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O Rekopolu

W akcjonariacie wszystkie podmioty z łańcucha 
opakowaniowego

 Utworzony w 2001 przez podmioty wprowadzające opakowania na
rynek i producentów opakowań + firmy gospodarujące odpadami

 Celem działania jest rozbudowa systemu zbiórki selektywnej jako
gwarancja realizacji długoterminowych celów recyklingu

 Działania na zasadzie „profit not for distribution”

 Rekopol realizuje na rzecz przedsiębiorców ustawowe obowiązki
recyklingu i odzysku opakowań wprowadzanych na rynek

 Co roku edukujemy ponad 500 000 osób, współpracujemy poprzez
firmy zagospodarowujące odpady z ponad 730 gminami
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Selektywna zbiórka w naszych domach

Jakość surowca PET z selektywnej zbiórki 

Jakość surowca PET wysortowanego ze strumienia 
odpadów komunalnych zmieszanych
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Oznakowania

Opakowanie, wprowadzone do obrotu, również takie podlegające wewnątrzwspólnotowej dostawie,
musi spełniać wymagania środowiskowe, które to dotyczą m. in.:

• kwestii związanych z wytwarzaniem opakowań;

• zapewnienia, że opakowanie zostanie wykonane w sposób, umożliwiające jego wielokrotne
użytkowanie lub recykling;

• ograniczenia masy i objętości opakowania przy jednoczesnym zapewnieniu funkcji opakowania,
ochrony produktu.

Źródło: https://www.miroart.pl/blog/strony-
internetowe/opakowanie-produktu-wazniejsze-niz-sam-
produkt/

Znaki dotyczące samego opakowania
Znaki dotyczące samego produktu

Jakie znaki znajdujemy na opakowaniu?
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Wytyczne prawne

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, art. 15.
⎯ Umieszczenie oznakowania na opakowaniu jest dobrowolne.

⎯ Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe nawet po otwarciu opakowania.

⎯ Oznakowanie umieszczane bezpośrednio na opakowaniu lub poprzez naklejenie na nim
takiej etykiety, która sama nie stanowi przeszkody dla recyklingu;

⎯ Oznakowanie wskazuje:

• rodzaj materiałów, z których opakowanie zostały wykonane,

• w przypadku opakowań wielokrotnego użytku- możliwości wielokrotnego użycia opakowania,

• przydatności opakowania do recyklingu w przypadku opakowań przydatnych do recyklingu.

⎯ Umieszczanie konkretnych dobrowolnych znaków jest kwestią indywidualnie regulowaną
z właścicielem produktu i ewentualnym licencjodawcą znaku.
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Wytyczne prawne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. poz. 1298), wydane na
podstawie art. 15 uogoioo, określa wzory oznakowania opakowań wskazujące na
poszczególne rodzaje materiałów, z których opakowanie to zostało wykonane. Na
opakowaniu należy zastosować jeden z wzorów oznakowania opakowania.

Wzory oznakowania opakowania 
wykonanego z tworzywa sztucznego

W rozporządzeniu znajdują się wzory oznakowania na 
pozostałe materiały, np. szkło, papier 
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Wytyczne prawne

c.d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r., w sprawie wzorów
oznakowania opakowań (Dz. U. poz. 1298), wydane na podstawie art. 15 uogoioo.

Załącznik nr 8, 
wzór oznakowania opakowania 
wskazujące na możliwość wielokrotnego 
użycia opakowania. 

Załącznik nr 9, 
wzór oznakowania opakowania 
wskazujące na przydatność 
opakowania do recyklingu 
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Wytyczne dodatkowe

Norma EN ISO 14021:2016 Environmental labels and declarations Self-
declared environmental claims (Type II environmental labelling)
(ISO 14021:2016) ma status Polskiej Normy.

MOBIUS LOOP
PĘTLA MOBIUSA

Znak wskazujący przydatność do recyklingu dla 
różnych wyrobów, w tym opakowań. 

Graficzna deklaracja producenta na spełnienie 
wymagań w zakresie możliwości wykorzystania 

materiału do recyklingu. 
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Zastrzeżone znaki towarowe, ZT

Użytkowanie ich zależne jest od posiadania umowy licencyjnej. 
Znaki towarowe to oznaczenia stosowane w handlu, służące do identyfikacji produktów i/lub 
usług z zakresu konkretnego przedsiębiorcy. 

