do 
środowiska. System gospodarowania ZSEE 
powinien sprzyjać temu, aby cele ochro-
ny zdrowia i  środowiska naturalnego były 
osiągane skutecznie i  ekonomicznie efek-
tywnie.

Ocena wpływu na środowisko
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W naszym kraju pokutuje opinia, że Pola-
cy nie rozumieją wagi ochrony środowiska, 
gdyż są za biedni, aby na nią zwracać uwa-
gę. To nieprawdziwe uogólnienie. Należy 
zauważyć, że wiele osób może co do zasady 
aprobować działania na rzecz ochrony śro-
dowiska, a równocześnie być niefrasobliwe, 
gdy decydują o losie zużytego we własnym 
gospodarstwie sprzętu. Dzieje się tak, jeśli, 
jak się często zdarza, kupując nowy sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, nie mają co zro-
bić ze starym. Przystają wtedy na „przyjazną 
propozycję” dowożących sprzęt kierowców 
i  tragarzy, którzy za niewielką opłatą (za-
zwyczaj od 20 do 50 złotych) oferują zabra-
nie sprzętu, który następnie kończy na zło-
mowisku.  Konsumenci nie wiedzą nawet, 
że owi „tragarze” działają często na własną 
rękę i jakie są dalsze losy zużytego sprzętu. 
Dla nich nieważna jest troska o  usunięcie 
ze sprzętu substancji szkodliwych w  spo-
sób niezagrażający zdrowiu ludzi i  czysto-

ści środowiska, lecz waga sprzętu, z którym 
obchodzą się skutecznie na swój sposób. 
Nabywcy nowego sprzętu elektrycznego 
i  elektronicznego mimowolnie finansuj  
wtedy szarą strefę i niechcący przyczyniają 
się do poważnego zanieczyszczania środo-
wiska.

Badania empiryczne prowadzone w per-
spektywie ekonomii behawioralnej po-
twierdzają te obserwacje. Z przeprowadzo-
nych przez Instytut Badawczy ARC Rynek 
i Opinia badań na temat sposobów postę-
powania przez polskie gospodarstwa do-
mowe wynika, że blisko 60% gospodarstw 
domowych nie przekazało zużytego sprzę-
tu dużego AGD (lodówek, pralek, kuchenek 
itp.) do sklepów, które sprzedały im nowe 
urządzenia, a 15% klientów musiało zapła-
cić za odbiór przez sklep „starego” sprzętu. 
Stwierdzono także, że nabywcy nowych 
urządzeń przekazują do sklepów „stary” 
sprzęt, głównie w  sytuacji, gdy sklep za-

Wykres 1. Czy byłoby pomocne, gdyby sklep odbierał zużyty sprzęt nieodpłatnie, z domu 
klienta, w momencie dostawy nowego urządzenia?

2%

Nota: N=506,

3%

95%

Tak – 95% Nie – 3% Nie wiem – 2%
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pewnia odbiór zużytych urządzeń z domów 
klientów i nie pobiera za to opłaty lub opła-
ta za odbiór jest niska. Warto podkreślić, 
że jedynie 4% konsumentów samodzielnie 
dostarczyło zużyty sprzęt do sklepu, gdyż 
jest to obecnie jedyna możliwość jego bez-
płatnego zwrotu sprzedawcy nowych urzą-
dzeń.

Przygotowywana nowa ustawa o  zuży-
tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
stwarza doskonałą okazję, aby pomóc Pola-
kom w osiągnięciu zgodności pomiędzy de-
klarowanymi przez nich wartościami (troską 
o stan środowiska naturalnego) a faktyczny-
mi zachowaniami (sposobem postępowania
ze zużytym sprzętem AGD).

Ocena wpływu na środowisko



14

Jak usprawnić system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce?

Wspomniane już zostało, że w na-
szym sejmie trwają obecnie prace nad nową 
ustawą o  zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym. Zgodnie z publicznie zna-
nym projektem ustawy nie zmienia on za-
sadniczej konstrukcji systemu.

Mechanizm systemu ZSEE przedstawia się 
następująco: wprowadzający jest zobowią-
zany do osiągnięcia odpowiednich pozio-
mów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. 
Poziomy te są wyznaczane w  stosunku do 
masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na 
terytorium kraju w  poprzednim roku kalen-
darzowym (dla przedsiębiorców obecnych 
na rynku) lub w bieżącym roku (dla przedsię-
biorców wchodzących na rynek – art. 27a ust. 
2 ustawy ZSEE). Poziomy odzysku i recyklingu 
oblicza się w  stosunku do masy zebranego 
oraz przekazanego sprzętu (rozporządzenie 
wykonawcze). Ewentualna różnica pomiędzy 
osiągniętymi a wymaganymi poziomami jest 
podstawą naliczenia do opłaty produktowej 
(art. 64 ust. 2 i 3, art. 65 ust. 2 ustawy ZSEE).

