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Symbole i skróty

art.

Artykuł

BAT

Najlepsza Dostępna Technologia

BDO

Baza danych o odpadach i produktach opakowaniowych

CMR

Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road

CSR

Corporate social responsibility

Dz.U.

Dziennik Urzędowy

EMAS

Eco-management and Audit Scheme (Schemat przeglądu zarządzania środowiskiem)

EUROSTAT Europejski Urząd Statystyczny
GOZ

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

GUS

Główny Urząd Statystyczny

ITPOK

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

KOŚ

Komunalne odpady ściekowe

KPGO

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

MBP

Instalacja mechaniczno - biologiczna przetwarzania odpadów

Mg

Megagram = tona

MJ

Megadżul

PCB

Polichlorek bifenylu

PCV

Polichlorek winylu

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

pkt.

Punkt

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

RDF

Refuse Derived Fuel

RIPOK

Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych

ROP

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

SOB

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

SRF

Solid Recovered Fuels

U.O.O.

Ustawa o odpadach

UE

Unia Europejska

WPGO

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

ZSEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
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Streszczenie
Głównym celem niniejszej rozprawy było zbadanie skuteczności funkcjonowania
krajowego systemu gospodarki odpadami przemysłowymi w oparciu o instalacje krańcowe.
Analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych wynikających między innymi
z członkostwa w Unii Europejskiej została poddana rozważaniom teoretycznym,
obejmującym pierwsze trzy rozdziały i stanowiła punkt wyjścia do prowadzenia dalszych
badań.
Rozdział czwarty został poświęcony metodologii badań, w którym przedstawiono
metody ilościowe i jakościowe. Zaprezentowano narzędzie badawcze i opisano proces doboru
próby badawczej. Przedstawiono metody obliczeń ilościowych dla doboru próby badawczej,
współczynnika ufności oraz maksymalnego błędu próby badawczej.
W rozdziale piątym przedstawiono badania prowadzone przez autora rozprawy oraz
przeprowadzono analizę uzyskanych wyników, które pozwoliły poprawnie przeprowadzić
proces weryfikacji stawianej hipotezy badawczej.
Rozdział szósty został poświęcony założeniom budowy modelu gospodarki odpadami
przemysłowymi oraz opracowaniu modelu zakładającego istnienie korelacji pomiędzy
jakością

odpadów,

a

jakością

produktu

finalnego.

Aspekt

aplikacyjny

modelu

przeprowadzono w oparciu o testy istotności współczynnika korelacji. W świetle uzyskanych
wyników, model może być wykorzystany jako narzędzie do dalszych, pogłębionych badań.
Rozdział siódmy zawiera podsumowanie niniejszej rozprawy oraz wskazuje kierunki
dalszych badań, umożliwiających budowę strukturalną systemu gospodarki odpadami
przemysłowymi.
W pracy wykorzystano źródła literaturowe w postaci: pozycji zawartych artykułów,
stron internetowych i materiałów niepublikowanych różnych przedsiębiorstw, w tym
przedsiębiorstw badanych, a także materiały i przemyślenia własne autora.
Słowa kluczowe:
Gospodarka odpadami, jakość odpadów, skuteczność, zarządzanie.
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Summary
Main target of this PhD scientific work was to make research of the effectiveness of
industrial waste management system functioning, basing on selected final installations.
Analysis of subject literature and law, being a result among others of participating in
European Union, was included into theoretical consideration, that takes three first chapters
and states an entry point for further research.
Chapter four was dedicated to research methodology, in which were shown quantity
based and quality based methods. Research tool was presented, also the process of choosing
research trial was described. Subsequently were shown quantity calculation methods for
research trial, confidence factor and maximal mistake of research trial.
In chapter five were described research made by scientific work author and the
analysis of received results was made. That allowed to correctly process raised research
hypothesis verification.
Chapter six was dedicated to assumptions of industrial waste management model
building and preparing model that implies existing of correlation between quality of waste and
quality of final product. Application aspect of model was conducted basing on significance
test of correlation factor. Considering results, the model can be used as a tool for further, more
accurate research.
Chapter seven includes summary of given scientific work and points out directions for
following research, that make it able to build structural industrial waste management system.
In scientific work were used literature sources as: included articles, websites and
unpublicated materials from different enterprises, that inludes analysed companies, and also
materials and thoughts of author.
Keywords:
Waste management, quality of waste, effectiveness, management.
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1 WPROWADZENIE
1.1 Zarys problemu
Odpady stanowią nieodzowny element funkcjonowania i działalności człowieka.
W dobie dynamicznego rozwoju światowych gospodarek i coraz większego zanieczyszczenia
środowiska, odpady z procesów produkcyjnych są poważnym problem dla producentów
wszelkich dóbr materialnych, jednakże mogą też być dużą szansą na zrównoważony rozwój.
Obecny konsumpcyjny styl życia, wzrost zamożności oraz ożywienie gospodarcze
po globalnym kryzysie finansowym w latach 2007-2009, przyczyniają się do wzrostu
produkcji dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych. Wzrost produkcji generuje zwiększenie
zapotrzebowania na surowce, których pozyskanie przyczynia się do nadmiernej eksploatacji
i degradacji środowiska naturalnego. Większa produkcja generuje także wzrost wytwarzanych
odpadów, które nieprzetworzone stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz
środowiska naturalnego.
Stale wzrastająca liczba odpadów to problem, który dostrzegła także Unia Europejska.
By przeciwdziałać powstałemu zagrożeniu

UE

wdrożyła dyrektywę 2008/98/WE

[Dz.U. UE L L312/3 z 22.11.2008], dotyczącą hierarchii postępowania z odpadami.
Składowanie odpadów jest ostateczną, dopuszczoną formą zagospodarowania odpadów.
Według dyrektywy należy dążyć do wyeliminowania nadmiernego składowania odpadów
poprzez skuteczne funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, ukierunkowanego
na odzysk surowców i odpadów, które powinny być wykorzystane w gospodarce o obiegu
zamkniętym.
W Polsce wytwarza się około 140 mln Mg (ton) odpadów rocznie, a odpady
przemysłowe stanowią około 90% wszystkich odpadów. Tylko około 21% odpadów
przemysłowych

generowanych

w

kraju,

zostaje

poddanych

procesowi

odzysku

[GUS 2015, s. 543] w specjalistycznych instalacjach krańcowych1. Pozostała ilość odpadów
zostaje zdeponowana na składowiskach odpadów bez przetworzenia. Jako jedną z przyczyn
takiego stanu rzeczy można wskazać zachowanie wytwórców odpadów, którzy nie chcą
ponosić dodatkowych kosztów gospodarki odpadami, poza ustawowym spełnieniem
obowiązku segregacji, tym samym przerzucając ten koszt na operatora2 i instalację krańcową
1

Przez instalacje krańcową autor rozumie instalację przygotowującą odpad do dalszego przetworzenia na
instalacji końcowej, np. w hucie czy papierni.
2
Operator – podmiot gospodarczy świadczący usługi odbioru i przetwarzania odpadów.
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przetwarzającą odpady. W efekcie sortowanie odpadów u źródła (wytwórcy) odbywa się
na bardzo niskim poziomie, najczęściej ograniczonym do grup odpadów wynikających
z obowiązku ustawowego. Odpowiedzialność wytwórcy odpadów przemysłowych w zakresie
ochrony środowiska jest niewystarczająca, powodując tym samych ogromną jego degradację.
Kolejnym elementem jest brak edukacji najmłodszych pokoleń prawidłowego sortowania
odpadów i zwracania na ten problem szczególnej uwagi oraz niska świadomość ekologiczna
społeczeństwa. Polska, jako kraj początkujący demokratycznie, kapitalistycznie i w ciągłym
rozwoju gospodarczym, nie podejmuje wielu prób zwiększenia odpowiedzialności
produkcyjnej za wytwarzane odpady. Przedsiębiorcy nie mają pewności stabilizacji
prawnej

i

podatkowej,

a

ilość

ewentualnych

zwolnień

i

ulg

podatkowych

jest nieadekwatna do wysiłku, kosztów i czasu, jaki trzeba zainwestować w działania
proekologiczne i odpowiedzialność środowiskową.
Utrzymanie jakości i powtarzalności produktów finalnych ma dla instalacji krańcowej
kluczowe znaczenie, więc w jej ekonomicznym interesie jest pozyskanie odpadów
jak najwyższej jakości. Wysoka jakość odbieranych odpadów będzie się przekładała na ilość
procesów koniecznych do uzyskania produktu finalnego – czas poświecony na przetworzenie
1Mg odpadu, ilość przetworzonych odpadów oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu.
Z prowadzonych przez autora obserwacji i badań wynika, iż jakość odpadów
jest kluczowym elementem całego procesu gospodarowania odpadami, ale nie głównym.
Problemu

należy

szukać

w

systemie

gospodarowania

odpadami

przemysłowymi,

a w szczególności w prawidłowym sortowaniu odpadów u źródła, czyli w miejscu
ich powstawania.

1.2 Uzasadnienie podjęcia tematu
Podstawowym celem każdej działalności gospodarczej jest generowanie zysku,
który stanowi różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania, istnienia danej firmy,
a uzyskanymi przez nią przychodami [Grzenkowicz N., Kowalczyk J. i inni, 2008, s. 12].
Istniejące narzędzia takie jak audyt, analiza organizacji, optymalizacja procesów,
budżetowanie czy kontrola finansów mają na celu maksymalizację tego zysku.
Można to osiągnąć albo poprzez minimalizowanie kosztów, maksymalizowanie dochodów
albo przez korelację tych procesów i realizowane ich jednocześnie.
9

Odpady przemysłowe, poprodukcyjne powstają w każdym przedsiębiorstwie
produkcyjnym, generując dodatkowe koszty prowadzonej działalności. Sposób ich zbierania,
magazynowania,

transportu

i

dalszego

przetworzenia

ma

wpływ

na

cenę

jaką przedsiębiorstwo ponosi z tytułu zagospodarowania odpadów. Brak odpowiedniego
zagospodarowania odpadów oznacza niski poziom lub całkowity brak działań w zakresie
zrównoważonego rozwoju w danej firmie. Aby zapewnić przyszłym pokoleniom
odpowiednio szerokie możliwości rozwoju i zdrowe środowisko naturalne, przedsiębiorstwa
powinny inwestować w rozwój spersonalizowanej gospodarki odpadami. Niestety Polska,
jako kraj rozwijający się przemysłowo, nie jest przygotowany na personalizacje gospodarki
odpadami. Nie ma w tym zakresie żadnych zachęt ze strony rządu, brak jest także rozwiązań
modelowych umożliwiających ich adaptację. Obraz dopełnia brak w Polsce firm doradczych
specjalizujących się w tym temacie.
Obecnie na świecie żyje około 7,682 miliarda ludzi, każdy z nich generuje odpady.
Rocznie globalnie powstaje około 2,01 miliarda ton odpadów. 16% populacji, pochodzącej
z krajów wysoko rozwiniętych, generuje aż 34% odpadów, tj. 683 milionów ton. Dziennie
statystycznie na jednego człowieka przypada 0,74kg odpadów [Kaza S., Yao L., Bhada-Tata
P. i inni, 2018, s.3]. Europa i Azja Środkowa (57 krajów) w 2016 roku wytworzyły
392 milionów ton śmieci, to jest dziennie 1,18 kg na osobę [Kaza S., Yao L., Bhada-Tata P.
i inni, 2018, s.46]. Dynamiczny wzrost wytwarzania odpadów przedstawiono na przykładzie
odpadów opakowaniowych, (rys. 1). Na terenie Unii Europejskiej na przestrzeni 10 lat ilość
odpadów tylko w postaci zużytych opakowań wzrosła o 3,632 miliona ton.
Do przetworzenia tak dużej masy odpadów niezbędne są instalacje, które te odpady
przyjmą, posortują na odpowiednie frakcje, odzyskają surowce wtórne, przygotują
do dalszego przerobu lub wykorzystania na przykład jako paliwa RDF (z ang. Refuse Derived
Fuel) czyli paliwa stałe z odpadów. Powyższe działania generują ciąg procesów wzajemnie
od siebie zależnych i skorelowanych. Eliminacja przez instalację krańcową tylko jednego
z tych procesów, przyczynia się do wymiernych korzyści w postaci oszczędności zasobów
własnych oraz podniesienia rentowności działania.
Prowadzone w ramach rozprawy doktorskiej badania wykazywały, iż identyfikacja
instrumentów pozwalających na zbudowanie wzorcowego modelu gospodarki odpadami
oraz implementacja rozwiązań do funkcjonujących obecnie modeli, pozwoli na:
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Rys. 1. Odpady opakowaniowe w UE w latach 2005-2014
Źródło: Eurostat – waste packaging, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Packaging_waste_statistics dostęp 17.08.2017.

a) Obniżenie kosztów gospodarki odpadami w zakładach wytwórczych;
b) Obniżenie kosztów procesów przetwórczych w instalacjach krańcowych;
c) Uzyskanie, utrzymanie i powtarzalność wysokiej jakości przetwarzanych odpadów.
Należy także zwrócić uwagę na:
a) Umożliwienie osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu i odzysku określonych
w KPGO i WPGO;
b) Realizację aspektów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu;
c) Realizację gospodarki w obiegu zamkniętym;
d) Realizację

aspektu

środowiskowego,

poprzez

ograniczenie

ilości

odpadów

nienadających się do przetworzenia i składowanych na wysypiskach odpadów.
1.3 Cele i hipoteza badawcza
Intencją autora pracy jest analiza i ocena skuteczności funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami przemysłowymi w warunkach obowiązywania instrumentu prawnego
w postaci Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i obowiązującego prawa unijnego. Autor
11

podjął

wyzwanie

uporządkowania

dotychczasowego

stanu

gospodarki

odpadami

przemysłowymi w Polsce oraz dostosowania jego stanu do modelu obowiązującego w Unii
Europejskiej.
Wychodząc z założenia, iż efektywne zarządzanie systemem gospodarki odpadami
przemysłowymi jest przedsięwzięciem biznesowym, określono, główny cel badań, którym
jest przedstawienie w ujęciu teoretycznym, poznawczym i aplikacyjnym uwarunkowań
funkcjonowania systemu zarządzania odpadami przemysłowymi w aspekcie uregulowań
prawnych Unii Europejskiej, przepisów krajowych oraz produktu finalnego wysokiej jakości
w oparciu o badania przetwarzanych odpadów w instalacjach krańcowych. Zatem celowi
głównemu porządkowane zostały cele szczegółowe, określone w trzech aspektach:
1. Teoretycznym, w zakresie:
 przeprowadzenie

systematyzujących

studiów

literaturowych

dotyczących

problematyki odpadów przemysłowych,
 dokonanie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu, w ujęciu teoretycznym
i metodologicznym, dotyczącego zarządzania gospodarką odpadową.
2. Empirycznym w zakresie:
 identyfikacji

barier

skutecznego

i

efektywnego

funkcjonowania

systemu

gospodarowania odpadami przemysłowymi,
 identyfikacji czynników wpływających na uzyskiwaną jakość produktów finalnych
z przetworzonych odpadów przemysłowych,
 określenie determinant mających zasadniczy wpływ na jakość przetwarzanych
odpadów przemysłowych przez instalację krańcową,
 opracowanie metod pomiaru jakości produktu z przetworzonych odpadów,
 określenie warunków brzegowych umożliwiających wdrożenie autorskiego modelu
gospodarki odpadami przemysłowymi.
3. Aplikacyjnym, w zakresie opracowania autorskiego modelu zarządzania odpadami
przemysłowymi.
Mając na uwadze powyższe, określono wstępne założenia do pracy:
a) Skuteczny system zarządzania gospodarką odpadami przemysłowymi pozwala
osiągać wysokiej jakości produkty finalne, otrzymywane z przetworzonych
odpadów poprodukcyjnych za pomocą instalacji krańcowych oraz pozwala
przedsiębiorstwom funkcjonować w gospodarce o obiegu zamkniętym;
12

b) Prawidłowe

realizowanie

gospodarki

odpadami

przemysłowymi

wydatnie

przyczyni się do ograniczenia kosztów związanych z zagospodarowaniem
odpadów, zwiększy poziom ochrony środowiska oraz pozwoli realizować działania
w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB).
Wymienione przesłanki jak i doświadczenie autora, a także staranna analiza sytuacji
pozwalają na postawienie hipotezy głównej:
Skuteczne zarządzanie odpadami przemysłowymi w kontekście uzyskania odpowiedniej
jakości produktu finalnego oraz skutecznego działania systemu gospodarki odpadami jest
złożonym i wieloaspektowym procesem. Proces ten implikuje określone, wymierne
i niewymierne korzyści, osiągane przez przedsiębiorstwo dzięki optymalizacji kosztów
zagospodarowania odpadów i ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne
w wymiarze lokalnym i globalnym.

1.4 Koncepcja rozwiązania problemu
Intencją autora pracy jest analiza skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami przemysłowymi w warunkach obowiązywania instrumentu prawnego w postaci
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.
Realizacja badań empirycznych przebiegała w 3 etapach, (tabela 1), a mianowicie:
a) Etap I – została przeprowadzona analiza literatury przedmiotu, sformułowano wstępne
problemy oraz hipotezy badawcze, przeprowadzono badania rozpoznawcze.
Opublikowano badania rozpoznawcze oraz poddano dyskusji otrzymane wyniki.
b) Etap II – sformułowano właściwy problem i hipotezę badawczą, dokonano wyboru
metod i narzędzi badawczych, przeprowadzono badania.
c) Etap III – usystematyzowano uzyskane informacje, przeprowadzono wnioskowanie
statystyczne oraz zweryfikowano hipotezę badawczą. Opracowano model gospodarki
odpadami umożliwiający pomiar jakości odpadów. Przedstawienie dysertacji.
Prezentowana dysertacja składa się z siedmiu rozdziałów. Przedstawionym celom,
hipotezie badawczej i przyjętej metodyce rozprawy została podporządkowana struktura
logiczna pracy. Układ pracy oraz podział poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów został
podporządkowany

celowi

wyjaśnienia

zagadnienia

systemu

zarządzania

odpadami

przemysłowymi w Polsce na podstawie studiów literaturowych oraz badań przeprowadzonych
w krajowych instalacjach krańcowych. W rozdziale pierwszym przedstawiono zarys
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problemu jakim jest znaczny wzrost odpadów przemysłowych w wyniku rozwoju
gospodarczego oraz system ich zagospodarowania. Uzasadniono podjęcie tematu oraz
sformułowano cele główny badań i cele szczegółowe. Przedstawiono także hipotezę
badawczą

dotyczącą

skutecznego

zarządzania

odpadami

przemysłowymi

oraz

zaprezentowano koncepcję rozwiązania przedłożonego problemu badawczego.
Tabela 1 Etapy realizacji badań empirycznych

Analiza literatury przedmiotu
Sformułowanie wstępnych problemów i hipotezy badawczej
ETAP I
Przeprowadzenie badań rozpoznawczych
Publikacja wyników badań rozpoznawczych - dyskusja wyników
Sformułowanie właściwego problemu i hipotezy badawczej
Wybór metod i narzędzi badawczych
ETAP II

Przeprowadzenie badań
Analiza literatury podejmującej
problematykę zarządzania odpadami
przemysłowymi

Badania kwestionariuszowe i
wywiady

Porządkowanie uzyskanych informacji
Wnioskowanie statystyczne. Weryfikacja hipotezy badawczej
ETAP III
Opracowanie modelu gospodarowania odpadami przemysłowymi
Przedstawienie dysertacji
Źródło: opracowanie własne.
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2.