Zielony Punkt OK compost

Na przykład:

Bardzo duża 
grupa znaków

Prawo własności 
przemysłowej 

Budowanie 
wizerunku

Podnoszenie 
reputacji marki
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KOALICJA 5 FRAKCJI- Działajmy!

Najważniejsza zbiórka „u źródła”. Odpady w workach zawsze będą czystsze niż te 
wydobywane z odpadów zmieszanych. 
Edukacja konsumentów poprzez umieszczanie piktogramów lub krótkiej instrukcji na 
opakowaniu:

Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców i pracowników.

Źródło:https://eneris.pl/wp-content/uploads/2020/07/koalicja-
5-frakcji-onepager-v4_ok.pdf
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Środki niebezpieczne

Substancja stwarzająca zagrożenie dla zdrowia człowieka i/lub
środowiska zakwalifikowana, co najmniej do jednej z
następujących kategorii: bardzo toksyczne, toksyczne,
szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze,
mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość, łatwo
palne, wysoce łatwopalne, skrajnie łatwopalne, o
właściwościach utleniających i wybuchowych, niebezpieczne
dla środowiska (źródło: ECHA TERM multilingual REACH & CLP
terminology).

Substancja niebezpieczna = Środki niebezpieczne

Substancje i preparaty chemiczne zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne,
rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na
rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N,
określone w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych oraz środki ochrony
roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne lub toksyczne dla ludzi, pszczół lub
organizmów wodnych, określone w przepisach o ochronie roślin uprawnych.

Aby zweryfikować, czy produkt
jest środkiem niebezpiecznym,
należy porównać informacje
zawarte w karcie charakterystyki z
poniższą tabelką w zakresie:
⎯ Klasa zagrożenia;
⎯ Kategoria;
⎯ Piktogram;
⎯ Zwrot określający zagrożenie
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PERSPEKTYWA KRAJOWA- Projekt ustawy

Projekt z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
oraz niektórych innych ustaw, (UC81).

- w art. 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek umieszczać na opakowaniach oznakowania 
wskazujące na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów, zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 

1b. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1a, musi zostać dostosowane tak, aby mogły korzystać z niego osoby niedowidzące 
i niewidome.”;

MONITORING PROJEKTU (UC81): Projekt (rcl.gov.pl)

W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114)
planowane jest wprowadzenie następujących zmiany:

stan na 30.11.2021 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808299#12808299
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PERSPEKTYWA UNIJNA- Oznakowanie SUP

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. U. UE. L. z
2019 r. Nr 155, str. 1) (tzw. SUP, Single-Use Plastics)

Obowiązek umieszczania dodatkowego oznakowania, 
o zawartości plastiku i szkodliwości porzucania odpadów, 

następujących produktów: 

1. Podpaski, tampony, aplikatory do tamponów

2. Chusteczki nawilżane do higieny osobistej i  użytku 
domowego

3. Wyroby tytoniowe z filtrami  i filtru do wyrobu papierosów

4. Kubki na napoje, inne niż z EPS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151R(01)

Sytuacja Polski, interpretacja MKiŚ na zapytanie 
Konfederacji Lewiatan dot. stosowania dyrektywy SUP 

w Polsce”

W opinii MKiŚ, rozporządzenie wykonawcze KE 2020/2151 
dot. zasad zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do 
oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych nie ma zastosowania w stosunku do 
przedsiębiorców do czasu wejścia w życie przepisów 
projektowanej ustawy wskazującej adresata obowiązku 
oznakowania. (Źródło: https://rekopol.pl/rekopol/uploads/2021/08/odp.-DGO-dla-
Lewiatan-dot.-dyr.-SUP-29.07.2021.pdf )

stan na 30.11.2021 r.

https://rekopol.pl/rekopol/uploads/2021/08/odp.-DGO-dla-Lewiatan-dot.-dyr.-SUP-29.07.2021.pdf
https://rekopol.pl/rekopol/uploads/2021/08/odp.-DGO-dla-Lewiatan-dot.-dyr.-SUP-29.07.2021.pdf
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Magda Biernat- Kopczyńska
m.biernat@rekopol.pl
tel. 515-305-615

NAPISZ - prześlemy!
m.biernat@rekopol.pl
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