Według intencji ustawodawcy obowią-
zek finans wania systemu zarządzania ZSEE 

Polski system gospodarowania ZSEE 
w świetle faktów

spoczywa na wprowadzających, chociaż jak 
już zostało wskazane, ostatecznie ekono-
micznymi kosztami funkcjonowania systemu 
obciążeni są nabywcy nowego sprzętu. Na-
leży jednak zauważyć, że w  interesie wpro-
wadzającego jest minimalizowanie kosztów 
rozliczenia obowiązku regulacyjnego, a  nie 
faktyczna realizacja interesu publicznego  
zmniejszenia szkód dla środowiska). Sys-
tem, w  którym głównym podmiotem jest 
wprowadzający sprzęt producent, nigdy nie 
będzie efektywny w  przypadku braku sku-
tecznych mechanizmów kontrolnych – tak 
właśnie dzieje się w  naszym kraju. Należy 
więc uzupełnić go o  proste mechanizmy 
wspierające prośrodowiskowe zachowania 
konsumentów i  zachęcić ich do oddawania 
sprzętu w momencie i w sposób zapewniają-
cy, że zużyty sprzęt trafi do legalnych zakła-
dów przetwarzania.

Jak wygląda obecny system gospodaro-
wania ZSEE w  świetle dostępnych danych? 
Podstawowym kryterium skuteczności sys-
temu gospodarowania ZSEE jest wskaźnik 
zebranego ZSEE mierzony jako iloraz wiel-
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kości zebranego sprzętu do liczby sprzętu 
wprowadzonego na polski rynek.

Jak wynika z danych zebranych przez GIOŚ 
(Główny Inspektor Ochrony Środowiska) 
w 2013 roku. na terytorium Polski wprowa-
dzono łącznie 486 tys. ton sprzętu elektrycz-
nego i  elektronicznego. Największą masę 
sprzętu 247 tys. ton – wprowadzono w gru-
pie Wielkogabarytowe urządzenia gospo-
darstwa domowego (50,83% łącznej masy). 

Jeśli natomiast chodzi o  zbieranie zuży-
tego sprzętu, to w 2013 roku. zebrano łącz-
nie 171 tys. ton zużytego sprzętu, w tym od 
gospodarstw domowych 163 tys. ton, co 
stanowi 95,32% masy zebranego zużytego 
sprzętu, a z innych źródeł niż gospodarstwa 
domowe 8 tys. ton, co stanowi 4,68% masy 
wyżej wymienionego sprzętu. Najwięcej zu-
żytego sprzętu zebrano w grupie Wielkoga-

barytowe urządzenia gospodarstwa domo-
wego, tj. 76 tys. ton, co stanowi 44,55% masy 
zebranego zużytego sprzętu. Powyższe 
dane obrazują znaczenie gospodarstw do-
mowych jako głównego źródła pochodzenia 
zużytego sprzętu oraz przeważajacy udział 
sprzętu wielkogabarytowego w  łącznej ma-
sie sprzętu.

Nawet jeśli dane o  wielkości zebranego 
zużytego sprzętu są prawdziwe3, to nowe wy-
mogi UE narzucają na nasz kraj obowiązek pra-
wie dwukrotnego zwiększenia zbiórki z obec-
nych 152 tys. ton rocznie do blisko 300 tyś ton 
w roku 2021, a nasza własna troska o środowi-
sko naturalne i zdrowie Polaków nakazuje, aby 
była to zbiórka rzeczywista. W świetle tych fak-
tów staje się oczywiste, że grożą nam drama-
tyczne skutki braku odpowiedniego systemu 
zbierania zużytego sprzętu.

3 Szeroko rozpowszechniona jest opinia, że ponad połowa zaświadczeń o wykonaniu zbiórki i przetworzenia 
jest fałszywa.

Ria Tan CC licenses prior to Version 4.0 ecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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Trzy lata przed wejściem w  życie zobo-
wiązania do zbierania co najmniej 40% wiel-
kości wprowadzanego na rynek SEE nasz 
kraj osiągnął wskaźnik o prawie 10% niższy 
niż przyjęte międzynarodowe zobowiązania.