ODPADY PRZEMYSŁOWE W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

2.1 Regulacje prawne – rys historyczny
Odpady przemysłowe są tylko jednym z zagadnień problematyki związanej
z gospodarką odpadami, która obejmuje szereg działań i czynności z nimi związanych.
Uwzględnić tu należy takie procesy jak wytworzenie odpadów, sposoby ich gromadzenia,
zagospodarowania, odzysk surowców i materiałów, po unieszkodliwianie ich w sposób
niestwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi. Niezwykle istotne
dla problematyki gospodarki odpadami, w tym odpadami przemysłowymi, są zmienne
wartości, mające wpływ na modelowanie procesów zagospodarowania odpadów, takie jak
zróżnicowany skład chemiczny, właściwości fizyko-chemiczne, stopień zanieczyszczenia
odpadów i wtrąceń obcych czy też masa wytwarzanych odpadów. Można zauważyć prostą
zależność pomiędzy masą wytwarzanych odpadów, a zasobnością badanego społeczeństwa,
która jest wprost proporcjonalna. Rozwój gospodarczy i zwiększony konsumpcjonizm
przyczynia się bezpośrednio do wzrostu wytworzonych odpadów, co przekłada się
na zwiększone zagrożenie odpadami dla środowiska naturalnego i człowieka.
Współczesna literatura w zdecydowanej większości zajmuje się problematyką
odpadów komunalnych, których przyrost jest pochodną szybkiego rozwoju, wzrostu
gospodarczego oraz konsumpcyjnego stylu życia. Badając morfologię odpadów komunalnych
zauważalny jest wyraźny trend wzrostu udziału opakowań w masie odpadów. Mimo wielu
problemów badawczych związanych z gospodarką odpadami, realizowanych przez
przedstawicieli świata nauki w kraju i za granicą, m.in.: Gościński, Foltynowicz, Matuszak,
Korzeniowski, Urbaniak, Rosik-Dulewska, Poskrobko, Lewis, Sweatman, Grant, Morelli,
Wimmer, Lee, Zust, Ruthe, Ball, zdecydowana większość opracowań poświecona jest
zagadnieniom

współczesnych

systemów

zagospodarowania

odpadów

komunalnych

oraz kopalnianych, pomijając w zasadzie aspekt odpadów poprodukcyjnych z przemysłu
wytwórczego.
Także opracowania dotyczące regulacji prawnych czy interpretacji tych regulacji
odnoszą się, w zasadzie, tylko do odpadów komunalnych. Opracowania te bardzo dokładnie
analizują wprowadzane zmiany i regulacje pod kątem skutków prawnych zarówno dla klienta
indywidualnego, przedsiębiorstwa jak i podmiotów użyteczności publicznej w tym
terytorialnych jednostek organizacyjnych. Jedno z najnowszych opracowań kompleksowych
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regulacji prawnych autorstwa E. Zębek, pt.: „Zasady gospodarki odpadami w ujęciu prawnym
i środowiskowym” także skoncentrowane jest na gospodarce odpadami komunalnymi.
Odpady przemysłowe zostają w niniejsze publikacji rozpatrywane tylko w ujęci definicyjnym
oraz zmian tych definicji, a co za tym idzie zmian znaczenia odpadu przemysłowego.
Najczęściej poruszanym problemem, w różnych publikacjach, mogącym być
zaliczonym po części do odpadów poprodukcyjnych, są odpady w postaci osadów
ściekowych. Jednak także i w tym przypadku to zagadnienie jest omawiane z perspektywy
badań nad osadami z oczyszczalni ścieków komunalnych czy osadów towarzyszących
produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych. Tym czasem, jak autor wykazał w dalszej
części

niniejszego opracowania, w kraju

funkcjonuje 926 oczyszczalni

ścieków

przemysłowych [GUS, 2018, s. 64] i dziwić może fakt tak niewielkiego zainteresowania
badaczy tego typu instalacjami na rzecz instalacji komunalnych.
W ostatniej dekadzie można zauważyć wyraźny trend poświęcony odpadom
komunalnym, systemom ich zagospodarowania oraz odzysku, który jednak pomija takie
zagadnienia jak odpady biodegradowalne. Mimo, iż stanowią one znaczny wolumen zarówno
w masie odpadów komunalnych jak i z produkcji spożywczo - rolniczej, podobnie jak ma to
miejsce dla odpadów przemysłowych, nie leżą one w głównym nurcie zainteresowania
badaczy. Takie podejście jest niezrozumiałe, gdyż odpady biodegradowalne stanowią
doskonały materiał do produkcji czystej, zielonej energii. Obecnie trwają prace pod
patronatem między innymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nad instalacją typu
biogazownia III generacji, która będzie mogła przetwarzać na biogaz nie tylko
wyselekcjonowane odpady z produkcji rolnej, ale także każdy substrat biodegradowalny
z wyłączeniem drewna i jego pochodnych. Przewidywany czas uruchomienia instalacji
to koniec 2019r.
Także w literaturze zagranicznej najwięcej miejsca poświęca się znacznemu
wzrostowi odpadów komunalnych oraz sposobów ich zagospodarowania, odzyskania
surowców i substratów nadających się do dalszego wykorzystania i przetworzenia.
W przypadku europejskich krajów rozwiniętych jak Niemcy, Anglia czy Francja kultura
organizacyjna przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadem produkcyjnym
jest bardziej rozwinięta niż w Polsce. Wynika to zarówno ze stabilności prawa w tym zakresie
jak i bieżące dostosowania do wytycznych unijnych. Po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej krajowy system prawny, w dużej mierze, musiał zostać dostosowany do
regulacji Unijnych. Transkrypcji wymagały także regulacje w zakresie gospodarki odpadami,
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dając Polsce okres przejściowy, który nie został w pełni wykorzystany do pełnego i płynnego
dostosowania przepisów. Kraje zachodnie rozwijały swoje systemy zagospodarowania
odpadów wraz z rozwojem technologii oraz gospodarki przez ponad 70 lat. Obecnie mają
ustabilizowaną sytuację w zakresie większości odpadów, w tym odpadów przemysłowych
i koncentrują się na odpadach opakowaniowych i komunalnych, których zagospodarowanie
poprzez recykling zaczyna stanowić globalne wyzwanie.
W kraju brak zainteresowania przemysłową gospodarką odpadową może wynikać
z braku odpowiedniego podłoża badawczego oraz braku jasnych regulacji prawnych,
które nie dają dużych możliwości badawczych i analizy problemu. Częste nowelizacje
przepisów w tym zakresie, co autor wykazał w dalszej części opracowania, brak wsparcia
ze strony ustawodawcy, ale także UE oraz szczegółowej regulacji zagadnienia gospodarki
odpadami przemysłowymi przyczynia się do marginalizacji problemu zarówno w Polsce jak
i Unii Europejskiej.
By móc prześledzić regulacje prawne związane z gospodarką odpadami, należy cofnąć
się do zamierzchłej przeszłości. W czasach pierwszych ludzi i koczowniczego trybu życia,
odpady nie stanowiły problemu, ani zagrożenia zarówno dla środowiska jak i człowieka.
Wynika to z faktu, iż wytwarzane były w miejscu aktualnego pobytu w niewielkich ilościach,
a ich charakter był naturalny, co pozwalało na relatywnie szybką biodegradację i rozpad.
Problem zaczął pojawiać się wraz z osiedlaniem się ludzi w większych skupiskach,
a w późniejszym czasie intensywnie rozwinął się w wyniku urbanizacji i rewolucji
przemysłowej.
Pierwotnie odpady składowane były w pobliżu miejsc bytowania oraz osad ludzkich.
W tym celu wykorzystywano naturalne zagłębienia terenu, jaskinie czy cieki wodne w postaci
rzek i jezior do których wylewano nieczystości i ekskrementy płynne. [Zębek E., 2018, s. 7].
Wtedy dostrzeżono też problem związany z wytwarzanymi odpadami oraz ich uciążliwość
dla bytowania ludzkiego. Jedne z pierwszych regulacji prawnych zakazujących składowania
odpadów w pobliżu domostw oraz wrzucania ich do rzek wprowadzono w starożytnym
Rzymie. Właściciele nieruchomości byli także zobligowani do utrzymania w czystości ulic
przylegających
Średniowieczna

bezpośrednio
Europa

jest

do

nieruchomości

miejscem

[Korzeniowski

tworzenia

pierwszego

P., 2014,
prawa

s.

71].

związanego

z nieczystościami odpadowymi. W 1386 roku za sprawą Ryszarda II w Anglii uchwalono
pierwszą ustawę o usuwaniu nieczystości pod groźbą kar. Dwa lata później Brytyjski
Parlament przyjął kolejną regulację zakazującą wyrzucania odpadów do rzek. W 1539 roku
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w Paryżu oraz w 1560 roku w Wiedniu, dzięki regulacjom prawnym, powstają w pobliżu
miast składowiska odpadów, gdzie zwozi się miejskie nieczystości [Foltynowicz Z.,
Mancewicz M., 2012, s. 24-26].
Rewolucja przemysłowa przynosi kolejne zmiany. Postępująca urbanizacja miast
i rozwój przemysłu, przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego. Parlament
Brytyjski, jako pierwszy na świecie, w roku 1848 wprowadza instrukcję postępowania
na rzecz ochrony środowiska. Po raz pierwszy przepisy prawne zwróciły uwagę na zagrożenie
epidemiologiczne,

jakie

niesie

za

sobą

niewłaściwe

postępowanie

z

odpadami.

Ustawa pruska, która obowiązywała na terenie Niemiec od 1893 roku wprowadza opłaty
w postaci daniny na rzecz państwa z tytułu usuwania odpadów [Foltynowicz Z., Mancewicz
M., 2012, s. 27]. Zwrócono także uwagę na konieczność ochrony powietrza, dekret
Napoleona z 1810 roku zakazywał spalania w miastach śmieci i obowiązywał na terenie
Francji, Belgii i Holandii [Jendrośka J., 1997, s. 8]. Podobne rozwiązania pojawiły się we
Włoszech ponad pięćdziesiąt lat później w 1865 roku, natomiast Niemcy były pierwszym
krajem, który w 1869 roku wprowadził tak zwane pozwolenie emisyjne, które określało ile
zanieczyszczeń może być odprowadzanych do środowiska [Czerczek S., 1994, s. 8-15].
Kolejnym etapem podejmowanych prób rozwiązania problemu z odpadami
było zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie w 1875 roku w Anglii pierwszej spalarni
odpadów komunalnych. Kolejna spalarnia powstała na terenie ówczesnej Rzeszy Niemieckiej,
a w 1897 roku Anglicy po raz pierwszy wykorzystali ciepło powstałe podczas spalania
odpadów do produkcji energii elektrycznej, wykorzystanej do ogrzewania mieszkań [RosikDulewska Cz., 2010, s. 194-196]. W latach 1876 – 1908 w Europie powstało ponad 210
spalarni, między innymi w Anglii, Danii, Szwecji, Niemczech, Czechach, Szwajcarii i Belgii.
W tym samym okresie czasu w USA powstało ponad 180 takich obiektów [Foltynowicz Z.,
Mancewicz M., 2012. s. 31-32].
Ostatnia dekada XIX wieku, to poszukiwanie rozwiązań mających na celu usprawnić
zarówno zbieranie odpadów, jak i ich unieszkodliwiane. Prekursorskie rozwiązanie, na wzór
Stanów Zjednoczonych, pojawia się w coraz większej ilości miast i polega na selektywnej
zbiórce trzech frakcji odpadów [Foltynowicz Z., Mancewicz M., ibidem. s. 33-35]:
1. Odpady, które można sprzedać bez przetworzenia jak: szkło, metal, drewno,
obuwie, tekstylia;
2. Odpady biodegradowalne, które były dostarczane bezpośrednio do rolników
na kompost do produkcji naturalnego nawozu;
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3. Odpady popiołów z kominków i pieców.
Współczesne systemy gospodarki odpadami bazują na instrumentach prawnych
wprowadzanych od starożytności, sukcesywnie eliminując działania i skutki niepożądane.
Począwszy od wylewania nieczystości na ulicę, poprzez systemy odprowadzania ścieków,
organizację wysypisk, budowę spalarni, ochronę powietrza po selektywną zbiórkę odpadów,
ludzkość wdrażała instrumenty prawne, mające zagwarantować ochronę zarówno ludzi,
jak i środowiska naturalnego.

2.2 Wytyczne Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami
Problematyka
z

międzynarodowymi

zagadnień
regulacjami

gospodarki
prawnymi

odpadami
w

jest

zakresie

ściśle

ochrony

związana
środowiska,

które są implementowane do ustawodawstwa krajowego poszczególnych członków Unii
Europejskiej. Głównym zadaniem ustawodawstwa międzynarodowego jest zbudowanie
podwalin

umożliwiających

zachowanie

podstawowych

zasad

wszystkich

państw

jak suwerenność, przy założeniu korzystania ze wspólnego środowiska oraz uwzględnieniu
konieczności rozwoju społeczno – gospodarczego. Zakładane i konsekwentnie wdrażane
normy międzynarodowe mają na celu zapobiegać, przeciwdziałać oraz zmniejszać zagrożenia
dla środowiska naturalnego i ludzi [Zębek E., 2018, s. 11]. Podstawą Dyrektyw Europejskich
w zakresie ochrony środowiska jest Deklaracja Sztokholmska z 1972 roku, w której
zdefiniowano 26 zasad dotyczących dysponowaniem i użytkowaniem środowiska naturalnego
oraz Deklaracja z Rio de Janeiro z 1992 roku, w której zdefiniowano 27 zasad
zrównoważonego rozwoju [Korzeniowski P. (red.), 2015, s. 55-66].
Pierwsza systematyzacja gospodarki odpadami w Unii Europejskiej następuje w 1975
roku. Dyrektywa Rady nr 75/442/EWG z 15 lipca 1975 r. [Dz.U. C32 z 11.2.1975, s. 36]
w sprawie odpadów, wdraża zasadę bliskości i gospodarowania odpadami przez regiony,
w których one powstały. Głównym czynnikiem powstania dyrektywy było zapobieżenie
niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów między państwami członkowskimi, w tym
także odpadów niebezpiecznych. Podstawowa zasada dyrektywy głosi, iż odpady mają być
zagospodarowane na terenie kraju, w którym zostały wytworzone. Regulacje w zakresie
ochrony środowiska dla krajów członkowskich Unii Europejskiej oparte są na dwunastu
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zasadach określających sposób i zakres korzystania ze środowiska oraz jego ochrony,
sposobów działania i zapobiegania degradacji:
1. Zasada subsydiarności (pomocniczości) – opiera się na założeniu, iż mniejsze
jednostki i grupy ludzi mogą pewne działania wykonać samodzielnie i nie należy
im tego odbierać, przekazując je do realizacji większym podmiotom;
2. Zasada powszechności korzystania ze środowiska – obejmuje publiczne zasoby
środowiskowe i jest należna każdemu;
3. Zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyrody – zasada zawarta
w traktacie z Maastricht z 1992 roku, ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu
ochrony środowiska Wspólnoty za pomocą miedzy innymi instrumentów prawnych
i organizacyjnych;
4. Zasada prewencji – zakłada, iż lepiej zapobiegać niż leczyć. Zgodnie z tą zasadą
już na etapie planowania należy podjąć działania mające zapobiegać negatywnym
skutkom dla środowiska zgodnie z najlepszą dostępną technologią i wiedzą.
Wprowadza także zasadę monitorowania skutków inwestycji na środowisko;
5. Zasada ostrożności – wszystkie inwestycje mogące wpływać na środowisko
negatywnie, powinny być poprzedzone opiniami, analizami i ekspertyzami, nawet
jeżeli negatywne skutki nie są jeszcze rozpoznane do końca. Zasada ta została
dookreślona w Deklaracji z Rio de Janeiro;
6. Zasada „zanieczyszczający płaci” – odnosi się do sprawcy zanieczyszczenia, który
do niego doprowadził własną działalnością gospodarczą przy jednoczesnej
odpowiedzialności finansowej tego sprawcy za nieprzestrzeganie standardów
i regulacji prawnych. Ponadto sprawca zanieczyszczenia odpowiada finansowo
za działania prewencyjne, usługi na rzecz środowiska wykonane przez podmioty
trzecie wynikłe z zaniedbań zanieczyszczającego, działania rekompensacyjne czy też
administracyjne i publiczne w postaci mandatów, kar oraz podatków [Gardian-Kawa
L., 2003, s. 47-49];
7. Zasada usuwania szkód ekologicznych u „źródła” – władze wszystkich szczebli
(lokalne, regionalne, krajowe) zobligowane są do pojęcia działań mających
likwidować skutki zanieczyszczeń w miejscu ich powstania. Zasada ta głównie
dotyczy ochrony wód i powietrza poprzez ustalenie, między innymi, dopuszczalnych
poziomów emisji, ale także daje możliwość ograniczenia transportu odpadów;

20

8. Zasada porównywalności wyników – zobowiązuje zarówno podmioty korzystające
ze środowiska jak i organy chroniące środowisko do posługiwania się dopuszczonych
prawem metodyk badania i pomiaru, przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych
technik;
9. Zasada integracji polityki ekologicznej z polityką sektorową – ochrona środowiska
naturalnego zintegrowana z polityką i działaniami Unii Europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
10. Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej – ma za zadanie zapewnić społeczeństwu
czynny udział w kształtowaniu polityki proekologicznej;
11. Zasada dostępu do informacji – ma za zadanie zapewnić społeczeństwu dostęp
do informacji o stanie i ochronie środowiska naturalnego;
12. Zasada kompleksowości – opiera się na przesłance, iż środowisko naturalne należy
traktować jako całość. Nie dopuszcza się ochrony jednego elementu środowiska
z pominięciem lub kosztem pozostałych składowych [Roliński M., 2014, s. 145-155].
Armin Rosencranz badający pochodzenie i wpływ międzynarodowych norm
dotyczących

ochrony

środowiska

naturalnego

zidentyfikował

dwadzieścia

norm

jako dominujące w globalnym prawie ochrony środowiska. Oprócz wyżej wymienionych
zasad, A. Rosencranz definiuje jeszcze miedzy innymi: ochronę zróżnicowania kulturowego,
środowisko jako wspólne dziedzictwo ludzkości, międzypokoleniową sprawiedliwość,
wspólną ale zróżnicowaną odpowiedzialność czy konstytucyjne prawo do godnego
środowiska [Rosencranz A., 2003, s. 309-320].
Zarówno Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską [Dz.U. z 2004r., nr 90,
poz. 864/2 ze zm.] jak i Traktat o Unii Europejskiej [Dz.U. C 191 z 29.07.1992] wskazują
jako główne cele do realizacji ochronę środowiska naturalnego, poprawę jego jakości
oraz przyczynienie się do trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Traktat
lizboński podpisany 13.12.2007 roku konsoliduje w jeden dokument Traktat ustanawiający
Wspólnotę

Europejską

i

Traktat

o

Unii

Europejskiej.

Nowopowstały

Traktat

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w artykule 191 ustęp 1 określa następujące cele
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami [Dz.U. C 326 z 2013, s. 1-39]:
1. Zachowania, ochrony i poprawy środowiska naturalnego;
2. Ochrony zdrowia ludzkiego;
3. Ostrożnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych;
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4. Promowania

na

płaszczyźnie

międzynarodowej

środków

zmierzających

do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiskowych w tym
zmian klimatycznych.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018
roku w sprawie odpadów [Dz.U. UE L 2018.150.109] jest podstawowym aktem prawnym
regulującym gospodarkę odpadami w krajach należących do Unii Europejskiej. Dyrektywa
zakreśla działania, między innymi, na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, ulepszone
i przekształcone w zrównoważone gospodarowanie materiałami, efektywne i racjonalne
wykorzystanie

zasobów

naturalnych,

zwiększenie

efektywności

energetycznej

czy zmniejszenie zależności Unii Europejskiej od zasobów importowanych. Dyrektywa
kładzie także nacisk na poprawę efektywności wykorzystania zasobów oraz traktowanie
odpadów jako zasoby, co pozwoli na zmniejszenie importu zasobów oraz ułatwi przejście
do gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednymi z ważniejszych zapisów w stosunku
do poprzedniej dyrektywy 2008/98/WE [Dz.U. UE L L312/3 z 22.11.2008] była zmiana
definicji bioodpadów, wprowadzenie definicji między innym odpadów komunalnych,
odpadów innych niż niebezpieczne. Rozszerzono definicje produktu lub substancji ubocznej
i dodano procedury uznania produktu za takowy, wprowadzono także możliwość
ustanowienia kryterium przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadu. Dodany został
artykuł związany z mobilizowaniem krajów członkowskich do wprowadzenia regulacji
umożliwiających darowizny artykułów spożywczych nadających się do spożycia.
W Dyrektywie 2018/851 założono wzrost w stosunku do poprzedniej dyrektywy wartości
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do 55% w roku
2025, 60% w roku 2030 i 65% w roku 2035.
Istotnym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami na terenie krajów Unii
Europejskiej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja
2018 roku o składowaniu odpadów [Dz.U. UE L 2018.150.100] określająca zasady miedzy
innymi składowania i przetwarzania odpadów komunalnych. Istotnym zapisanym celem
do realizacji przez państwa członkowskie Unii jest obowiązek zmniejszenia do 2035 roku
ilości składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 10% całkowitej ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych.
Bardzo ważna i mająca istotny wpływ na gospodarkę Unii Europejskie
jest dyrektywa opakowaniowa. Mając na uwadze systematyczny wzrost odpadów
komunalnych na terenie krajów Unii Europejskiej spowodowany miedzy innymi zwiększoną
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ilością odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów, w Dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z 30 maja 2018 roku zmieniającą Dyrektywę 94/62/WE
w sprawie opakowań [Dz.U. UE L 2018.150.141] sformułowano zwiększenie poziomu
recyklingu odpadów opakowaniowych odpowiednio do:
 65% do 31 grudnia 2025roku,
 70% do 31 grudnia 2030 roku.
Zwiększono także docelowe poziomy recyklingu dla materiałów opakowaniowych, które
do 31 grudnia 2025 roku mają wynosić:
 75% papieru i tektury,
 70% szkła,
 70% metali żelaznych,
 50% tworzyw sztucznych,
 50% aluminium,
 25% drewna.
Kolejną bardzo istotną regulacją mającą wpływ na branże Automotive i RTV-AGD
jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 roku
zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji,
2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów
i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Dz.U. UE
L 2018.150.93].
W zakresie gospodarki odpadami w regulacjach prawnych Unii Europejskiej poza
wyżej wymienionymi dyrektywami, obowiązuje wiele aktów prawnych. Na rzecz niniejszej
rozprawy należy także uwzględnić:
1. Dyrektywę Rady nr 94/31/WE zmieniającą dyrektywę 91/689 w sprawie odpadów
niebezpiecznych, która miała na celu wprowadzenie bardziej szczegółowej definicji
odpadu niebezpiecznego, wprowadziła także wytyczne w zakresie oznakowania
odpadów niebezpiecznych od momentu ich wytworzenia, poprzez magazynowanie,
transport, przygotowanie do przetworzenia, po składowanie. Wprowadzono zasadę,
iż każde miejsce unieszkodliwiania czy przetwarzania odpadów niebezpiecznych
musi być zewidencjonowane, zarejestrowane w państwowym systemie oraz musi
posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności. Proces przetwarzania
odpadów musi odbywać się zgodnie z najlepszą dostępną w danym czasie technologią
BAT (ang. Best available technology) [Dz.U. L 168 z 1994, s. 32].
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2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2000/76/WE w sprawie spalania
odpadów, której głównym celem było zapobieganie lub ograniczanie zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby poprzez spalanie lub współspalanie odpadów. Wprowadzono
także wymóg monitorowania emisji do atmosfery i ustanowiono warunki graniczne
dla emisji [Dz.U. L 332 z 2000, s. 91-111].
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2010/75/UE w sprawie emisji
przemysłowych, definiująca miedzy innymi zasady zintegrowanego działania
zapobiegającego powstawaniu zanieczyszczeń z produkcji przemysłowej i ich kontroli
[Dz.U. L 334 z 2010].
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/2006 w sprawie
przemieszczania odpadów – głównym zadaniem regulacyjnym było ograniczenie
niekontrolowanego przemieszczania odpadów z uwzględnieniem zasady bliskości,
czemu ma służyć system nadzoru i kontroli obejmujący wszystkie etapy
przemieszczania

odpadów

ze

szczególnym

uwzględnieniem

odpadów

niebezpiecznych [Dz.U. L 190 z 2006; Zębek E., Raczkowski M., 2016, s. 257-273].
Przytoczone przepisy nakładają szereg obowiązków i obostrzeń prawnych w zakresie
gospodarki odpadami. Ze względu na rozbieżności prawne w krajach członkowskich
wspólnoty dotyczące ochrony środowiska, została uchwalona Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo
karne. Dyrektywa ta określa, między innymi, rodzaje przestępstw przeciwko środowisku,
sankcje w stosunku do osób prawnych, obliguje kraje członkowskie do wprowadzenia
w krajach regulacji prawnych oraz sankcji karnych za naruszanie i nieprzestrzeganie prawa
wspólnotowego. [Dz.U. L 328 z 2008, s. 28-37].

2.2.1 Przepisy krajowe w zakresie gospodarki odpadami
Najważniejszym aktem prawnym w polskim prawodawstwie jest konstytucja. Obecnie
obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku nie zawiera przepisów
bezpośrednio mających związek z gospodarką odpadami. Zawiera jednak przepisy pośrednio
regulujące to zagadnienie oraz ochronę środowiska. Gwarantuje to art. 68, ust. 4,
w którym jest mowa o „zapobieganiu przez władze publiczne negatywnym dla zdrowia
skutkom degradacji środowiska, również w odniesieniu do niewłaściwie lub nielegalnie
prowadzonej gospodarki odpadami”. Również art. 74 ust. 1, stanowi, że „władze publiczne
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zobligowane są do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne
współcześnie i przyszłym pokoleniom”. Przepisy ustawy zasadniczej, dotyczącej gospodarki
odpadami, można zatem rozpatrywać w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa
środowiskowego [Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.].
Pierwsze regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami na obszarze Polski datuje
się na 1743 rok, kiedy to Marszałek Wielki Koronny Franciszek Bieliński wprowadza
całkowity zakaz wyrzucania śmieci na ulicę. W tym samym roku powstaje także pierwsze
w kraju przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej.
Wiek XX to rozwój prawodawstwa. Zasadnicza Ustawa Sanitarna z 19 lipca
1919 roku reguluje ogólne zasady sanitarne oraz nakłada na organy administracji
samorządowej obowiązki związane z dbaniem o czystość wody, gleby i powietrza,
zapewnieniem wody zdatnej do picia i na potrzeby gospodarskie oraz usuwaniem nieczystości
[Dz.P.P.P. nr 63, z 1919, poz. 371]. Można przyjąć, iż pierwowzorem dzisiejszej Ustawy
o czystości i porządku w gminach było Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z 26
września 1935 roku o utrzymaniu czystości i porządku w miejscach publicznych i niektórych
miejscach prywatnych. Rozporządzenie wskazywało miejsca publiczne, niektóre miejsca
prywatne dostępne dla ogółu ludności, części wspólnego użytkowania przez najemców,
a także wszelkie place niezabudowane, z których należało bezwzględnie usuwać nieczystości
i odpady utrzymując te miejsca w należytym stanie [Dz.U. nr 76 z 1935, poz. 476].
Rozporządzenie obowiązywało aż do 1959 roku, w którym to weszła w życie Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i osiedlach. Niniejsza ustawa zdefiniowała
odpadki, regulowała także sposób postępowania z odpadami poprodukcyjnymi, zepsutą
żywnością, artykułami przemysłowymi, popiołem i szlaką z kotłowni [Dz.U. nr 27 z 1959
poz. 167 ze zm., Zębek E., 2018, s. 42-44]. Nowelizacja ustawy nastąpiła dopiero w 1980
roku, kiedy to weszła w życie Ustawa z 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu
środowiska, redefiniująca odpady jako „zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także
niebędące ściekami substancje ciekłe, powstające w związku z bytowaniem człowieka
lub działalnością gospodarczą, nie przydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały,
i uciążliwe dla środowiska” [Dz.U. nr 3 z 1980 poz. 6, art. 3, pkt. 5]. Ustawa, między innymi,
nakładała na administrację państwową obowiązek zapewnienia niezbędnych warunków
organizacyjno technicznych do ochrony środowiska. Zastosowana w ustawie definicja
odpadu, nie spełniała jednak swojej roli. Wykazana przez ustawodawcę uniwersalność
w zakresie określenia co jest, a co nie jest odpadem w praktyce uniemożliwiała jego
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identyfikację. Przyjęte kryterium czasu powodowało, iż przydatna rzecz w danym czasie
w innych okolicznościach stawała się odpadem, mimo że za takowy jej nie uznaliśmy
[Danecka D., 2016, s. 297-314]. Mimo wszystko można jednak stwierdzić, iż ów akt prawny
był pierwszym w polskim prawie, który wykazywał związek odpadów z ochroną środowiska
i miał za zadnienie chronić środowisko przed uciążliwością i zagrożeniem odpadami.
Także w tym samym roku zostaje przyjęte Rozporządzenie Rady Ministrów
z 30 września 1980 roku w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczeniami. W rozporządzeniu zdefiniowano, między innymi, pojęcie gromadzenia
odpadów, które jednak odnosiło się tylko do odpadów ciekłych, unieszkodliwiania odpadów
czy gospodarczego wykorzystania odpadów. W rozporządzeniu zawarto także regulacje
dotyczące zagospodarowania odpadów przemysłowych [Dz.U. z 1980, nr 24, poz. 91].
Prawdziwym przełomem w gospodarce odpadami jest ustawa z dnia 27 czerwca 1997
roku o odpadach. Ustawa jako samodzielny akt prawny regulował takie zagadnienia jak
zasady postępowania z odpadami, opłaty i kary za zanieczyszczanie środowiska,
międzynarodowy obrót odpadami, czy też wprowadzał przepisy karne. Ustawa ta, jako
pierwszy akt prawny, rozróżnia odpady komunalne i niebezpieczne wprowadzając dla nich
odrębne definicje. [Dz.U. z 1997 nr 96, poz. 592]. Za odpady niebezpieczne zgodnie z ustawą
były uznawane odpady,

które ze

względu

na swoje

pochodzenie, właściwości

fizyko - chemiczne, biologiczne i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzkiego, a także dla środowiska naturalnego. Ustawa określiła podmioty odpowiedzialne
za odpady, rozróżniając wytwarzających odpady jako podmioty gospodarcze oraz jednostki
nie prowadzące działalności gospodarczej, a także podmioty gospodarcze będące odbiorcami
odpadów na zlecenie wytwarzających odpady. Założone w ustawie zasady postępowania
z odpadami ustawodawca wzorował na przepisach Unii Europejskiej, które nakazywały
w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów, następnie wykorzystywać odpady
ponownie, a na samym końcu unieszkodliwiać [Radecki W., 2016, s. 40-42].
W ustawie 1997 roku po raz pierwszy w krajowym prawodawstwie odpadowym
zachodzą korelacje pomiędzy regulacjami prawa ochrony środowiska, prawa gospodarczego
(odpad produkcyjny) i gospodarki komunalnej. Działanie to ujednoliciło prawodawstwo
w celu zapobieżenia prób niestosowania przepisów. Rozwiązało to wiele niejasności
i niedomówień, a także ugruntowało funkcjonowanie gospodarki odpadami w kontekście
całościowym, a nie w wybranych (łatwych i nieskomplikowanych) sferach funkcjonowania
państwa. Integracja w jednej ustawie wybranych zagadnień z trzech oddzielnych przepisów
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pozwalała na skuteczniejsze zapewnienie działania w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi
oraz ochrony środowiska [Jerzymański J., Mazurkiewicz M., Radecki W. (red.), 1999].
Ustawa z 1997 roku została znowelizowana już w 2001 roku. Ustawa z 27 kwietnia
2001 roku o odpadach była jej kontynuacją rozszerzającą przepisy z 1997 roku. Obejmowała,
między innymi, oprócz wcześniejszych regulacji, zagadnienia związane z planami gospodarki
odpadami, obowiązkami jakie spoczywają na posiadaczach odpadów, szczególnymi zasadami
postępowania

z

niektórymi

odpadami,

termicznym

przekształcaniem

odpadów

oraz składowaniem i magazynowaniem odpadów. Zmieniono także definicję odpadu,
która otrzymała brzmienie: „odpad jest to każda substancja lub przedmiot należący do jednej
z kategorii określonych w załączniku do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza
pozbyć się, lub do ich pozbycia się jest obowiązany” [Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 628].
Zasadniczą różnicą w stosunku do poprzedniej definicji jest określenie kategorii
z załącznika, a nie kryterium przydatności. Takie rozwiązanie miało na celu implementację
do przepisów krajowych dyrektywy ramowej Unii Europejskiej o odpadach. Kolejną istotną
zmianą było poszerzenie katalogu odpadów o kolejnych sześć kategorii. Oprócz odpadów
komunalnych i niebezpiecznych ze zmienioną definicją, wprowadzono także pojęcie odpadów
medycznych,