Brak skutecznego wdrożenia postano-
wień dyrektywy ZSEE może skutkować nało-
żeniem na Polskę kar. Zgodnie ze zwyczajo-
wo stosowanymi przez Komisję Europejską 
regułami podstawowa wysokość kary okre-
sowej zaproponowanej do zastosowania 
przez Trybunał wobec Polski wynieść może 
od ok. 4,8 tys. euro do ok. 300 tys. euro 
dziennie. Przyjmując, że Trybunał nałoży na 
Polskę karę sięgającą ok. 50 tys. euro dzien-
nie, rok opóźnienia w  osiągnięciu wskaźni-
ków skuteczności obciąży nasz kraj kwotą 
18 milionów euro (ok. 74 miliony złotych) za 
każdy rok opóźnienia oraz znacznymi, choć 
niewyrażalnymi w pieniądzu, stratami wize-
runkowymi i złośliwymi epitetami w rodzaju 
„brudny człowiek Europy”.

Należy zwrócić uwagę, że nasz kraj jest 
daleki (luka wdrożeniowa wciąż wynosi 
22%) od spełnienia formalnych zobowiązań. 

Konsekwencje opóźnień i braku właściwego 
systemu zbierania elektroodpadów

Informacje prasowe oraz niektóre źródła 
branżowe wskazują na prawdopodobne za-
wyżanie tych wskaźników na skutek istnie-
nia nieprawidłowości w  postaci wydawania 
zaświadczeń o przetworzeniu sprzętu, który 
nigdy nie został nawet zebrany i dostarczo-
ny do danego zakładu przetwarzania lub 
wydawania zaświadczeń o  przetworzeniu 
sprzętu, które zostało dokonane niezgod-
nie z  obowiązującymi normami. Skala tych 
nieprawidłowości jest trudna do oszacowa-
nia. Jeśli to jest ok. 20% sprzętu, który został 
zgłoszony jako zebrany, to obniża to rzeczy-
wisty wskaźnik zbieranego sprzętu do mniej 
niż 30%, a  faktyczna luka implementacyjna 
wynosi wtedy blisko 40%. Do tych zjawisk 
dodać należy zjawisko nieprawidłowego za-
gospodarowania sprzętu przez tzw. złomia-
rzy, którzy ogałacają sprzęt ze wszystkich 
części niemetalowych, uwalniając toksyczne 
substancje i procesy. Przyjęcie innej klasyfi-
kacji ZSEE, w  tym stworzenie 6, zamiast 10 
grup sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go, zostały powszechnie uznane za racjonal-
ne i wprowadzone do proponowanej nowej 
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ustawy, gdyż utrudnią one manipulowanie 
kosztami przetwarzania ZSEE poprzez fina -
sowanie zbierania i  przetwarzania sprzętu 
takiego rodzaju, którego przetworzenie 
jest najtańsze. Istnieją silne przesłanki, aby 
wprowadzenie 6 grup nastąpiło bezzwłocz-
nie, gdyż zmniejszy to zakres szarej strefy 
i  uprości system zbierania i  raportowania 
sprzętu. Taki złożony z 6 grup podział funk-
cjonuje w  innych krajach już od wielu lat, 
ponieważ ma znaczny wpływ na system go-
spodarowania ZSEE, zgodnie z  jego założe-
niami (obecnie w  grupie 1 znajdują się tak 
pralki jak i lodówki – a optymalizujące swoje 
działania organizacje odzysku nie finans -
ją zbiórki i  przetwarzania lodówek, których 

proces przetwarzania jest droższy i wymaga 
specjalistycznych technologii, gdyż można 
rozliczać obowiązki przetwarzaniem pralek).

Inne rozwiązania, takie jak np. funkcjono-
wanie organizacji odzysku w formule not for 
profit, zostały odrzucone jako jałowe i  nie-
konstytucyjne. Pozostałe propozycje rozwią-
zań skupiają się wokół postulatów intensy-
fi acji i  optymalizacji działań kontrolnych. 
Niewątpliwie lepszy monitoring i  kontrola 
podmiotów rynku ZSEE oraz stworzenie 
minimalnych standardów jakości dla prze-
twarzania zebranego ZSEE są postulatami 
rozsądnymi, ale trzeba pamiętać, że kontro-
le zawsze są kosztowne, a rzadko skuteczne. 
Powinny więc być dozowane z umiarem.