weterynaryjnych,

ulegających

biodegradacji,

odpadów

z

wypadków,

bioodpadów i odpadów zielonych. Zasady postępowania z odpadami były podporządkowane
ochronie życia i zdrowia ludzkiego oraz ochronie środowiska. Postępowanie z odpadami
miało w pierwszej kolejności zapobiegać ich powstawaniu, dążyć do minimalizacji ich ilości
oraz dążyć do odzysku i unieszkodliwienia zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
[Ciechanowicz-McLean J., 2003, s. 91].
Ustawa z 2001 roku wprowadzała nowe pojęcia gospodarowania odpadami
z podziałem na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Zrezygnowano
także z pojęcia wytwórcy i odbiorcy odpadów na rzecz posiadacza odpadów. Istota tej zmiany
polegała na dookreśleniu, kto w sposób rzeczywisty dysponował i odpowiadał za odpady
z wyłączeniem transportującego odpad, który był w jego fizycznym posiadaniu świadcząc
usługę transportową. Zgodnie z art. 7 ustawy posiadacz odpadów był zobligowany
do postępowania z odpadami zgodnie z hierarchą odpadową, to jest w pierwszej kolejności
miał dążyć do odzysku posiadanych odpadów, następnie do unieszkodliwienia zgodnie
z najlepszą dostępną technologią oraz planami gospodarki odpadowymi i wymogami ochrony
środowiska, a w ostateczności unieszkodliwić.
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Zarówno wytwórca jak i posiadacz odpadów był także zobowiązany do uzyskania
stosownego pozwolenia administracyjnego – decyzji na prowadzenie działalności odpadowej.
Dla wytwórców ustawodawca przewidział tak zwane pozwolenie emisyjne lub w przypadku
odpadów niebezpiecznych, zatwierdzony plan gospodarki tymi odpadami. W przypadku
jednostek gospodarujących odpadami w ramach działalności gospodarczej, konieczne było
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności. Obydwa pozwolenia określały zarówno
rodzaj odpadów jak i ilość odpadów w skali roku jaką podmioty mogły obracać. Kolejnym
istotnym elementem ustawy było wprowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów
dla ich posiadacza zgodnie z katalogiem i listą odpadów niebezpiecznych. Po raz pierwszy
w ustawie zawarto sankcje prawne w zakresie administracyjnym i karnym. Rozbudowano
katalog wykroczeń objętych sankcjami. Ponadto ustawa o odpadach z 2001 roku
wprowadzała także szereg zmian ułatwiających gospodarkę odpadami. Między innymi
wprowadzono przepisy pozwalające na odróżnienie odpadów od produktów ubocznych,
zmianę statusu odpadu po ich przetworzeniu.
Implementacja regulacji unijnych w zakresie gospodarki odpadowej na podstawie
dyrektywy odpadowej z 2008 roku do prawa polskiego nastąpiła nie tylko za pośrednictwem
ustawy o odpadach z 2001 roku. Do pełnej implementacji przepisów unijnych konieczne było
uchwalenie kolejnych ustaw, miedzy innymi [Radecki W., 2006, s. 50]:
1. Z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
2. Z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie
depozytowej;
3. Z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
4. Z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych;
5. Z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach;
6. Z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku w sposób dość szczegółowy i obszerny
regulowała zakres gospodarki odpadami, jednak nie wprowadzała wielu zmian w porównaniu
z ustawą z 2001 roku, w której to już została zaimplementowana znaczna część regulacji
unijnych. Zasadnicze zmiany polegały na zmianie definicji pojęć w gospodarce odpadami.
Jako nowość należy zaliczyć tu regulacje związane ze zmianą statusu odpadu, przetwarzania
odpadów czy też regulacje związane z produktem ubocznym. Większość zmian w ustawie
o odpadach z 2012 roku wynikała z nowelizacji innych ustaw, które miały wpływ
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na gospodarkę odpadami. Należy tu przytoczyć zmianę ustawy o czystości i porządku
w gminach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych czy też zasad funkcjonowania
samorządu gminnego [Zębek E., 2018, s. 77].
Za najważniejszy akt prawny chroniący środowisko naturalne uważana jest ustawa
Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku [Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 627].
Niniejsza ustawa określa warunki korzystania ze środowiska, zasady jego ochrony, łącznie
z zasobami, oraz obowiązki administracji publicznej związane z ochroną środowiska.
Regulacje te odnosiły się do kompleksowego podejścia do ochrony środowiska, miedzy
innymi, poprzez jednakową i równoznaczną ochronę wszelkich zasobów, bez wyróżnienia
któregokolwiek z nich. Ponadto odnosiły się do prewencji i zapobiegania degradacji
środowiska, między innymi, za pomocą badania oddziaływania na środowisko wszelkich
inwestycji, nawet tych niemających pierwotnie na nie wpływu oraz wdrożenia zasady
„zanieczyszczający płaci”. Polegała ona na ponoszeniu kosztów związanych zarówno
z zanieczyszczeniem środowiska, usuwaniem skutków zanieczyszczenia, ale także
na prewencji działań mających środowisko chronić poprzez ograniczenie składowania
odpadów na rzecz ich przetworzenia, ograniczenia emisji gazów i pyłów do atmosfery
czy też wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych.
Najnowsze zmiany w krajowych regulacjach mające wpływ na gospodarkę odpadami
dotyczą trzech ustaw wchodzących w skład tak zwanego pakietu odpadowego:
1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw [Dz.U. z 2018, poz. 1592];
2. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
ustawy o odpadach [Dz.U. z 2018, poz. 1564];
3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
oraz niektórych innych ustaw [D.U. z 2018, poz. 1479].
Najbardziej znaczące zmiany dotyczą ustawy o odpadach, modyfikując lub wprowadzając
nowe obowiązki zarówno dla podmiotów zajmujących się branżą odpadową, środowiskową
oraz mających obowiązki związane z gospodarką odpadową w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej.
Wszystkie dotychczasowe pozwolenia wydane w związku z działalnością odpadową
miały tracić moc z dniem 5 września 2019 roku i wymagać uzyskania nowych decyzji. Jednak
w wyniku nowelizacji Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, termin ten
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przesunięto na 5 marca 2020r. Zmiana była podyktowana, między innymi, brakiem
rozporządzeń do ustawy o odpadach, uniemożliwiających wydanie nowych decyzji w oparciu
o regulacje prawne. Zgodnie z nowelizacją, wydanie nowego pozwolenia wiązało się
ze spełnieniem szeregu wymagań, na przykład do wniosku o wydanie decyzji przedsiębiorca
posiadający odpady palne był zobowiązany załączyć operat przeciwpożarowy oraz posiadać
stosowne zabezpieczenie finansowe w postaci kaucji, gwarancji bankowej lub polisy
ubezpieczeniowej. Działanie to miało na celu zabezpieczyć gminy przed nieuczciwymi
przedsiębiorcami porzucającymi odpady, których koszt usunięcia często był bardzo wysoki
i bywał przyczyną zachwiania budżetu gminnego. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7
lutego 2019 roku w sprawie wysokości stawek zabezpieczeń roszczeń [Dz.U. z 2019,
poz. 256] przyjęto skalę wartościową zabezpieczenia finansowego, uzależnioną od kategorii,
do której dany odpad został zakwalifikowany. Zabezpieczenie roszczeń za magazynowanie
1 Mg (tony) odpadu wynosi:
1. 1500,00 zł dla odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem olei odpadowych, odpadów
niebezpiecznych

powstających

w

wyniku

przetwarzania

pojazdów,

baterii

i akumulatorów, sprzętu elektronicznego i elektrycznego;
2. 600,00 zł dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w tym odpadów
komunalnych oraz odpadów palnych stanowiących paliwo alternatywne;
3. 400,00 zł dla odpadów palnych, magazynowanych selektywnie;
4. 400,00 zł dla odpadów magazynowanych przez posiadacza prowadzącego instalację
termicznego przekształcania odpadów;
5. 300,00 zł dla pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów powstałych w wyniku
przetwarzania tych pojazdów z wyłączeniem metali, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
6. 300,00 zł dla olei odpadowych;
7. 200,00 zł dla odpadów palnych, magazynowanych selektywnie i przyjętych
do procesu recyklingu;
8. 30,00 zł dla odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni oraz odpadów
wydobywczych;
9. 1,00 zł dla odpadów ulegających biodegradacji oraz wytworzonych w trakcie prac
na drogach publicznych i kolejowych, które mogą być ponownie wykorzystane;
10. 1,00 zł dla odpadów z metali;
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11. 300,00 zł dla odpadów innych niż wymienione w punktach 2-10 lub niespełniających
kryteriów dopuszczenia odpadu do składowania na składowisku odpadów obojętnych,
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach.
W przypadku odpadów magazynowanych w regionalnych lub podregionalnych instalacjach
do przetwarzania odpadów komunalnych lub punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych stawki wynoszą 35% stawek określonych powyżej.
Istotny jest także wymóg załączenia do wniosku o nową decyzję tytułu prawnego
dysponowania gruntem w postaci aktu notarialnego, na którym działalność odpadowa
ma być prowadzona.
Skróceniu uległ także maksymalny czas składowania odpadów wynikający z procesów
technologicznych lub organizacyjnych z trzech lat do jednego roku. Ponadto składowanie
odpadów zostało ograniczone poprzez wskazanie maksymalnej, łącznej masy wszystkich
odpadów jakie mogą być w tym samym czasie magazynowane. Zgodnie z tym zapisem,
łączna masa magazynowanych odpadów nie może przekroczyć jednej drugiej masy
wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane w okresie jednego roku. Kolejną istotną
zmianą związaną z magazynowaniem odpadów jest wymóg prowadzenia wizyjnego systemu
kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów. Posiadacz odpadów został ponadto
zobowiązany do archiwizowania zapisów video monitoringu przez okres jednego miesiąca
w celu ewentualnego udostępnienia materiału uprawnionym służbom, między innymi policji,
prokuraturze czy sądom.
Nowela ustawy o odpadach zaostrza także nadzór organów państwowych, nadając
nowe

i

rozszerzając

dotychczasowe

kompetencje,

między

innymi,

państwowym

i wojewódzkim inspekcjom ochrony środowiska, straży pożarnej czy policji. Obecnie organy
nadzorcze będą mogły przeprowadzać kontrolę w miejscach przetwarzania czy składowania
odpadów

bez

konieczności

wcześniejszego

powiadomienia

przedsiębiorcy,

a wyspecjalizowane jednostki mogą także prowadzić kontrole krzyżowe. Warto podkreślić,
że kontrolerzy Inspekcji Ochrony Środowiska otrzymali możliwość tak zwanej kontroli
interwencyjnej, bez wymogu uczestnictwa w niej przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela.
Ponadto kontrolerzy mogą wejść na teren zakładu przez całą dobę, w przypadku wykrycia
poważnych nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi oraz środowisku - mogą
wstrzymać działalność zakładu. Także prawo do wstrzymania działalności będzie
przysługiwało wobec osób gospodarujących odpadami, które kolejny raz otrzymają karę
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administracyjną za prowadzenie działalności niezgodnie z posiadaną decyzją. Znacznie
zaostrzono także poziomy kar za łamanie przepisów. Dolna granica za zbieranie
lub przetwarzanie odpadów bez stosownego pozwolenia została ustanowiona na poziomie
10.000,00 zł, natomiast maksymalny wymiar kary wynosi 1.000.000,00 zł. Także do takiego
poziomu zostały podniesione kary administracyjne za gospodarowanie odpadem niezgodnie
z posiadaną decyzją. Karze od 500,00 zł do 1.000.000,00 zł podlega także prowadzenie
działalności odpadowej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO (Baza Danych o Odpadach
i produktach opakowaniowych) bądź nieumieszczenie numeru rejestrowego na stosownych
dokumentach.

2.2.2 Odpad w świetle obowiązujących przepisów krajowych i unijnych
Odpady, rozumiane jako ogół nieprzydatnych i wyrzucanych rzeczy lub substancji,
zarówno w europejskich jak i krajowych regulacjach, nie posiadają jednej ogólnej definicji.
Należy zwrócić uwagę, iż mamy do czynienia z szeregiem odpadów, które są definiowane
w zależności od wielu czynników i kryteriów klasyfikujących je jako odpad. Prawodawstwo
europejskie i krajowe jest w tym zakresie tożsame, ze względu na implementację regulacji
Unii Europejskiej do prawodawstwa krajowego.
Podstawowa definicja odpadu w regulacjach europejskich została zapisana
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy w artykule 3 [Dz.U. UE L L312/3
z 22.11.2008] i określa odpad jako „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz
pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia jest zobowiązany”. Uwzględniono
także definicję odpadu niebezpiecznego oznaczającą odpady wskazujące co najmniej jedną
z pośród właściwości niebezpiecznych wymienionych w załączniku III do dyrektywy.
Do właściwości tych zaliczmy materiały i substancje:
 wybuchowe,
 utleniające,
 wysoce łatwopalne,
 łatwopalne,
 drażniące,
 szkodliwe,
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 toksyczne,
 rakotwórcze,
 żrące,
 zakaźnie,
 działające szkodliwie na rozrodczość,
 mutagenne,
 odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne
lub bardzo toksyczne gazy,
 uczulające,
 ekotoksyczne,
 odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób
wydzielić inną substancję na przykład w formie odcieku, która ma przynajmniej jedną
spośród cech wymienionych powyżej.
Bioodpady zdefiniowano jako „ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia
i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego”.
Należy także wspomnieć o odpadach komunalnych, których definicja została opracowana
do celów statystycznych przez Eurostat i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
w celu ujednolicenia przekazywanych przez kraje członkowskie danych. Odpady komunalne
zostały zdefiniowane jako „odpady pochodzące z gospodarstw domowych oraz odpady
z innych źródeł, takich jak handel detaliczny, administracja, edukacja, służba zdrowia,
mieszkalnictwo i usługi gastronomiczne oraz inne usługi i działalności, mające podobny
charakter i skład jak odpady z gospodarstw domowych”.
Jak napisano powyżej, regulacje krajowe są w zakresie definicji i pojmowania
odpadów zbieżne z regulacjami wspólnoty. Niezależnie od przymiotnika określającego rodzaj
odpadów (płynne, przemysłowe, itp.) należy się skoncentrować, jak zauważa J. Jerzmański,
na podstawowej definicji opadów, która opiera się na trzech działaniach wytwórcy odpadu –
pozbycia się, zamiaru pozbycia się i obowiązku pozbycia się odpadu. Możemy zatem mówić
o związku przyczynowo skutkowym, który występuje w celowej i planowanej gospodarce
odpadami [Jerzmański J., 2013, s. 50]. Przy tak skonstruowanej definicji odpadu w zasadzie
każda rzecz lub substancja, którą użytkownik dysponuje w danym momencie, będzie w bliżej
nieokreślonym czasie odpadem. Jednak decyzję o tym w jakiej sytuacji rzecz lub substancja
zmienią status na odpad, podejmuje tak zwany wytwórca tego odpadu [Radecki W., 2008,
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s. 79]. W literaturze przedmiotu można jednak znaleźć wiele wątpliwości dotyczących tego
czy sam fakt pozbycia się rzeczy czy substancji przez wytwórcę odpadu, na przykład
w procesie produkcyjnym, nadaje jej rzeczywiście status odpadu. Należy wziąć pod uwagę
subiektywną ocenę przydatności. To co dla wytwórcy może już być nieprzydatne
dla odbiorcy czy innego uczestnika procesu może stanowić pełnowartościowy, pod względem
przydatności użytkowej, artykuł który mimo pożądanych cech musi zostać odebrany jako
odpad [Lew-Gliniecka K., 2010, s. 78]. Trzeba podkreślić, iż w przypadku pozbywania się
przedmiotu lub substancji przez wytwórcę, nie ma znaczenia jego wartość handlowa,
[Rakoczy B., 2013, s. 26] z tego też względu tak zwane surowce wtórne i odpady resztkowe
są także traktowane jak odpad do czasu ich ponownego przetworzenia lub utraty statusu
odpadu.
Regulacja dotycząca utraty statusu odpadu została implementowana do prawodawstwa
krajowego na podstawie artykułu 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE. Polska nie skorzystała z możliwości podjęcia na szczeblu krajowym decyzji
o możliwości określenia kryteriów, czy pewne odpady mogą przestać być odpadami
w wyniku regulacji technicznych, przepisów administracyjnych lub dobrowolnych umów
[Mazurek S., 2016 DGO-I.070.10.2016.IA 89283.259141.231288]. Implementowany zapis
znalazł się w artykule 14 Ustawy o odpadach z 2012r., [Dz.U. 2019.0.701]. Określone rodzaje
odpadów

przestają

być

odpadami,

jeżeli

na

skutek

poddania

ich

odzyskowi,

w tym recyklingowi, spełniają łącznie następujące warunki:
a) Przedmiot lub substancja są stosowane do konkretnych celów;
b) Istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie;
c) Dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania
do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających
zastosowanie do produktu;
d) Zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków
dla życia, zdrowia lub środowiska.
Przez odzysk określony w art. 3 ust. 1 pkt. 14 ustawy o odpadach należy rozumieć każdy
proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu
przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte
do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia
takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. Natomiast w art. 3 ust. 1 pkt. 23
ustawy o odpadach jako jeden z rodzajów odzysku wskazano recykling, przez który rozumie
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się odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały
lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Zatem istotnym
elementem utraty statusu odpadu jest nie tylko przydatność w dalszych procesach
produkcyjnych czy wartość handlowa w obrocie towarowym ale także zmiany
fizyko – chemiczne pierwotnego odpadu. Potwierdza to także, w uzasadnieniu wyroku,
Wojewódzki Sąd Administracyjny: „sama przydatność określonej substancji czy przedmiotu
dla dalszego procesu produkcyjnego jako surowca czy ich wartość rynkowa przy sprzedaży
nie pozbawia ich charakteru odpadu, skoro kwalifikacja do kategorii odpadów
jest następstwem woli lub konieczności wyzbycia się przez pierwotnego posiadacza. Istotne
znaczenie może mieć wyłącznie poddanie substancji lub przedmiotu, będących odpadem,
określonym procesom przetworzenia, w wyniku których nastąpi zmiana cech fizycznych
czy chemicznych” [WSA, 2009, sygn. akt IV SA/Wa 1086/08].

2.2.3 Klasyfikacja odpadów i system zbiórki odpadów przemysłowych
Odpady można klasyfikować na kilka sposobów, jednak za każdym razem podstawą
klasyfikacji będą cechy charakterystyczne dla danego odpadu, takie jak [Rosik-Dulewska Cz.,
2007, s. 22-24]:
a) Proces w którym powstaje odpad;
b) Szkodliwość danego odpadu na człowieka i środowisko;
c) Właściwości odpadu;
d) Stan skupienia;
e) Potencjalna użyteczność odpadu;
f) Możliwość ponownego wykorzystania odpadu.
Zgodnie z powyższym możemy klasyfikować odpady jako stałe lub płynne,
do których zaliczać będziemy wszelkie odpady wykazujące właściwości uwodnienia ponad
70%,

zaliczane

zarówno

do

odpadów

niebezpiecznych,

jak

i

odpadów

innych

niż niebezpieczne.
Dla odpadów niebezpiecznych klasyfikację można oprzeć o kryterium toksyczności,
w którym o ich szkodliwości i negatywnym wpływie na środowisko decydują [Matczak P.,
2000, s. 48-49]:
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a) Najbardziej niebezpieczny składnik odpadu, określający zarazem przynależność
do odpowiedniej kategorii określającej zarazem sposób zagospodarowania;
b) Toksyczność i szkodliwość dla człowieka i środowiska;
c) Właściwości rakotwórcze;
d) Zagrożenie dla wód powierzchniowych i gleby;
e) Zanieczyszczenie atmosfery;
f) Stopień zapłonu.
Kolejnym kryterium, według którego możemy klasyfikować odpady to zawartość
odpadów organicznych w całości masy odpadu. Dla tej klasyfikacji przyjmujemy następujący
podział:
a) Odpady organiczne – udział odpadów organicznych przekracza 50% całkowitej masy
badanego odpadu;
b) Odpady mineralno – organiczne – udział odpadów organicznych w całości masy
badanego odpadu wynosi od 5 do 50%;
c) Odpady mineralne – udział odpadów organicznych w całości masy badanego odpadu
występuje w minimalnym stopniu.
Usystematyzowana klasyfikacja odpadów została zawarta w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów [Dz.U. 2014, poz. 1923]
na podstawie art.4 ustęp 3 Ustawy o odpadach z 2012 roku. Zarówno klasyfikacja jak i wykaz
odpadów jest zgodny z regulacjami unijnymi, zawartymi w Zawiadomieniu Komisji
dotyczące wytycznych technicznych w sprawie klasyfikacji odpadu [Dz.U. 2018/C 124/01,
s. 21-62].
Zgodnie z powyższym, odpady zostały podzielone na 20 głównych grup (tabela 2).
Każda grupa odpadów odzwierciedla genezę danego odpadu, właściwości fizyko - chemiczne
oraz składniki. Hierarchia klasyfikacji odpadów składa się z następujących kategorii:
1.

Grupy odpadów – wspólne pochodzenie

1.1.

Typy odpadów – bliskie pod względem składników i właściwości

1.1.1.

Gatunki – cechy fizyczne, chemiczne, biologiczne

1.1.1.1. Rodzaje – specyficzne właściwości w ramach gatunku
Ponadto dla prawidłowego zaklasyfikowania odpadu została opracowana metodologia
działania zgodnie z którą:
1. Odpad klasyfikuje się według źródła powstania w jednej z grup od 01 do 12 lub od 17
do 20 z wyłączeniem kodów zakończonych liczbą 99;
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2. Jeżeli nie można znaleźć kodu w wyżej wymienionych grupach, odpad klasyfikuje się
w grupach 13, 14 lub 15;
3. Jeżeli w dalszym ciągu niemożliwe jest przypisanie kodu do odpowiedniej pozycji,
odpad klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach;
4. Jeżeli w grupie 16 nie udało się odnaleźć odpowiedniego kodu, odpad klasyfikuje się
w grupie według źródła powstania, przypisując im kod kończący się cyfrą 99.
5. Dodatkowo kody odpadów niebezpiecznych w ramach wyróżnienia zostały oznaczone
gwiazdką. Przykładowy kod odpadu 07 02 11* - osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków, zawierające substancje niebezpieczne. Co do zasady odpady z wyłączeniem
odpadów komunalnych, klasyfikuje ich wytwórca, zgodnie z posiadaną decyzją
środowiskową na wytwarzanie odpadów.
Schemat klasyfikacji kodu odpadu przedstawiono na rys. 2.
W odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych w zakresie gospodarki
odpadami, a także hierarchii postępowania z odpadami (rys. 3), system zbierania odpadów
powinien być selektywny, umożliwiający wysortowanie ze strumienia wytwarzanych
odpadów, tych które można poddać zarówno odzyskowi jak i recyklingowi. Przy obecnych
dostępnych technologiach istnieje możliwość odzyskania i/lub przetworzenia około 90%
wytwarzanych odpadów przemysłowych, jednak by było to możliwe, zakładowe systemy
odbioru, transportu i gromadzenia odpadów, muszą w jak największym stopniu
skonsolidować zwoje działania i dostosować je do wytycznych.
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o odpadach z 2012 roku, selektywne zbieranie
odpadów, to „działanie w ramach którego strumień danych odpadów w celu ułatwienia
specyficznego ich przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi
właściwościami fizyko – chemicznymi i cechami”.
System selektywnej zbiórki odpadów stanowi element kompleksowego systemu
gospodarki odpadami, niestety w krajowych realiach częściej ów system jest wykorzystywany
dla zbiórki odpadów komunalnych w celu odbioru surowców wtórnych (papier, szkło, metal),
bioodpadów i odpadów gabarytowych [Generowicz A., Iwanejko R., 2015, s. 1415].
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Tabela 2 Grupy odpadów
GRUPA
01
02
03
04
05
06
07
08

TYP ODPADU
odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej
przeróbce rud oraz innych kopalin
odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej,
papieru i tektury
odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
odpady z przeróbki ropy naftowej oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej
przeróbki węgla
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu
chemii nieorganicznej
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu
chemii organicznej
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb,
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, szczeliw, farb drukarskich

09

odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

10

odpady z procesów termicznych

11
12
13
14
15

odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych
materiałów z procesów hydrometalurgii metali niezależnych
odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali
i tworzyw sztucznych
oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup
05, 12 i 19)
odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem
grup 07 i 08)
odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
i ubrania ochronne, nieujęte w innych grupach

16

odpady nieujęte w innych grupach

17

odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę z terenów zanieczyszczonych)

18

odpady medyczne i weterynaryjne

19

odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni
ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

20

odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dz.U. 2014, poz. 1923.
38

KLASYFIKACJA ODPADÓW

START

Odpady z grup 01-12
lub 17-20

TAK

NIE

Odpady z grup 13, 14,
15

TAK

NIE
Odpady z podgrup XX
YY ZZ

NIE

Odpady z grupy 16
YY ZZ

TAK

NIE
Można stosować kod z
wyłączeniem XX YY 99
?

NIE

TAK
Wybierz kod w
formacie XX YY 99 z
grup 1-13,16,19,20

KONIEC

Rys. 2. Schemat klasyfikacji kodu odpadu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dz.U. 2018/C 124/01, s. 25.
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Rys. 3. Hierarchia postępowania z odpadami
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dz.U. 2019.0.701.

Zastosowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów poprodukcyjnych można
rozpatrywać w trzech wariantach, które determinują przyjęty system gospodarki odpadami
przemysłowymi. Każdy z wariantów uzależniony jest od rodzajów wytwarzanych odpadów,
ich ilości oraz miejsca składowania na terenie zakładu produkcyjnego. Wpływ na wybór
wariantu będzie także miała specyfika produkcji. W literaturze przedmiotu autorzy skupiają
się na systemach zbiórki opartych na odpadach komunalnych, pomijając aspekt odpadów
przemysłowych. Takie podejście nie ma zastosowania w zakładach produkcyjnych chociażby
ze względu na morfologię odpadów komunalnych i maksymalnie 5-6 frakcji odbieranych
odpadów. Ponadto, na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zastosowanie
mają systemy oparte o pojemniki na odpady o pojemności od 120l do 7m3 oraz kolorowe
worki na szkło, tworzywa, metal.
Analizując zapytania ofertowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
przemysłowych, poprodukcyjnych ukazujące się na platformach zakupowych B2B, miedzy
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innymi, Globe grupy VW, grupy zakładów chemicznych PCC Rokita czy Connect grupy
Orlen, można wyróżnić trzy główne warianty systemu zbiórki odpadów.
Pierwszy wariant oparty jest na gromadzeniu odpadów o określonych właściwościach
fizyko – chemicznych w tak zwanych gniazdach, czyli: miejscach powstawania odpadu,
transporcie wewnętrznym do miejsca składowania na terenie zakładu (magazynu),
przygotowaniu do dalszego transportu oraz odbiorze przez wyspecjalizowaną firmę.
W

wariancie

drugim

odpady

są

gromadzone

w

miejscach

wytwarzania

i transportowane bezpośrednio do kontenerów transportowych lub zbiorników zlewczych
(w przypadku odpadów płynnych występujących w dużych ilościach) odbieranych
przez wyspecjalizowana firmę.
Natomiast wariant trzeci zakłada gromadzenie odpadów o podobnych właściwościach
w miejscu wytwarzania, transporcie wewnętrznym do miejsca ich sortowania na terenie
zakładu i przygotowania do dalszego transportu na terenie zakładu oraz odbiorze przez
wyspecjalizowaną firmę.
W praktyce każdy z wyżej wymienionych wariantów nie występuje w „czystej”
postaci, przyjmując różne modyfikacje uzależnione od:
 rodzaju i właściwości fizyko – chemicznych odpadu,
 ilości danego odpadu,
 miejsca przeznaczonego na składowanie odpadu,
 przyjętego systemu pojemników do zbiórki odpadów,
 logistyce wewnętrznej,
 specyfice produkcji.
W systemach zbiórki odpadów przemysłowych funkcjonuje zarówno system
pojemników o pojemności od 120l do 1100l, system kontenerowy o pojemności od 2m3
do 40m3, system oparty o pojemniki typu IBC o pojemności od 0,8m3 do 1,2m3,
oraz pojemniki typu ASP o pojemności od 0,5m3 do 1m3, system workowy Big-Bag
o pojemności od 0,5m3 do 1,5m3, mobilne i stacjonarne systemy kompaktujące odpad
(np.: prasokontenery, prasy stacjonarne, belownice), urządzenia specjalistyczne (np.: wyparki,
młynki), a także pojemniki indywidualne wytwórcy odpadu, dostosowane do linii
technologicznej. Każdy z wymienionych systemów jest obsługiwany przez dedykowane dla
danego systemu pojazdy specjalistyczne.
Przemysłowe systemy zbiórki odpadów są najczęściej projektowane na etapie budowy
fabryk, co w dużym stopniu ogranicza możliwości późniejszych zmian przebudowy systemu
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wynikających,

na

przykład,

z

pojawienia

się

nowszych

technologii,

urządzeń

lub zaproponowanych przez operatora odbierającego odpady zmian usprawniających system.
Takie podejście ogranicza także w pewnym stopniu możliwość konkurowania pomiędzy
operatorami odbierającymi odpady, bowiem zaproponowane ceny za usługę nie będą
wynikały z innowacyjności danego operatora lecz kosztów zarządzania już istniejącego
systemu gospodarki odpadami w danym przedsiębiorstwie. Dotyczy to także braku
uregulowań prawnych w zakresie wprowadzania innowacyjności produkcyjnej z systemem
gospodarowania odpadami. Duże braki i ograniczenia uniemożliwiają podniesienie
konkurencyjności

funkcjonowania przedsiębiorstwa lub

wdrożenia zrównoważonego

rozwoju. Administracja publiczna jest dla przedsiębiorstwa, w wielu przypadkach,
utrudnieniem i ograniczeniem możliwości rozwoju w oparciu o nowości, zmiany trendu
czy społecznego zaangażowania. Nie mniej jednak coraz częściej kultura środowiskowa ma
istotne znaczenie, a także koreluje ze świadomością odpowiedzialności zarówno po stronie
społecznej jak i przemysłowej. Warto rozważyć takie działanie sublimacji, a w późniejszym
czasie synergii, na terenie gminy czy powiatu w ograniczeniu dokumentacji administracyjnej,
która powinna wspierać, a nie przeszkadzać.

2.3 Krytyczna analiza literatury
Analizując dostępne publikacje związane z gospodarką odpadami można zauważyć
wyraźne zainteresowanie autorów problematyką gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych oraz, w dużo mniejszym
stopniu, szeroko rozumianymi odpadami pokopalnianymi. Taki stan rzeczy może wynikać
z nacisku Unii Europejskiej i organizacji proekologicznych, w ostatniej dekadzie,
na ograniczanie ilości składowanych odpadów komunalnych, ograniczenia zużycia zasobów
naturalnych oraz zwiększenia wykorzystywania surowców wtórnych. Wszystkie te działania
mają związek z rosnąca konsumpcją oraz użyciem opakowań z tworzyw sztucznych niemal
w każdej dziedzinie gospodarki. Także podstawy prawne funkcjonowania unijnego
i krajowego rynku odpadowego ukierunkowane są na odpady komunalne, traktując odpady
poprodukcyjne niezwykle pobieżnie.
W jednej z najnowszych publikacji dotyczących regulacji prawnych unijnych
i krajowych systemów gospodarki odpadowej E. Zębek analizuje zmiany w prawodawstwie
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jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. E. Zębek koncentruje się przede
wszystkim na zmianach dotyczących definicji odpadu, a także na pojęciach wytwórcy
i odbiorcy odpadu [Zębek E., 2018, s. 48-67]. Pozostała analiza jest podporządkowana
głównie odpadom komunalnym oraz szczególnym przypadkom odpadów niebezpiecznych,
z których tylko dwa rodzaje odpadów mogą występować jako odpady poprodukcyjne
[Zębek E., 2018, s. 177-235]. Takie podejście nie pozwala na rzetelną analizę odpadów
poprodukcyjnych, traktując je tylko wybiórczo w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych.
Podobna sytuacja występuje w publikacji „Zarządzanie gospodarką odpadami – nowe
wyzwania, korzyści, propozycje zmian” pod redakcją T. Kupczyk. Możemy się dowiedzieć
już na wstępie o perspektywie finansowej odpadów komunalnych [Kupczyk T. i inni., 2015,
s. 12]. Autorzy opracowania skoncentrowali się na dyskusji dotyczącej gospodarki odpadami
prowadzonej przez ekspertów branżowych, biznes, ośrodki akademickie w kraju
i zagranicą oraz kancelarie prawne w odniesieniu do regulacji Ustawy o czystości i porządku
w gminie, zupełnie pomijając aspekt występowania w gminach przemysłu i odpadów
przemysłowych. Przedstawione w opracowaniu metody i narzędzia oceny systemu gospodarki
odpadami oraz oceny oddziaływania na środowisko zostały ukierunkowane na odpady
komunalne oraz opakowaniowe [Kupczyk T. i inni., 2015, s. 54-65] pomijając aspekt
przemysłowy. Autorzy dla porównania przywołują niemiecki system gospodarki odpadami,
jednak także w tym przypadku, poza wspomnieniem o odrębnych regulacjach dla odpadów
przemysłowych, całą uwagę skupiają na przedstawieniu funkcjonowania gospodarki
odpadami komunalnymi [Kupczyk T. i inni., 2015, s. 178-182]. Takie podejście może dziwić,
bowiem dla wielu krajów członkowskich UE, niemieckie rozwiązania stosowane
w gospodarce odpadami są stawiane za wzór do naśladowania. Tym bardziej autorzy
nie wykorzystali możliwości całościowego prześledzenia systemu i porównania go z aktualną
sytuacja w kraju.
Cykl książek Cz. Rosik - Dulwskiej pod tytułem „Podstawy Gospodarki Odpadami”
doczekał się już szóstego wydania. Mimo, iż publikacje z tej serii są szeroko przywoływane
i cytowane, ostatnie wydanie zostało tylko uzupełnione o zagadnienia termicznego
i mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zagospodarowania
osadów ściekowych, odzysk surowców wtórnych lub ich unieszkodliwienia poza instalacjami
oraz nowości organizacyjno – prawne ze stanem prawnym na dzień 28.05.2014r. Tak jak
w poprzednich wydaniach, odpadom przemysłowym poświęcony jest jeden rozdział
uwzględniający odpady wydobywcze, odpady z energetyki oraz w bardzo wąskim zakresie
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odpady niebezpieczne

[Rosik-Dulewska,

2019,

s.

275-309].

Biorąc

pod

uwagę,

iż przywołany cykl wydawniczy jest rekomendowany dla studentów i wykładowców
związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska i gospodarką odpadową oraz jednostek
administracji państwowej i przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami dziwić
może fakt tak pobieżnego, ograniczonego do definicji ustawowych, podejścia do odpadów
przemysłowych. Zastanawiający jest także przywołany stan prawny, który w chwili publikacji
już był nieaktualny. Zarówno tempo zmian legislacyjnych jak i dynamika rozwoju odpadów
produkcyjnych i nowych technologii wymusza na badaczach zagadnienia gospodarki
odpadami szerszej perspektywy, wykraczającej poza ustawowe definicje.
Opracowanie naukowe Instytutu Sobieskiego dotyczące Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami

2030,

niestety

podobnie

jak

rządowe

publikacje

dotyczące

systemu

gospodarowania odpadami oraz przywołane powyżej, poświęcone jest w zdecydowanej
większości odpadom komunalnym. W ramach systemu gospodarki odpadami, który dotyczy
także przemysłu, jako kluczowe zostały potraktowane jedynie odpady opakowaniowe. Należy
podkreślić, iż tego typu odpady stanowią istotną część strumienia odpadów, jednak nie są one
jedynymi problematycznymi odpadami. Tym bardziej, iż odpady opakowaniowe w przemyśle
są bardzo często wykorzystywanie wielokrotnie, nie noszą znamion zanieczyszczenia
jak

w

przypadku

odpadów

opakowaniowych

wyselekcjonowanych

ze

strumienia

komunalnego oraz od dawna są zbierane w sposób selektywny i zagospodarowywane.
Problem

z

odpadami

opakowaniowymi

pojawia

się

w

strumieniu

komunalnym,

gdzie zdecydowana większość opakowań jest wyrzucana. Nie mniej autorzy raportu zwrócili
uwag na konieczność tworzenia symbiozy przemysłowej w postaci wykorzystania odpadów
z jednego sektora przemysłu jako surowców w innym sektorze. Autorzy zwracają także
uwagę na konieczność zmiany modelu cyklu życia produktu, poszukiwania synergii pomiędzy
GOZ, a polityką energetyczną UE oraz wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności
producentów [Styś T. i inni, 2016, s. 64]. W opracowaniu nie zwrócono jednak uwagi,
że obecnie istnieje możliwość wykorzystania niektórych odpadów jako surowców.
Jednak zarówno czas uzyskania pozwolenia, skomplikowana procedura jak i ograniczona lista
odpadów możliwych do przekształcenia, skutecznie zniechęca do takich działań. Wdrożenie
ROP to krok w dobrą stronę, jednak nie może być traktowany jako pojedynczy element
systemu, a kompleksowe rozwiązanie dotyczące także gospodarki odpadami przemysłowymi.
Bez logistycznego łańcucha gospodarki odpadami wdrożenie ROP zgodnie z wytycznymi
art. 8 ust. 1 Dyrektywy Ramowej o odpadach nie poprawi sytuacji na rynku.
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J. Kostecka zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt odpadów, który został pominięty
zarówno w opracowaniu T. Styś, jak i u wielu innych autorów, a mianowicie
zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji
Środowiska

z

2016r

widnieje

różnica

pomiędzy

masą

wytworzonych

odpadów

niebezpiecznych, a ich odpowiednim zagospodarowaniem. Raport wskazuje, iż na każde 5kg
wytworzonych odpadów niebezpiecznych, jeden kilogram jest zagospodarowywany w sposób
niewłaściwy. Niestety problem ten także poruszony jest w kontekście odpadów komunalnych,
selektywnie zbieranych [Kostecka J., i inni, 2016, s. 112]. J. Kostecka podkreśla konieczność
zmiany sposobu myślenia o odpadach oraz konieczność wdrożenia zapobiegania odpadom.
Widzi także w odpadach wysokiej jakości surowce, jednak proponowane przez nią
rozwiązania odnoszą się do regulacji unijnych, o których autor pisał w punkcie 2.2.,
a które w żaden sposób nie kształtują gospodarki odpadami przemysłowymi.
W ostatniej dekadzie szczególnie popularny stał się trend „bycia Eko”. W literaturze
przedmiotu szeroko opisywane są zagadnienia w zakresie ekonomii zrównoważonego
rozwoju czy wykorzystania w przedsiębiorstwach systemu zarządzania środowiskiem EMAS,
który obowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE. Autorzy tego typu opracowań
powinni skoncentrować się na zagadnieniach ekologii przemysłowej jako swoistej mapy
drogowej, która pomoże zbudować efektywny system gospodarki odpadami przemysłowymi
i osiągnąć założony cel, czyli funkcjonowanie w formule zrównoważonego rozwoju.
Z. Foltynowicz w opracowaniu „Ekologia przemysłowa we wdrażaniu zrównoważonego
rozwoju” bardziej koncentruje się na naukowym zdefiniowaniu pojęcia „ekologia
przemysłowa” niż na wyzwaniach jakie przedsiębiorstwo musi podjąć, by przybliżyć się
do procesu zrównoważonego rozwoju. Prawidłowe zdefiniowanie zagadnienia jest niezwykle
istotne, jednak przedstawienie samych definicji w aspekcie wdrażania zrównoważonego
rozwoju bez przedstawienia możliwych wariantów rozwiązań systemowych wydaje się
nie odzwierciedlać istoty problemu [Foltynowicz Z., 2011, s. 91-98].
Także opracowania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem w tym EMAS,
problem

odpadów

w

systemie

gospodarki

odpadami

traktują

powierzchownie.