18

Jak usprawnić system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce?

Jak zwiększyć skuteczność zbierania 
elektroodpadów

O wiele lepszym niż nacisk na kontro-
le pomysłem jest doprowadzenie do zgod-
ności bodźców ekonomicznych pomiędzy 
wszystkimi podmiotami rynku ZSEE. Obec-
nie nie ma jednak takiej zgodności bodźców, 
co sprzyja obłudnej sprawozdawczości i for-
malistycznej efektywności.

Przywołane wyżej dane pokazują, że naj-
ważniejszą kwestią dla poprawy w  obszarze 
gospodarowania ZSEE jest zbiórka wielkoga-
barytowego zużytego sprzętu elektrycznego 
i  elektronicznego (ZSEE). Stanowi on połowę 
wprowadzanego na rynek sprzętu, a wielkość 
zbiórki tego sprzętu stanowi rocznie zaledwie 
30% masy wprowadzanego sprzętu (według 
opinii Związku Pracodawców AGD CECED licz-
ba sprzętu zużytego, który pojawia się na ryn-
ku, jest dwukrotnie wyższa, niż wskazują na to 
dane zbierane, i raportowane do GIOŚ). Popra-
wa tych wskaźników jest najprostszą drogą do 
zwiększenie wskaźnika zagospodarowania od-
padów elektrycznych i elektronicznych.

Obecny system pozyskiwania odpadów 
jest pełen ambiwalencji. Obowiązująca usta-
wa stanowi, że sprzedawcy (wprowadzający) 

nowego sprzętu są jednymi z  podmiotów 
zbierających ZSEE i nakłada na nich obowią-
zek przyjmowania zużytego sprzętu od każ-
dego klienta nabywającego nowe urządze-
nie. Formalnie więc nabywca ma możliwość 
wygodnego pozbycia się niepotrzebnego 
SEE. Jednakże musi on sam przewieźć (lub 
zapłacić za przewóz) sprzęt do sklepu. Czę-
sto więc zdarzają się przypadki wyrzucania 
(porzucania) zużytego sprzętu zamiast prze-
kazania go do takiego odbiorcy, który prze-
każe ten ZSEE do prawidłowego zagospoda-
rowania, czyli do zakładu przetwarzania.

Podstawowym źródłem finans wania dzia-
łalności zakładów przetwarzania jest obecnie 
dofinans wanie, którego organizacje odzysku 
udzielają zakładom prztwarzania dzięki środ-
kom otrzymanym od wprowadzających – tzw. 
Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).

Warto zauważyć, że zwiększenie rzeczy-
wistej podaży zużytego sprzętu zakładów 
przetwarzania zwiększy źródło finans wania 
systemu odzyskiwania ZSEE, ponieważ zakła-
dy przetwarzania będą w znacznie większym 
stopniu samofinans wały się z wartości od-
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zyskanych ze  zużytego sprzętu surowców 
wtórnych (frakcji), które sprzedawane są  
recyklerom, przynosząc dodatkowe przy-
chody zakładom przetwarzania i zmniejsza-
jąc koszty gospodarowania ZSEE w skali całej 
gospodarki.

Przywołane fakty wskazują, że zakłady prze-
twarzania odgrywają i będą odgrywać kluczo-
wą rolę w całym systemie zagospodarowania 
ZSEE, gdyż nie tylko fi ycznie przetwarzają 
ZSEE, ale również wydają dokumenty potwier-
dzające wypełnienie obowiązków nałożonych 
na wprowadzających. Zakłady te mogą być 
rentowne nie poprzez wykorzystywanie sfał-

szowanej dokumentacji, ale dzięki pełniejsze-
mu wykorzystaniu nowoczesnych instalacji 
oraz dodatkowym dochodom uzyskiwanym 
ze sprzedaży odzyskiwanych frakcji.

Pełne i  długookresowe korzyści społeczne 
wzrosłyby znacznie, gdyby zużyty sprzęt nie 
trafiał na złomowiska, gdyby poprawnie odzy-
skiwano frakcje i gdyby rzeczywiście unieszko-
dliwiano niebezpieczne substancje znajdujące 
się w  sprzęcie (np. w  chłodziarkach czy świe-
tlówkach). Kluczową kwestią jest więc uspraw-
nienie zbiórki ZSEE, tak aby trafiał on do zakła-
dów przetwarzania, które mogłyby w większym 
zakresie wykorzystać swoje moce przetwórcze.