W opracowaniu „System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania
strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie” autorka jako największe korzyści
dla przedsiębiorstwa z wdrożenia systemu wskazuje w sferze zarządzania i finansów, między
innymi poprzez redukcję zużycia energii i surowców. Dalej zauważa poprawę na płaszczyźnie
prawno – społecznej poprzez polepszenie relacji z lokalnymi władzami [Łokuciejewska A.,
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2014, s. 88]. Inni autorzy prac dotyczących systemu EMAS zwracają natomiast uwagę
na wzrost dochodów poprzez osiągnięcie lepszego wizerunku, który przekłada się na większą
sprzedaż [Wasiak A., Dobrzyński G., 2005, s. 133]. EMAS jak większość systemów
wspomagających zarządzanie ma za zadanie usystematyzować i wspomóc działania
pro środowiskowe, sam w sobie jest narzędziem tworzenia w organizacji kultury
zrównoważonego rozwoju. Jednak sam system nie może być traktowany jako narzędzie
do zwiększenia przychodów czy port folio klientów organizacji. Takie podejście eliminuje ten
system jako wsparcie proekologicznego zarządzania zasobami organizacji.
Przytoczona literatura stanowi przekrojowe przedstawienie istoty problemu.
Oparcie systemów gospodarowania odpadami przemysłowymi o faworyzowaną w literaturze
przedmiotu gospodarkę odpadami komunalnym nie znajdzie zastosowania w przemyśle
ani nie rozwiąże problemu skuteczności zagospodarowania odpadów przemysłowych.
Wystarczy wspomnieć o obowiązujących regulacjach prawnych zakazujących składowania
odpadów palnych ale już nie wskazujących rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia
wytwarzania tego typu odpadów. Należy pamiętać, że sama regulacja prawna nie rozwiąże
problemu odpadów. Potrzebne są działania kompleksowe i systemowe.

2.4 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami jest tworzony na podstawie Dyrektywy
2008/98/WE [Dz.U. UE L L312/3 z 22.11.2008]. Dyrektywa obliguje wszystkie państwa
członkowskie w rozdziale V art. 28 do tworzenia przynajmniej jednego planu gospodarki
odpadami, zgodnie z zasadą ochrony środowiska i życia ludzkiego poprzez zmniejszenie
negatywnego wpływu wytwarzanych odpadów i gospodarowania nimi (art.1) w zgodzie
z przyjętą hierarchią postępowania z odpadami (art. 4) z użyciem niezbędnych środków
(art. 13) oraz zasadą bliskości (art. 16). Tworzone plany swym zasięgiem muszą, miedzy
innymi, obejmować całe terytorium geograficzne danego kraju członkowskiego, zawierać
analizę bieżącej sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, jak również określać środki jakie
należy zabezpieczyć na racjonalne ulepszenie systemu gospodarki odpadami. Powinny także
zawierać informację w jaki sposób plan wspiera realizację celów określonych w dyrektywie.
Ponadto Krajowe Plany Gospodarki Odpadami muszą być zgodne z wymogami art. 14
dyrektywy 94/62/WE dotyczącymi planowania gospodarowania odpadami [Dz.U. L.365
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z 31.12.1994] oraz art. 5 dyrektywy 1999/31/WE [Dz.U. L.128 z 16.7.1999] w sprawie
ograniczenia bioodpadów kierowanych na składowiska odpadów.
Obecnie obowiązujący Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 został powołany
uchwałą Rady Ministrów nr 88 z dnia 1 lipca 2016 [Dz.U. 2016, poz. 784] na podstawie
art. 36, ust. 1 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
[Dz.U. 2019.0.701]. KPGO 2022 odnosi się przede wszystkim do odpadów komunalnych,
niebezpiecznych, opakowaniowych, komunalnych osadów ściekowych oraz do odpadów
podlegających trans granicznemu przemieszczeniu. W ramach KPGO 2022 odpady zostały
podzielone na 4 grupy zawierające:
1. Odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające biodegradacji;
2. Odpady powstające z produktów;
a) Oleje odpadowe;
b) Zużyte baterie i akumulatory;
c) ZSEE;
d) Pojazdy wycofane z eksploatacji;
e) Zużyte opony;
f) Opakowania i odpady opakowaniowe.
3. Odpady niebezpieczne:
a) Odpady medyczne i weterynaryjne;
b) Odpady zawierające PCB;
c) Odpady zawierające azbest;
d) Mogilniki.
4. Odpady pozostałe:
a) Odpady

z

budowy,

remontów

i

demontażu

obiektów

budowlanych

oraz infrastruktury drogowej;
b) KOŚ;
c) Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne;
d) Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza
problemy:
 z grupy 01 – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu,
fizycznej i chemicznej przeróbce rudy oraz innych kopalin,
 z grupy 06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania
chemii nieorganicznej,
47

 z grupy 10 – odpady z procesów termicznych.
e) Odpady w środowisku morskim.
Przy tak skonstruowanym podziale odpadów w KPGO w zasadzie nie ma możliwości
zweryfikowania rynku odpadów poprodukcyjnych oraz identyfikacji zagrożeń i niezbędnych
działań. Wybiórczo można potraktować oleje odpadowe, jednak dane dla tej grupy zostaną
zafałszowane

przez

odpadowy

olej

z

pojazdów

wycofanych

z

eksploatacji

oraz demontowanych maszyn i urządzeń. Nie mniej jednak dla tej grupy odpadów KPGO
2022, według danych Ministerstwa Środowiska, realizowane są poziomy recyklingu
i odzysku za pośrednictwem systemu opłat produktowych oraz 17 instalacji gospodarujących
odpadami olejowymi w kraju. Zidentyfikowano także problem z osiągnięciem w przyszłości
zakładanych poziomów recyklingu i odzysku głównie za sprawą złej jakości odpadu,
niepozwalającej na dalsze procesy zagospodarowania. Natomiast nawet znaczący wzrost
ilości odpadu nie powinien mieć wpływu na zdolności przerobowe, gdyż moc produkcyjna
istniejących krajowych instalacji wynosi ponad 670 tyś. Mg rocznie, co kilkukrotnie
przekracza ilość odpadów olejowych poddanych recyklingowi, szacowanych w roku 2030
na 185 tyś. Mg [KPGO 2022, 2016, s. 30, 90].
Podobna sytuacja jak w przypadku przepracowanych olei dotyczy odpadów
opakowaniowych. W KPGO 2022 ujęte są zarówno opakowania powstałe w zakładach
produkcyjnych, jak i w gospodarstwach domowych, jednostkach handlowych, miejscach
użyteczności publicznej oraz różnych gałęziach przemysłu. Ministerstwo Środowiska
w KPGO 2022 zwraca uwagę na systematyczny wzrost odpadów opakowaniowych,
szczególnie z papieru i tworzyw przy spadku udziału w rynku opakowań drewnianych,
szklanych i z metali. Także w przypadku opakowań po substancjach niebezpiecznych dane są
nieadekwatne, ze względu na ujęcie w tej grupie tylko opakowań po środkach ochrony roślin,
nie uwzględniając innych preparatów i związków chemicznych. Ministerstwo zauważa,
że osiągane poziomy odzysku i recyklingu, są niewystarczające w stosunku do założonych
planów obowiązujących na terenie UE. Jednocześnie zwraca też uwagę na niewystarczającą
ilość instalacji, zwłaszcza do przetwarzania opakowań wielomateriałowych [KPGO 2022,
2016, s. 38-41]. Należałoby tu podkreślić, iż od kilku lat rynek odpadowy w kraju zmaga się
z rosnącą liczbą odpadów z tworzyw w tym opakowań, które są deponowane
na składowiskach jako odpady nieprzetworzone. Szacuje się, iż wartość ta sięga około 40%
wszystkich tworzyw pro konsumenckich wprowadzonych na krajowy rynek [Report Plasics
Europe, 2018, s. 33]. W ramach poprawy sytuacji w KPGO 2022 uwzględniono działania
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mające na celu zapobiegania powstawaniu odpadu, rozwoju selektywnej zbiórki odpadów
z tworzyw oraz działania edukacyjne. Nie przewidziano jednak żadnych działań i rozwiązań
prawnych na rzecz przedsiębiorstw i instalacji zajmujących się przetwarzaniem odpadów
z tworzyw sztucznych, mimo iż szacunkowa masa tego typu odpadów w roku 2030 wyniesie
7 250 tyś. Mg. Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku tworzyw tylko w 2016 roku, aż 316 tyś.
Mg poddano odzyskowi energetycznemu głównie w postaci paliw RDF, co odpowiada blisko
33% masy zebranych odpadów plastikowych [Report Plasics Europe, 2018, s. 40].
Do dzisiaj nie ma w Polsce jasnych regulacji prawnych w zakresie rynku RDF, co powoduje,
że występuje nadprodukcja tego typu paliwa w stosunku do mocy przerobowych istniejących
instalacji ITPOK i cementowni [Szweda M., IBDO, 2018].
Jak wykazano powyżej KPGO 2022 nie ma bezpośredniego odniesienia do odpadów
poprodukcyjnych, jako całości zagadnienia. Nie mniej jest to jeden z ważniejszych krajowych
dokumentów w zakresie gospodarki odpadami, który analizuje sytuację, sprawdza efekty
podjętych działań z poprzednich PKGO oraz wyznacza nowe cele do osiągnięcia w długiej
perspektywie czasu.

2.5 Rynek instalacji przetwarzających odpady w Polsce i na tle Unii Europejskiej
Pojęcie instalacji zostało zdefiniowane w art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 626]. Zgodnie z tym zapisem
za instalację uważamy „stacjonarne urządzenie techniczne lub zespół urządzeń technicznych
powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot
i położonych na terenie jednego zakładu oraz budowle niebędące urządzeniami technicznymi
ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję”. Ponadto Resort
Środowiska wskazuje jako przykładowe instalacje do zagospodarowania odpadów spalarnie
odpadów, składowiska odpadów, mechaniczno – biologiczne instalacje przetwarzania
odpadów komunalnych, sortownie odpadów czy też stacje demontażu pojazdów.
Zgodnie z powyższą definicją w Polsce funkcjonuje kilka tysięcy różnego rodzaju
i typu instalacji przetwarzających odpady. Niestety nie każda z nich nadaje się
do przetwarzania odpadów poprodukcyjnych lub jak w przypadku niektórych szpitali, małych
ubojni, czy zakładów produkcyjnych - dysponują odpowiednią instalacją dostosowaną
do własnych potrzeb, nie przyjmując odpadów od podmiotów trzecich. Przedstawione poniżej
dane zawarte zarówno w zestawieniach GUS jak i EUROSTAT nie rozróżniają takiego
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podziału. Na potrzeby niniejszego opracowania przedstawione dane zostaną opatrzone
stosownym komentarzem.
Klasyfikację procesów recyklingu, odzysku jak i unieszkodliwiania odpadów
realizowanych przez poszczególne instalacje są opisane w załączniku nr 1 do Ustawy
o odpadach z 2012 roku. Obowiązujący podział procesów przedstawiono w tabeli nr 3 i 4.
Krajowy rynek instalacji, jak wspomniano wcześniej obejmuje kilka tysięcy zakładów. Jedną
z najliczniejszych grup instalacji stanowią oczyszczalnie ścieków przemysłowych, których
w 2017 roku funkcjonowało 926 [GUS, 2018, s. 64]. Należy tu wspomnieć,
iż zadecydowana większość z nich funkcjonuje jako oczyszczalnie przyzakładowe, które nie
przyjmują odpadów z zewnątrz lub działają jako instalacje doczyszczające, umożliwiające
odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji. Podobna sytuacja ma miejsce
w przypadku spalarni, których według danych zawartych w Eurostacie za 2016 rok
jest w Polsce 94 [Eurostat, 2016]. Liczba ta, podobnie jak w przypadku oczyszczalni ścieków
przemysłowych,

obejmuje

instalacje

przyzakładowe

nie

prowadzące

działalności

komercyjnej, które z mocy obowiązującego prawa zostały zaklasyfikowane do zestawienia.
Najwięcej instalacji termicznych stanową spalarnie odpadów medycznych i weterynaryjnych,
których według KPGO 22 funkcjonowało na koniec 2013r 29 [KPGO 22, 2016, s. 46]
lecz notuje się powolny spadek czynnych instalacji tego typu. Ponadto w Polsce funkcjonuje
8 spalarni przyjmujących od podmiotów trzecich odpady z grupy 20. Odpady poprodukcyjne
w postaci, między innymi, RDF, SRF i z grupy 19 są przyjmowane, spalane i współspalane
w 10 cementowniach [Mazurek S., 2019, s. 9] oraz niektórych elektrociepłowniach
i elektrowniach.
Niezwykle istotną rolę z punktu widzenia gospodarowania odpadami komunalnymi
pełnią RIPOKi (regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych), których obecnie
funkcjonuje 127 [Styś T., 2016, s. 9] jednak nie mają one większego wpływu
na przetworzenie i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych, poza marginalną częścią
odpadów z grupy 15.
Jedną z ważniejszych funkcji zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych pełnią sortownie
odpadów. To do tych instalacji jest kierowany strumień odpadów z produkcji, które trzeba
poddać

dodatkowym

procesom

doczyszczenia,

sortowania,

kompaktowania,

itp., umożliwiający ich dalsze zagospodarowanie lub przetworzenie.
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Tabela 3 Procesy recyklingu i odzysku odpadów

Symbol
R1

Procesy recyklingu / odzysku

Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2

Odzysk/regeneracja rozpuszczalników

R3

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przekształcania)

R4

Recykling lub odzysk metali i związków metali

R5

Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

R6

Regeneracja kwasów lub zasad

R7

Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń

R8

Odzysk składników z katalizatorów

R9

Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R10
R11
R12

R13

Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę
stanu środowiska
Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R 1 – R 10
Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R 1 – R 11
Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u
wytwórcy odpadów)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 1 do U.O.O.[ Dz.U. 2019.0.701].
Na koniec 2014 roku funkcjonowało 280 instalacji sortowniczych [KPGO 2022, 2016,
s. 25], jednak ich liczba cały czas ulega zmianie ze względu, między innymi, na dynamiczne
zmiany w regulacjach prawnych obejmujących konieczność nowelizowania posiadanych
pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Instalacje sortownicze odpowiadają przede
wszystkim za odzysk materiałowo – surowcowy i przystosowanie odpadów stałych
do dalszego zagospodarowania w instalacjach końcowych lub u recyklerów. Sortownie
stanowią także uzupełnienie dla RIPOK w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych
i produkcji frakcji energetycznej.
Poza wyżej wymienionymi instalacjami w kraju funkcjonują małe i średnie
przedsiębiorstwa o statusie instalacji i lokalnym zasięgu, wyspecjalizowane w przetwarzaniu
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konkretnych grup odpadowych lub też pojedynczych odpadów. Specjalizacja, niewielkie
moce przerobowe oraz najczęściej lokalny zasięg powodują, iż zakłady te nie są ujmowane
w większości opracowań, a informację o nich można znaleźć w sprawozdaniach
marszałkowskich lub BDO. By móc porównać rynek instalacji UE i Polski, posłużono się
zestawieniami statystycznymi (tabela 5) publikowanymi w Eurostacie, zgodnie z zasadą
NUTS 2 – klasyfikacją jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Standard ten
obowiązuje wszystkie kraje Unii od 1 stycznia 2018 roku.
Analizując powyższe dane, Polska w zakresie instalacji do trwałego składowania
odpadów w procesach D1, D5 i D12, zajmuje 5 miejsce z liczbą 391 instalacji licząc
ze składowiskami odpadów. Aż 33 instalacje przeznaczone są na odpady niebezpieczne,
co plasuje kraj na 2 miejscu za Szwecją oraz na pierwszym miejscu pod względem instalacji
dla odpadów innych niż niebezpieczne w ilości 350 sztuk. Rozpatrując instalacje dla odpadów
obojętnych znajdujemy się w środku z pośród 28 krajów unii.
Mając na uwadze dążenie UE do ograniczenia ilości odpadów komunalnych
deponowanych na składowiskach i dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym, konieczne
jest przyspieszenie prac nad nowelizacją przepisów krajowych regulujących całościowo
gospodarkę odpadami, a nie tylko koncentrowanie się na komunalnej gospodarce gminnej.
Rozpatrując natomiast instalacje do odzysku energetycznego w procesie R1 Polska
zajmuje 2 pozycję za Niemcami. Mając jednak na uwadze ilość krajowych spalarni
oraz strumień odpadów przekierowany na te instalacje występuje nadpodaż frakcji
energetycznej, przez co część produkcji RDF musi być składowana. Polska bardzo wysoko,
na 5 miejscu, plasuje się w zakresie instalacji obejmujących procesy od R2 do R12
(2858 instalacji) co świadczy o wysokim poziomie recyklingu, między innymi,
rozpuszczalników (R2), substancji organicznych (R3), metali (R4), kwasów (R6) czy olei
(R9). Niestety pozostałe frakcje odpadów najczęściej są zagospodarowywane w procesach
unieszkodliwiania (D1-15) na co wskazują także dane statystyczne.
W roku 2017 wytworzono 114 mln Mg odpadów przemysłowych, aż 46% z nich
zostało zdeponowane na składowiskach, a 49% poddane recyklingowi. Na tle UE Polska
plasuje się bardzo wysoko. Średnia europejska składowanych odpadów wynosi bowiem
45,4%, a poddanych którejkolwiek formie recyklingu 54,5% [GUS, 2018, s. 142-162].
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Tabela 4 Procesy unieszkodliwiania odpadów

Symbol
D1
D2

D3

D4

D5

Procesy unieszkodliwiania

Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska, itp.)
Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub
szlamów w glebie i ziemi, itd.)
Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej
pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających
komór, itd.)
Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów
w dołach, poletkach osadowych lub lagunach, itd.)
Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np.
umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i
izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska, itd.)

D6

Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów

D7

Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz

D8

D9

Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika,
w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są
unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych
w poz. D 1 – D 12
Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego
załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny
unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych
w pozycjach D 1 – D 12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja, itp.)

D10

Przekształcanie termiczne na lądzie

D11

Przekształcanie termiczne na morzu

D12

Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach, itd.)

D13
D14

D15

Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów
któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D 1 – D 12
Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych
w punktach od D1 - D13
Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych
w pozycjach D 1 – D 14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy
odpadów)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 1 do U.O.O.[ Dz.U. 2019.0.701].
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Na tle UE, Polska nie odbiega od średnich statystycznych zarówno w zakresie
instalacji jakimi dysponuje, jak i poziomami recyklingu. Istota problemu tkwi jednak
w zagospodarowaniu odpadów, które zostały przetworzone w celu odzysku energetycznego.
W tym zakresie zarówno nadprodukcja frakcji energetycznej, jak i zbyt mała ilość instalacji
mogących być zasilana tą frakcją powoduje, iż znaczna część przetworzonych
i magazynowanych odpadów RDF, w najbliższym czasie, ulegnie częściowemu rozkładowi,
co bardzo mocno ograniczy jego przydatność i będzie się wiązało z koniecznością
deponowania na składowiskach. W zakresie frakcji energetycznej podobne problemy
występują w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech, które są największym producentem
frakcji energetycznej w Europie.
Podsumowując analizę literatury przedmiotu, przedstawioną w rozdziale drugim,
można dokonać weryfikacji celu głównego badania oraz podporządkowanych mu celów
szczegółowych.
Dokonując analizy literatury w zakresie uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej,
prawodawstwa krajowego, Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz rynku instalacji
przetwarzających odpady, autor wyciągnął następujące wnioski:
 badania literaturowe wskazują na istotne rozbieżności w zakresie postrzegania
w

ujęciu

prawnym

odpadów

przemysłowych.

Ponad

siedemdziesięcioletnie

doświadczenie krajów zachodnich w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych,
pozwoliło im na koncentracji obecnych działań związanych z ograniczaniem odpadów
komunalnych oraz ideii GOZ i zrównoważonego rozwoju,
 badania literaturowe wskazują, iż implementacja regulacji UE do prawodawstwa
krajowego umożliwiły konstrukcję instrument prawnego w postaci KPGO,
 badania literaturowe wykazały koncentrację prawodawstwa krajowego na gospodarce
odpadami komunalnymi oraz implementację regulacji dotyczących odpadów na całą
gospodarkę

odpadową,

bez

wyszczególnienia

odpadów

poprodukcyjnych

jako odrębnego systemu zagospodarowania odpadów,
 badania literaturowe

pozwoliły na

weryfikację krajowego rynku

instalacji

przetwarzających odpady na tle UE.
Przedstawione wnioski, oparte na badaniach literatury oraz weryfikacji praktyki
gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami, pozwoliły na pozytywną weryfikację
głównego celu badań – uwarunkowań funkcjonowania systemuzarządzania odpadami
przemysłowymi w aspekcie uregulowań prawnych UE, przepisów krajowych oraz produktu
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finalnego wysokiej jakości w oparciu o badania przetwarzanych odpadów w instalacjach
krańcowych.

Uwarunkowania

systemu

gospodarki

odpadami

przemysłowymi

jest silnie skorelowane z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do odpadów komunalnych.
Tabela 5 Liczba instalacji do odzysku i recyklingu odpadów na terenie UE w sztukach

Składowanie
(D1, D5,
D12)

Anglia
Austria
Belgia

Odzysk recykling lub
rekultywacja
(R2-R11)

Odzysk recykling

Odzysk rekultywacja

37

3 506

2 700

806

63

1 157

1 157

0

68

250

673

572

101

8

5

195

626

626

0

140

1

0

32

205

195

10

0

4

2

0

1

20

26

141

24

21

59

2 607

6

1

28

83

83

0

1

64

361

313

48

Odpady
niebezpieczne

Odpady inne
niż
niebezpieczne

Odpady
obojętne

Spalarnie
(D10)

604

26

324

254

78

191

0

158

33

1

49

15

24

10

Bułgaria

139

6

125

Chorwacja

141

0

6
191

Cypr
Czechy
Dania

43

5

32

Estonia

b/d

b/d

b/d

b/d

Finlandia

b/d

b/d

b/d

b/d

Francja
Grecja

1 391
b/d

15
b/d

222
b/d

468

19

209

Holandia

38

1

37

0

1 154

0 b/d

b/d

b/d

20 b/d
2 250

b/d

357

b/d

46

71

1 204

132

37

279

240

57

95

3 549

0

5

22

231

231

0

5

16

398

205

193

b/d

Hiszpania
Irlandia

b/d

Odzysk
energii
(R1)

b/d

1 204 b/d
257

22

3 485 b/d

Litwa

15

1

11

3

1

31

220

220

0

Luksemburg

10

0

1

9

0

4

98

93

5

Łotwa

13

2

5

4

252

230

22

Malta

2

0

2

0

1

0

42

11

31

Niemcy

1 121

32

276

813

61

883

11 268

8 433

2 835

Polska

594

2 858

11 b/d

391

33

350

8

94

Portugalia

55

2

53

0

7

Rumunia

108

11

96

1

19

253

305

157

148

Słowacja

111

10

89

12

4

15

639

639

0

Słowenia

17

1

14

2

3

10

566

386

180

Szwecja

221

51

133

37

35

118

517

462

55

Węgry

105

14

82

9

12

28

841

782

59

Włochy

385

12

202

171

68

407

5 011

4 979

32

14 b/d

2 858 b/d
b/d

b/d

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat - Number and capacity of recovery
and disposal facilities by NUTS 2 regions, 2016r.
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3

GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI

3.1 Rozwój zrównoważony w aspekcie gospodarki odpadami przemysłowymi
„Zero Waste to cel, który jest etyczny, ekonomiczny, wydajny i wizjonerski,
aby pomóc ludziom w zmianie stylu życia i praktyk w celu naśladowania zrównoważonych
naturalnych

cykli,

w

których

wszystkie

odrzucone

materiały

są

przeznaczone

do wykorzystania przez innych. Zero odpadów oznacza projektowanie i zarządzanie
produktami i procesami w celu systematycznego unikania i eliminowania ilości i toksyczności
odpadów i materiałów, oszczędzania i odzyskiwania wszystkich zasobów, a nie ich spalania
lub zakopywania. Wdrożenie zerowych odpadów wyeliminuje wszelkie zrzuty do ziemi,
wody lub powietrza, które stanowią zagrożenie dla zdrowia planety, ludzi, zwierząt lub
roślin” [Hogland W. i inni, 2014, s. 2]3.
„Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby
wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu
Ziemi,

bez

i

przekraczania

bez

zagrożenia

możliwości

zaspokojenia

długookresowych

granic

potrzeb

pojemności

przyszłych

pokoleń

ekosystemu

Ziemi”

[Stappen R., 2006, s. 27-28].
Pojęcie zrównoważonego rozwoju wywodzi się z leśnictwa. Za jego twórcę uznaje się
Hansa Carla von Carlowitza, niemieckiego księgowego i administratora górnictwa srebra
w Rudawach. Przyczyną powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju były braki i rosnące
ceny drewna wykorzystywanego w górnictwie. Grabieżcza gospodarka leśna doprowadziła
do całkowitej wycinki lasów w okolicach kopalń, a drewno pozyskiwano z coraz dalszych
okolic, przy znacząco rosnących cenach. Idea jaka przyświecała Carlowitzowi, to takie
prowadzenie gospodarki leśnej, by wycinane zasoby zostały pokryte, a nawet przewyższone
nowymi nasadzeniami w taki sposób, by las zawsze mógł się odbudować [Mazur-Wierzbicka
E., 2005, s. 36]. Obecne pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało spopularyzowane przez
Komisję Brundtland (Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), która w swoim raporcie
przedstawiła niniejszą definicję: „zrównoważony rozwój, to rozwój, który zaspokaja potrzeby
obecne,

nie

zagrażając

możliwością

zaspokojenia

potrzeb

przyszłych

pokoleń”

[Misztal A., 2017, s. 202]. Jednak by koncepcja zrównoważonego rozwoju mogła szerzej
3

Definicja Zero Waste została podana i wprowadzona do debaty publicznej przez organizację Zero Waste
International Alliance w 2014r.
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zaistnieć w wymiarze produkcyjnym, muszą do niej się dostosować zakłady wytwórcze.
Poszukiwanie nowych rozwiązań i materiałów pozwalających na ponowne wykorzystanie
użytych materiałów jest najbardziej widoczne w branży samochodowej i elektronice
użytkowej.
Przedsiębiorstwo działające zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju,
to nie tylko dbanie o możliwość wielokrotnego wykorzystania użytych materiałów ale przede
wszystkim czynne działania mające na celu minimalizację skutków dla środowiska poprzez
prowadzona działalność wytwórczą. Ograniczanie wszelkich emisji czy zanieczyszczeń
zarówno wewnątrz organizacji jak i stawianie wysokich wymagań wobec kooperantów
w zakresie dostosowania swoich działań, przyczynia się do eliminacji z rynku firm
i przedsiębiorstw nastawionych tylko na zysk. Proces ten jest powolny i częściej zauważalny
wśród dużych zakładów przemysłowych, które przeznaczają własne zasoby finansowe
na rozwijanie działalności pro ekologicznej.
W aspekcie gospodarki odpadami zrównoważony rozwój jest chyba najbardziej
pożądanym i widocznym działaniem ze wszystkich branż gospodarki. Zarówno obowiązujące
regulacje prawne jak i dążenia światowych organizacji mające na celu podejmowanie działań
ograniczających powstawanie odpadów i wszelkich szkodliwych emisji przy zachowaniu
środowiska naturalnego w jego obecnym kształcie, wymuszają kształtowanie systemów
opartych o trzy równoważące się filary: rozwój społeczny, gospodarczy i środowiska
[Biegańska J., Ciuła J., , 2011, s. 53]. Rozwój społeczny i gospodarczy można oceniać przez
pryzmat ilości powstających odpadów zarówno komunalnych jak i opakowaniowych.
W 2014 roku kraje należące do UE wytworzyły łącznie 891 mln Mg odpadów
(z wyłączeniem głównych odpadów mineralnych) ale już w 2016 roku było to 905 mln Mg
odpadów (z wyłączeniem głównych odpadów mineralnych), co daje wzrost w przeciągu 2 lat
o 14 mln Mg [Eurostat Statistic Explained, 2017]. Rozwój środowiska można przedstawić
za pomocą liczb i tabel, jednak będzie to informacja statystyczna, nie oddająca rzeczywistego
stanu. Wszelkie odpady są uznawane za źródło zanieczyszczeń, składowane zagrażają glebie,
wodzie

i

powietrzu.

Odpady

odpowiednio

przygotowane,

przetworzone

i odzyskane mogą stanowić cenne źródło surowców. Zrównoważony rozwój gospodarki
odpadami, to przede wszystkim zagospodarowywanie odpadów bez konieczności
ich składowania, przy maksymalnym odzysku materiałów wsadowych. Jest to szczególnie
widoczne w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi. Działania branży coraz głębiej
ingerują w politykę odpadową przedsiębiorstw produkcyjnych, nie ograniczając tylko swojej
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roli do odbiorców odpadów. Coraz częściej wytwórca odpadu oczekuje jak największej ilości
odpadów poddanych procesom recyklingu, a odbiorca podejmuje działania mające umożliwić
ten proces. Wspólne kooperacje mają na celu zoptymalizowanie procesu zagospodarowania
odpadu od miejsca wytworzenia, poprzez sortowanie, przygotowanie logistyczne,
po ostateczne zagospodarowanie. Takie podejście pozwala na wypracowanie metod
i schematów działania uwzględniających procesy pro środowiskowe. Odpowiedzialność
wytwórcy odpadu za jego zagospodarowanie daje kolejne narzędzie umożliwiające nadzór
nad

procesem

gospodarowania

odpadu

z

uwzględnieniem

wszelkich

standardów

środowiskowych. Eliminuje ono także w dużym stopniu nieuczciwe praktyki odbiorców
odpadów, co przyczynia się do przestrzegania i podnoszenia standardów w zakresie ochrony
środowiska.
Największy wpływ branży odpadowej na zrównoważony rozwój można zauważyć
w procesach logistyki wewnętrznej zakładów produkcyjnych i przy projektowaniu systemów
gospodarki odpadowej. Przejmowanie od służb utrzymania ruchu danego obiektu,
obowiązków

organizacji

procesu

gromadzenia,

transportu

i

wywozu

odpadów

poprodukcyjnych pozwala na opracowanie optymalnego systemu uwzględniającego specyfikę
produkcji i funkcjonowania zakładu. Znajomość morfologii odpadów oraz danych
planistycznych danej jednostki produkcyjnej pozwala na dostosowanie systemu gromadzenia
odpadów w taki sposób, by ograniczyć do minimum późniejsze procesy dostosowania odpadu
do dalszego przetworzenia i odzysku. Pozwala to także na ograniczenie ilości miejsca
niezbędnego dla przygotowania odpadów do dalszego transportu, ilości transportów
wewnątrzzakładowych jak i ruchu zewnętrznego związanego z odbiorem i dostarczeniem
odpadów na instalacje docelowe.
Prawidłowo zaprojektowany system gospodarki odpadowej pozwala na ograniczenie
zarówno emisji związanych z transportem, ogranicza zużycie energii do niezbędnych ilości
podtrzymujących proces usuwania odpadów z zakładu ale także umożliwia zwiększyć ilość
odpadów przeznaczonych do recyklingu. Odpowiednio przygotowane odpady, przekazane
na instalację krańcową pozwalają na wyłączenie jednego lub więcej procesów związanych
z przygotowaniem odpadu do dalszego przetworzenia. Pozwala to na kolejne ograniczenia
emisji i zużywania zasobów na potrzeby własnego funkcjonowania i/lub odzysku materiałów
do dalszego przetworzenia, miedzy innymi, w postaci surowców.
Ważnym przepisem prawnym jest także definicja funkcjonująca w Prawie zamówień
publicznych, która zobowiązuje zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
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do uwzględnienia zgodnie z art. 2 pkt. 1a następującego zapisu: „Ilekroć w ustawie jest mowa
o cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy
istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie,
rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę,
modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie,
wyburzenie, wycofanie i usuwanie”. [Dz.U. 2019, poz. 730] To kolejny krok, w którym
ustawodawca

nakłada

obowiązek

śledzenia

całego

procesu

otrzymanego

dobra.

Wiele dobrego wynika z tego przepisu, jednakże w praktyce jest to kolejny problem z jakim
muszą zmagać się zamawiający w trakcie udzielania zamówienia publicznego. Ponadto jest to
trudne do oceny, trudne do kwalifikacji poza cenowej jako wartość dodana w procesie
udzielania zamówienia publicznego.

3.2 Proces gospodarowania odpadami przemysłowymi
Jest wiele definicji pojęcia „proces”, jednak nie każda interpretacja będzie
odpowiednia

dla

opisania

procesu

gospodarowania

odpadami.