Wykres 2. „Losy“ starego sprzętu AGD w obecnym systemie

Stary sprzęt  
nie zostaje oddany  

w momencie zakupu

Sprzęt trafia na złom 
a szkodliwe substancje 

do środowiska

Odebrany przez sklep, 
sklep pobrał  

opłatę

Prawdopodobne 
prawidłowe 

przetworzenie

Zużyty sprzęt  
dostarczony do sklepu 

na własną rękę

Prawdopodobne 
prawidłowe 

przetworzenie



20

Jak usprawnić system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce?

KGO pozostaje głównym źródłem fina -
sowania systemu gospodarowania ZSEE.

Jednakże niezbędne jest także ustano-
wienie depozytu, który pobierany byłby od 
osób kupujących nowy sprzęt, chyba że na-
bywca oddaje w zamian zużyty sprzęt tej sa-
mej grupy.

Depozyt dotyczyłby praktycznie wy-
łącznie sprzętu wielkogabarytowego – lo-
dówek, pralek, kuchenek oraz zmywarek. 
Chodzi więc o sprzęt z następujących grup 
identyfik wanych w załącznikach do pro-
jektu ustawy:
l gr. 1 „Wielkogabarytowe urządzenia go-

spodarstwa domowego” – rodzaje urzą-
dzeń w tej grupie 2, 3, 5, 6, 7, 8

l gr. 2 „Małogabarytowe urządzenia gospo-
darstwa domowego” (rodzaj – 1, czyli od-
kurzacze);

l gr. 4 „Sprzęt audiowizualny” (rodzaj – 2,
czyli odbiorniki telewizyjne).
Dookreślenie w  ustawie powinno być

zgodne z nową dyrektywą, a obecny podział 
mógłby być stosowany w okresie przejścio-
wym. Depozyt powinien więc obejmować 
sprzęt działający na zasadzie wymiany tem-
peratury przeznaczony dla gospodarstw 

domowych oraz ekrany, monitory i  sprzęt 
zawierający ekrany o  powierzchni większej 
niż 100 cm2.

Sprzedawca nowego ZSEE z  wymienio-
nych wyżej grup zobowiązany byłby do 
pobrania depozytu przy jego sprzedaży. 
Opłata mogłaby być ustalona w wysokości 
20 PLN dla sprzętu z gr. 1 (a  także gr. 4-2), 
oraz 7 PLN dla gr. 2-1. Wysokość depozytu 
byłaby indeksowana raz na 3 lata o wskaź-
nik inflacji oblic ony dla tego okresu.

Sprzedawca zobowiązany byłby do za-
niechania poboru wyżej wymienionej opła-
ty, w  sytuacji gdy nabywca sprzętu odda 
w  zamian zużyty sprzęt tej samej grupy 
i rodzaju od razu przy dostawie sprzętu no-
wego lub sprzedawca zobowiązany byłby 
do zwrotu pobranego depozytu wtedy, gdy 
nabywca odda w zamian kompletny zużyty 
sprzęt w terminie do 30 dni od zakupu no-
wego urządzenia. Po okresie 30 dni od za-
kupu nowego sprzętu nabywca nie będzie 
już uprawniony do otrzymania w zamian za 
oddany zużyty sprzęt pobranego od niego 
wcześniej depozytu w  miejscu sprzedaży, 
natomiast mógłby ją zawsze odzyskać od-
dając sprzęt bezpośrednio do zakładu prze-
twarzania.

Depozyt w systemie zbierania elektroodpadów
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Należy wyraźnie podkreślić, że depozyt 
nie dotyczyłby takich urządzeń, jak np. to-
ster, suszarka do włosów, DVD, komputer, 
pendrive i innych drobnych elektrosprzę-
tów.

Proponujemy, aby 30% kwot wpłaconych 
z tytułu depozytu, który nie została zwróco-
na nabywcom sprzętu pozostało w  gestii 
sprzedawców detalicznych z  przeznacze-
niem na koszty gospodarowania przez nich 
odpadami ZSEE, a  70% kwoty depozytu 
trafiało (przy rozliczeniach kwartalnych) do 
WFOSiGW z przeznaczeniem na wzmocnie-
nie finans we kontroli przestrzegania usta-
wy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym. Sprzedawca (wprowadzający) 

zobowiązany byłby do składania w  Urzę-
dzie Marszałkowskim właściwym ze wzglę-
du na swoją siedzibę sprawozdania o wyso-
kości pobranej opłaty i  liczby odebranego 
sprzętu. Nieprzestrzeganie tego wymogu 
wiązałoby się z zagrożeniem wysoką karą.

Mechanizm depozytu zwrotnego za-
stosowany byłby do sprzętu o  największej 
masie, a więc najważniejszego z punktu wi-
dzenia gospodarowania elektroodpadami. 
Tylko sprzęt wielkogabarytowy z  gr. 1 sta-
nowi około 50% wprowadzanego na teryto-
rium kraju nowego sprzętu. Wzrost skutecz-
ności zbierania sprzętu w  tym segmencie 
może zapewnić Polsce wykonanie zobowią-
zań płynących z  dyrektywy UE. Wystarczy 

s2art  CC licenses prior to Version 4.0 ecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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bowiem, aby na każde 10 sprzedanych urzą-
dzeń z grupy 1 (tzw. dużego AGD) 6 wróciło 
do systemu zbierania (nie na złomowiska!), 
a Polska będzie mogła, pod względem masy, 
wypełnić unijne zobowiązania.

Wysokie nasycenie gospodarstw domo-
wych sprzętem elektrycznym i  elektronicz-
nym sprawia, że większość kupowanego 
nowego sprzętu służy do zastąpienia sta-
rego sprzętu (założyć można zasadnie, że 
starych urządzeń wielkogabarytowych nie 
posiadają jedynie kategorie lodówki, pral-
ki, kuchenki, zmywarki. Oznacza to, że do  
143 tys. nowych mieszkań konieczne będą 
nowe urządzenia i  nie nastąpi prawdopo-
dobnie w  tych przypadkach zwrot sprze-
dawcy do domu klienta, który w tym samym 
momencie w  przytłaczającej większości 
przypadków pragnie usunąć zużyte urzą-
dzenie ze swojego gospodarstwa domowe-
go. System depozytu zwrotnego pomoże 
w tym, aby zużyte urządzenie mogło od razu 
zostać zabrane z  domu klienta tym samym 
środkiem transportu. Stanie się bodźcem, 

Wykres 3. Logika mechanizmu opłaty depozytowej

który umożliwi efektywniejsze wykorzysta-
nie kanałów sprzedaży sprzętu nowego do 
zbierania dużego sprzętu elektrycznego 
i  elektronicznego. Podobnie racjonalne jest 
rozciągnięcie systemu depozytu na sprzęt 
z gr. 4-2, oraz gr. 2-1. W tym przypadku nie 
chodzi jednak o masę sprzętu, lecz o troskę 
o to, aby urządzenia chłodnicze i telewizory
trafiały do zakładów przetwórstwa ze wzglę-
du na zawartość substancji niebezpiecznych.

Wskazane zostały korzyści mechanizmu 
depozytu z punktu widzenia celu systemu 
zagospodarowania ZSEE oraz dla spełnie-
nia zobowiązań wobec UE. Mechanizm ten 
uruchamia bodziec do oddania, zebrania i 
przekazania do właściwych zakładów prze-
twarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w najdogodniejszym dla 
nabywcy momencie: wtedy, gdy zastępuje 
on stare urządzenie nowym. Pokazaliśmy, że 
opłata nie tworzy dodatkowych kosztów dla 
co najmniej 87,5% kupujących nowy sprzęt, 
a dla pozostałych 12,5% będzie stanowić 
marginalny wydatek rzędu 1,5% wartości ku-

• Łączna wielkość kupowanego nowego sprzętu AGD

• 8 na 10 nowych urządzeń zastępuje stary sprzęt, będzie więc oddawana 
w momencie zakupu bez wykorzystania mechanizmu opłaty depozytowej

• W 20% przypadków nabywca wnosi opłatę depozytową, która 
obciąża go mniej niż opłaty na rzecz tragarzy i kierowców: opłata 
służy wzmocnieniu systemu zbiórki sprzętu i monitorowaniu systemu

100%

80%

20%
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powanych urządzeń. Warto wskazać również 
korzyści dla budżetu państwa – sprzęt, który 
obecnie w większości trafia do punktu sku-
pu złomu, znika z gospodarki formalnej (u 
„złomiarzy” dominuje obrót gotówkowy), a 
wskutek tego nie są odprowadzane podatki 
takie jak CIT czy VAT. Stworzenie szczelnego 
systemu prawidłowego odbioru i zagospo-
darowania lodówek zwiększy wpływy bu-
dżetowe z CIT i VAT oraz sprawi, że organi-
zacje odzysku będą nabywać potwierdzenia 
przetworzenia.

Obawy mogą mieć sprzedawcy sprzętu, 
którzy znajdą się na pierwszej linii mecha-
nizmu depozytu. Rzeczywiście, po stronie 
sprzedawców detalicznych pojawią się pew-
ne wydatki związane z utworzeniem i zarzą-
dzaniem systemem depozytu zwrotnego. 
Warto jednak podkreślić, że sprzedawcy 
uzyskają równoważące przychody w  posta-
ci niezwróconej opłaty oraz z  odsprzedaży 
zużytego sprzętu zakładom przetwarzania. 
Dane CECED Polska wskazują, że w  Polsce 
rocznie sprzedawanych jest ok. 4 milionów 

sztuk dużego AGD. Przyjęty wskaźnik zamien-
ności wynoszący co najmniej 0.8% pozwala 
przyjąć, że ok. 3,2 mln sztuk zużytych urzą-
dzeń trafi do systemu zwrotu sprzedawców 
detalicznych, a od 800 tys. sztuk zostanie od-
prowadzony depozyt. W kasie sprzedawców 
powinna pozostać suma ok. 12 milionów zło-
tych rocznie. Zgodnie z proponowaną zasadą 
rozdziału około 4 mln złotych z opłaty zasiliło-
by sprzedawców detalicznych, pozwalając im 
na finans wanie kosztów gospodarowania 
odpadami ZSEE. Równocześnie mogliby oni 
otrzymać od zakładów przetwarzania wyna-
grodzenie za zużyty sprzęt kwotę 48 milio-
nów złotych. Łącznie więc sprzedawcy SEE 
otrzymaliby na pokrycie kosztów funkcjono-
wania mechanizmu depozytu ok. 52 milio-
nów złotych rocznie.

Wbrew obawom proponowane rozwiąza-
nie jest więc niezwykle korzystne dla wpro-
wadzających sprzęt, szczególnie w perspek-
tywie rosnących progów zbierania zużytego 
sprzętu, które niedługo wyniosą 65% masy 
wprowadzonego na rynek sprzętu.

Depozyt w systemie zbierania elektroodpadów
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Najczęściej wskazywane zastrzeżenia 
wobec depozytu

Jednym z  najczęstszych argumentów
jest, ten, że depozyt to „nowy podatek“, któ-
ry nadmiernie obciąży konsumentów“ i pod-
wyższy ceny nowego sprzętu o „kilkanaście 
procent“.

Jest on jednak nieprawdziwy, ponieważ:
l depozyt będzie obciążał jedynie 12,5%

wszystkich nabywców;
l depozyt będzie stanowił 1,5% ceny więc

nie podwyższy cen sprzętu prawdopo-
dobnie w ogóle;

l obecnie wartość rynku dużego AGD wy-
nosi ponad 4 miliardy złotych, podczas
gdy łączne koszty depozytu to ok. 10 mln
– jest to zatem zaledwie 0,25 procenta ich
wielkości.
Warto tez zauważyć, że dzięki wprowa-

dzeniu depozytu, łącznie w skali całego kra-
ju obciążenie finans we kosztami zbierania 
i przetwarzania sprzętu obywateli w Polsce 
znacząco się zmniejszy. Poniosą oni bo-
wiem dodatkowo koszty opłat w  wysoko-
ści ok. 10 milionów złotych, ale będą mogli 
pozbyć się odpadu z domu za darmo, za co 
do tej pory musieli zapłacić. Konsumenci co 

roku pozbywają się 3,5 mln sztuk zużytych 
urządzeń. 30% z nich oddają poprzez kana-
ły bezpłatne, takie jak zbiórki organizowane 
przez gminy. Za możliwość pozbycia się po-
zostałych 2,45 mln sztuk obywatele pono-
szą obecnie koszty, których wielkość moż-
na szacować na ok. 75–90 mln PLN rocznie 
natomiast depozyt kosztowałaby ich tylko 
10 mln. W kieszeniach obywateli pozostało-
by zatem ostatecznie dzięki wprowadzeniu 
depozytu zwrotnego ok. 65–80 mln PLN 
rocznie.

Należy zdać sobie również sprawę z po-
tencjalnych zagrożeń braku wprowadzenia 
depozytu przy równoczesnym niewprowa-
dzeniu innych równie skutecznych rozwią-
zań w obszarze zbierania zużytego sprzętu. 
Obecnie system zbierania i  przetwarzania 
ZSEE kosztuje konsumentów ok. 100 mln 
PLN rocznie, a  przez ostatnie 7 lat wydali 
oni na ten cel ponad miliard złotych (i  to 
pomimo znacznie zaniżonych (ok. 50%) 
dzięki szarej strefie koszach). Biorąc pod 
uwagę perspektywę prawie dwukrotnego 
wzrostu koniecznej do zebrania liczby zu-
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żytego sprzętu do roku 2021, brak wprowa-
dzenia opłat depozytowych może skutko-
wać dla konsumentów w  Polsce za 4–5 lat 
czterokrotnym wzrostem kosztów zbierania 
i  przetwarzania ZSEE, czyli nawet 400–500 
mln PLN rocznie. W zestawieniu z wartością 
depozytu (ok 10 mln PLN) pokazuje to rela-
cje korzyści i kosztów dla polskiego społe-
czeństwa.

System depozytu pozwoli, przy niskich 
łącznych kosztach dla konsumentów i  całej 
gospodarki, skutecznie zmniejszyć problem 
zagospodarowania 3 milionów zużytych 
urządzeń dużego AGD, które co roku stają się 
zbędne w polskich gospodarstwach domo-
wych oraz wypełnienia zobowiązań UE. Po-
może także ograniczyć skalę „szarej strefy”, 
w tym przekazywanie sprzętu elektrycznego 
do punktów skupu złomu, które prowadzą 

ich demontaż w sposób nielegalny i szkodli-
wy dla środowiska.

System ten uprości i  ułatwi kontrolę 
przez odpowiednie służby państwowe. 
Sprzedawca nowego sprzętu będzie miał 
obowiązek przekazania (w  istocie będzie 
to sprzedaż) zużytego sprzętu wyłącznie 
do wyspecjalizowanych zakładów prze-
twarzania, posiadających decyzje zezwala-
jące na jego przetwarzanie. Z obowiązkiem 
tym będzie powiązana korzyść w  postaci 
uzyskania przychodów ze sprzedaży zu-
żytego sprzętu tym zakładom (sprzedaw-
cy nowego sprzętu w ramach wyrównania 
poniesionych przez nich kosztów gospo-
darowania zużytym sprzętem otrzymywa-
liby od zakładów przetwarzania za każdą 
przekazaną kompletną sztukę zużytego 
sprzętu równowartość depozytu).

Najczęściej wskazywane zastrzeżenia wobec depozytu
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Wnioski

Podsumowując. należy stwier-
dzić, że Polska musi stworzyć skuteczny sys-
tem zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i  elektronicznego. Wymagają tego zarówno 
zobowiązania unijne, jak i troska o środowi-
ska naturalne i zdrowie ludzi.

Przedstawiona w tym opracowaniu anali-
za wskazuje, że cel ten może być osiągnięty 
poprzez wprowadzenie mechanizmu depo-
zytu. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje 
skuteczne osiąganie wyższych poziomów 
zbiórki sprzętu (nawet powyżej zobowią-
zań unijnych) bez wzrostu łącznych kosztów 
funkcjonowania systemu. Pozwoliłoby sku-
teczniej zbierać zużyty sprzęt w dogodnym 
dla użytkownika momencie, czyli wtedy, gdy 
mają miejsce jego zakup i wymiana. Mecha-
nizm ten pozwoliłby usunąć główne źródła 
szeroko komentowanych nieprawidłowości 
obecnego systemu, a  korzyść ta zostałaby 

osiągnięta w sposób ekonomicznie efektyw-
ny. Przy niewielkich nakładach sprzedawcy 
będą w  stanie zorganizować sprawny sys-
tem zbiórki dużego sprzętu AGD, a nabywca 
i  użytkownik zyska znaczne ułatwienie dla 
takiego pozbycia się starego sprzętu, któ-
re prowadzi do faktycznego przetworzenia 
oraz unieszkodliwienia zagrażających zdro-
wiu i  środowisku substancji. Brak wprowa-
dzenia depozytu stworzy sytuację, w  której 
wyższe poziomy zbierania będą osiągane 
przy rosnących kosztach funkcjonowania 
systemu i  złożonym, nieprzejrzystym obro-
cie kwitami – jednej z głównych wad obec-
nego systemu. 

Unijne prawodawstwo w  tym zakresie 
powinno być więc traktowane jako bodziec 
do zmian, a nie jako zniewalający przymus. 
Unijne regulacje powinny być inspiracją dla 
naszego państwa.
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