Według

norm

technologicznych ISO, proces został zdefiniowany jako „zestaw wzajemnie powiązanych
zasobów i działań, które przekształcają stan wejściowy w wyjściowy” [Maleszka A., 2000,
s. 5]. Akusztol i Chomuszko identyfikują działanie jako „proces zawierający w sobie operacje
gospodarcze, które mają wpływ na strukturę majątku firmy i podlegają ewidencji księgowej”
[Akusztol J., Chomuszko M., 2012, s. 18]. W literaturze przedmiotu najczęściej można
spotkać definicję procesu zaproponowaną przez Hammera i Champy’a, jako „zbiór czynności
wymagający na wejściu wkładu i dający na wyjściu rezultat mający pewną wartość
dla klienta” [Hammer M., Champy J., 1996, s. 16].
Zdaniem autora definicje najlepiej odpowiadające gospodarowaniu odpadami
przemysłowymi zostały opracowane przez Armisted’a i Rowland’a oraz Muller’a i Rupper’a.
Pierwsi zdefiniowali proces jako „sekwencję czynności wykonywanych w celu otrzymania
określonego efektu finalnego” [Armisted C., Rowland P., 1996, s. 35]. Drudzy proces
określili jako „łańcuch działań zmierzający do wytworzenia wartości odpowiadających
wymaganiom klientów” [Muller R., Rupper P., 2000, s. 21]. Zarówno pierwsza jak i druga
definicja zawiera w sobie wszystkie działania jakie wytwórca odpadu w porozumieniu
z gospodarującym odpadem muszą podjąć, żeby uzyskać przewidziany prawem efekt
oraz jako wartość dodaną, działać w ramach wytycznych gospodarki o obiegu zamkniętym.
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Szereg czynności jakie muszą po sobie nastąpić w procesie gospodarowania odpadami
jest ściśle powiązany ze specyfiką produkcji danego zakładu wytwórczego, jednak można
w pewnym uproszczeniu zaprojektować proces, który będzie podstawą do dalszych
modyfikacji dostosowanych do specyfiki danego zakładu produkcyjnego.
Każdy proces gospodarowania odpadami będzie zbudowany na wzajemnym
oddziaływaniu pięciu podstawowych elementów procesu:
a) Wytworzenia odpadu;
b) Gromadzenia odpadu w miejscu wytworzenia;
c) Logistyki wewnętrznej odpadów;
d) Logistyki zewnętrznej odpadów;
e) Zagospodarowaniu odpadu,
a także podprocesów związanych z poszczególnym działaniem. Podprocesy są powiązane
z elementami procesu i występują zależnie od podjętego działania. Powyższe elementy mają
bezpośredni wpływ na budowę i funkcjonowanie całego procesu gospodarowania odpadami.
Wytwarzany odpad determinuje sposób jego gromadzenia, który może być oparty
o systemy pojemnikowo – kontenerowe lub instalacje wewnątrzzakładowe jak wyciągi,
taśmociągi czy podziemne zbiorniki. Przyjęty sposób gromadzenia odpadów w miejscu
wytworzenia wpływa na dobór i rodzaj sprzętu, który ten odpad będzie transportował
do miejsca magazynowania, czyli bezpośrednio oddziałuje na logistykę wewnętrzną. Ta jest
także uwarunkowana specyfiką rozmieszczenia gniazd wytwarzania odpadu, odległością
gniazd od centralnego miejsca magazynowania odpadów, rodzajem odpadu, który będzie
odbierany oraz poziomem sortowania odpadu u źródła. Logistyka zewnętrzna jest natomiast
uzależniona od rodzaju odpadu, użytego systemu do gromadzenia i magazynowania odpadu
oraz sposobu zagospodarowania odpadu i odległości jaka dzieli zakład produkcyjny od
instalacji docelowej, zagospodarowującej dany odpad. Logistykę zewnętrzną także warunkują
ilości odpadów jakie są przewidziane dla danej partii transportowej. W przypadku niektórych
odpadów, na przykład chemicznych odczynników laboratoryjnych, partia transportowa może
wynosić nawet setne części kilograma. Takie uwarunkowanie może wynikać z wysokiej
toksyczności odpadu lub obostrzeń warunkujących jego magazynowanie, transport
i zagospodarowanie.
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Wytworzenie
odpadu

• specyfika produkcji;
• rodzaj odpadu;
• ilość odpadu;
• postać odpadu;
• pojemniki;

Zbieranie
odpadu

Logistyka
wewnętrzna

Logistyka
zewnętrzna

Instalacja

• kontenery;
• systemy wenątrzzakładowe;
• sortowanie odpadu;
• rodzaj pojemników i kontenerów;
• rodzaj transportu wewnatrzzakładowego;
• częstotliwośc odbioru;
• sortowanie i ważenie odpadu;
• część współużytkowa zakładu;
• odbiór i transport odpadów;
• ważenie odpadów;
• optymalizacja tras i czasu przejazdu na instalację;
• przyjęcie odpadu;
• przygotowanie odpadu do przetworzenia;
• recykling i zagospodarowanie odpadu;

Rys. 4. Schemat procesu gospodarowania odpadami poprodukcyjnymi
Źródło: Opracowanie własne.

Jak wspomniano wcześniej, proces gospodarki odpadami jest uzależniony od specyfiki
produkcji danego zakładu. By można było zaprojektować proces uwzględniający wszystkie
czynniki występujące w danej jednostce, niezbędna jest ścisła współpraca wytwórcy odpadu
i gospodarującego odpadem. Poznanie takich elementów jak specyfika produkcji, zmienne
mające wpływ na ilość, rodzaj i charakter powstającego odpadu, oczekiwania w stosunku
do współużytkowania przestrzeni produkcyjnej czy częstotliwości planowanych prac
serwisowych przez służby utrzymania ruchu zakładu, pozwalają na zaprojektowanie procesu
gospodarki odpadami, który będzie w stanie „reagować” na pojawiające się zmienne
i sytuacje losowe. Sam proces angażuje determinanty zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne,
przez co może ulegać modyfikacjom oraz dążyć do innowacyjności działań oraz działań
wielotorowych opartych o wystąpienie lub brak czynnika wpływającego na dane działanie
określone w procesie. Najprostszym przykładem takiego działania wielokierunkowego będzie
ważenie odpadów. Pewne rodzaje odpadów mogą być ważone u wytwórcy odpadu,
bo pozwalają na to uwarunkowania logistyczno – magazynowe, jednak dla odpadów
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np.: płynnych czy gromadzonych w urządzeniach kompaktujących może nie być możliwości
przeważenia u wytwórcy odpadu. Prawidłowo zaprojektowany proces uwzględnia
taką ewentualność i pomija ten element bez zakłócenia łańcucha działań.
Zarówno zakłady produkcyjne jak i przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką
odpadami działają w oparciu o określone regulacje prawne. Ponadto można je przyrównać
do żywych organizmów, które ewoluują w wyniku zmian mikro i makro otoczenia.
Chcąc utrzymać swoją pozycję na rynku muszą być konkurencyjne. Wytwórcom odpadu
zależy na jak najniższych kosztach efektywnej gospodarki odpadami z uwzględnieniem GOZ,
która na bieżąco będzie reagowała na aktualne działania produkcyjne. Odbiorcy odpadu
zależy na jak najbardziej efektywnym i innowacyjnym systemie gospodarowania odpadami,
który obniży koszty działalności oraz pozwoli na innowacje dające przewagę konkurencyjną
w branży odpadowej. Ostatnie regulacje ustawodawcze w zakresie odpadów i ochrony
środowiska są jedną z determinant dla podejmowania działań innowacyjnych, by obie strony
procesu gospodarki odpadami mogły zachować konkurencyjność [Frąś J. i inni, 2015,
s. 302-303].

3.3 Determinanty procesu gospodarki odpadami przemysłowymi
Dynamiczne zmiany w uwarunkowaniach rynkowych oraz ciągle rosnąca konkurencja
wywierają mocny wpływ w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. Często pomijany
dotychczas element jakim jest gospodarka odpadowa, stał się ważnym czynnikiem sukcesu
i

rozwoju

przedsiębiorstwa

w

dobie

GOZ.

Na

przedsiębiorstwach

spoczywa

odpowiedzialność za wdrażanie koncepcji „zero waste” i gospodarki o obiegu zamkniętym,
a więc oczekuje się od nich umiejętności dostosowania do stawianych wyzwań, realizacji
zadań z tym związanych oraz organizacji procesów zarządczych i wytwórczych. Odpowiednia
adaptacja do dynamicznie zachodzących zmian decyduje o potencjale rozwojowym
i innowacyjnym każdego przedsiębiorstwa [Mitek A., Miciuła I., 2012, s. 54].
Proces gospodarowania odpadami przemysłowymi podlega silnym uwarunkowaniom
zewnętrznym i wewnętrznym, które nierzadko stoją ze sobą w sprzeczności. Sprzeczności te
wynikają zarówno z czynników zewnętrznych (np.: regulacji prawnych) jak i wewnętrznych
(np.: czynnik ludzki). Determinanty wywodzące się z otoczenia zewnętrznego są niezależne
zarówno od wytwórcy odpadu jak i gospodarującego odpadem. Często stanowią pochodną
regulacji prawnych, rynkowych, sytuacji gospodarczej i koniunktury ekonomicznej.
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Natomiast determinanty otoczenia wewnętrznego są wynikiem działalności wytwórcy
oraz gospodarującego odpadem i są ściśle powiązane z zasobami materialnymi jakimi
oba podmioty dysponują, kondycją finansową, kapitałem intelektualnym, strategią rozwoju,
innowacyjnością czy jakością swoich wyrobów i usług [Borowiecki R., 2010, s. 409-410].
Do najważniejszych czynników zewnętrznych zaliczyć trzeba regulacje prawne, które
kierunkują zarówno sposób postępowania z danymi odpadami jak i nakładają szereg
obowiązków na wytwórcę odpadu i gospodarującego odpadem. Także niezwykle istotnymi
czynnikami będą zarówno koniunktura rynkowa jak i sytuacja gospodarcza. Obydwa czynniki
mają bezpośredni wpływ na ceny całej usługi. Począwszy od cen surowców, recyklingu,
poprzez koszty transportu czy dostępności środków i zasobów, koniecznych do prawidłowego
prowadzenia procesu gospodarki odpadami. Sytuacja w kraju na rynku odpadowym
po ostatnich regulacjach, o których autor pisał w rozdziale drugim, znacznie ograniczyła
możliwość działania operacyjnego, a co za tym idzie konkurencję na rynku. Wprowadzone
zmiany przyczyniły się, między innymi, do likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw,
które nie były w stanie sprostać wymaganiom nałożonym przez ustawodawcę.
Wyeliminowanie z rynku kilkuset podmiotów znacznie ograniczyło możliwości działań
lokalnych, zmuszając operatorów, niejednokrotnie, do transportu odpadów na znaczne
odległości, co bezpośrednio przekładało się na cenę świadczonej usługi oraz ograniczeń
w możliwościach przetwarzania odpadów.
Czynniki wewnętrzne mogą stanowić równoważnie dla czynników zewnętrznych.
Dobra współpraca wytwórcy i operatora odpadów w zakresie wykorzystania wspólnego
potencjału umożliwia poszukiwanie rozwiązań, które będą, choć w pewnym stopniu,
niwelowały sytuację wynikającą

z otoczenia zewnętrznego.

Znajomość procesów

wytwórczych, specyfiki produkcyjnej czy lokalnego rynku instalacji, przy zaangażowaniu
potencjału intelektualnego pozwalają na opracowanie nowych rozwiązań i poszukiwanie
innowacji, które zarazem stanowią o potencjale konkurencyjnym przedsiębiorstwa. Innowacje
z ekonomicznego punktu widzenia powinny podmiotowi, który je wdraża, zapewnić
przewagę konkurencyjną oraz przynieść w przewidywanym okresie czasu zakładane zyski
[Matulewski M., 2009, s. 61]. Konieczność wdrażania rozwiązań umożliwiających realizację
GOZ, a w długofalowej perspektywie „zero waste” niejako wymuszają, na obu stronach
procesu gospodarowania odpadami przemysłowymi, współdziałanie i zaangażowanie
kapitałowe. Determinanty wewnętrzne gospodarki odpadami przemysłowymi nie odnoszą
się tylko do wytwórcy i operatora odpadów. Każda decyzja związana ze sposobem
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zagospodarowania odpadu, zmianą opakowania czy elementu składowego procesu produkcji
wywołuje reakcję, która może oddziaływać zarówno na dostawców wytwórcy odpadu
jak i operatora wraz z instalacją krańcową. Można zatem założyć, iż każda decyzja związana
z procesem produkcyjnym będzie stanowiła determinantę dla procesu gospodarowania
odpadami poprodukcyjnymi. Kolejnym dość istotnym czynnikiem wewnętrznym, będzie
czynnik ludzki. Człowiek, w każdym procesie twórczym, stanowi najsłabsze ogniwo.
Niezależnie od tego, jak dobrze będzie skonstruowany proces, jak dobrze napisane procedury
postępowania i jak dobrze wyszkolony personel, to ten ostatni jest zdecydowanie
odpowiedzialny za większość niezgodności wynikających z zaniechania działania zgodnie
z procedurą. Sytuacja ta dotyczy wszystkich stron i uczestników procesu gospodarki
odpadami.
Jak wspomniano na początku, proces gospodarki odpadami przemysłowymi musi
uwzględniać czynniki zewnętrzne, na które nie ma większego wpływu. W dużo większym
zakresie może kompensować ograniczenia wynikające z czynników zewnętrznych,
czynnikami wewnętrznymi, na które przedsiębiorstwo ma realny wpływ i je kształtuje.
Przyjęta przez kierownictwo strategia rozwoju będzie determinowała środki i narzędzia
dedykowane gospodarce odpadowej przedsiębiorstwa, która może przynieść wymierne
korzyści nie tylko materialne ale również społeczne.

3.4 Aspekt ekonomiczny i społeczny badanego zagadnienia
Gospodarka

odpadowa

niesie

szereg

wyzwań

związanych

zarówno

z odpowiedzialnością ekonomiczną jak i społeczną. Źle konstruowany model gospodarki
odpadowej wywołuje negatywny wpływ na otoczenie, w którym funkcjonuje, a więc
na przedsiębiorstwo, środowisko naturalne, zdrowie i życie człowieka. W literaturze
przedmiotu gospodarkę odpadową definiuje się jako „zbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nadzór nad
miejscami unieszkodliwiania odpadów”. By przytoczona definicja mogła sprawdzić się
w praktyce, niezbędne są regulacje prawne w ramach, których gospodarka odpadowa będzie
spełniała swoje zadanie i funkcję. W krajowych realiach przepisy regulujące działalność
odpadową w zdecydowanej większości są poświecone gospodarowaniu odpadami
komunalnymi i przeznaczonym do tego instalacjom krańcowym jak RIPOK, ITPOK
czy MBP. Niewiele miejsca zostało poświęcone, także w literaturze przedmiotu o czym autor
64

pisał w punkcie 2.3., na zagadnienie przetwarzania odpadów poprodukcyjnych, które źle
gospodarowane mogą wywołać dużo bardziej poważne skutki dla otoczenia i środowiska,
niż odpady komunalne.
Przemyślany i dobrze zaprojektowany system gospodarki odpadami przemysłowymi
przyczynia się zarówno do zmniejszenia kosztów po stronie wytwórcy odpadu jak i po stronie
operatora i instalacji. Potrafi uwzględnić wiele czynników zmiennych na każdym etapie
procesu i reagować na zaistniałe zmiany. Gospodarka odpadami przemysłowymi oparta jest
o procesy gromadzenia, transportu i przetwarzania odpadu. Determinantą dla ceny, jaką
ponosi wytwórca odpadu za jego zagospodarowanie, jest sumą kosztów poniesionych przez
operatora i instalację w procesach wytwórczych, obejmujących odbiór, transport
i przygotowanie odpadu do zagospodarowania. Powyższe czynniki są ściśle powiązane
ze sposobem gromadzenia odpadu przez przedsiębiorcę. Dla zobrazowania powyższego, autor
posłuży się przykładem opartym na własnym doświadczeniu zawodowym:
Koszt belowania (kompaktowania odpadów w belki transportowe) 1Mg odpadu „X”
niewymagającego dodatkowego sortowania, wynosi średnio 80,00zł. W przypadku
konieczności uruchomienia dodatkowych procesów związanych z sortowaniem odpadów,
koszt belowania 1Mg odpadu „X” wzrasta do poziomu 120,00zł - 180,00zł.
W skrajnych przypadkach, odpad nie nadaje się do dalszego przetworzenia i zostaje
przekierowany na składowisko odpadów, gdzie koszty składowania 1Mg, w zależności
od rodzaju odpadu, wynoszą od 250,00zł do nawet 9.000,00zł.
Instalacja końcowa otrzymująca odpad, który jest nieprawidłowo przygotowany
i składowany, nie ma możliwości uzyskania najwyższej jakości wytwarzanych produktów,
zużywa więcej zasobów do procesów wytwórczych oraz ponosi dodatkowe koszty.
Zanieczyszczenia i wtrącenia obce mają wpływ na uzyskiwaną cenę sprzedaży, przetworzenia
lub dalszej utylizacji odpadów. Ponadto zanieczyszczenia i wtrącenia obce mogą skutkować
stratami w masie wytworzonego produktu w stosunku do masy odebranego odpadu,
przekraczającymi 40%. Powyżej tej wartości nie ma ekonomicznego uzasadnienia
dla uruchamiania procesu odzysku z wyłączeniem odpadów kopalin.
Koszty zagospodarowania odpadów spoczywają na wytwórcy odpadu, który wlicza je
w cenę końcową wyrobu. Zoptymalizowana gospodarka odpadami poprodukcyjnymi
w zakładzie produkcyjnym mimo konieczności poniesienia nakładów inwestycyjnych
w relatywnie krótkim okresie czasu przyniesie wymierne efekty w postaci obniżenia kosztów
procesów wytwórczych. Natomiast instalacje docelowe otrzymają odpad, z którego będą
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mogły wyprodukować surowce i/lub produkty do dalszego przetworzenia spełniające wysokie
normy jakościowe.
Dążenie do jak największej liczby odpadów zbieranych selektywnie i sortowanych
w miejscach wytwarzania – gniazdach, ma także swój wydźwięk społeczny. Pozwala bowiem
na mniejsze obciążenie środowiska poprzez ograniczenie energochłonności procesu
przetwarzania odpadu, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania
na zasoby, w tym zasoby naturalne. Pozwala także odzyskać surowce zawracane
do ponownych procesów produkcyjnych. Ponadto takie działanie ma zasadniczy wpływ
na ograniczenie odpadów trafiających bez przetworzenia lub przetworzonych w niewielkim
stopniu na składowiska oraz zwiększenie ilości odpadów wykorzystywanych w gospodarce
o obiegu zamkniętym. Optymalna gospodarka odpadami pozwala na ograniczenie
zanieczyszczeń wynikających zarówno z produkcji przemysłowej, przetwarzania odpadów jak
i logistyki transportowej. Optymalizacja gospodarki odpadowej to także optymalizacja
transportu odpadów czyli ograniczenie związków i pyłów lotnych mających wpływ na jakość
powietrza, natężenia hałasu i obciążenia magistral drogowych i dróg lokalnych, ograniczenie
zużycia energii paliw kopalnych.
Mniej widocznym, ale bardzo istotnym aspektem społecznym będą działania
wszystkich stron procesu gospodarki odpadami w ramach społecznej odpowiedzialność
biznesu – CSR z naciskiem na działania pro środowiskowe. CSR niekoniecznie
dla przedsiębiorstwa musi stanowić dodatkowy koszt, dobrze opracowany w działaniach
strategicznych

może

być

źródłem

szans,

innowacji

i

przewagi

konkurencyjnej

[Poter M., Kramer M., 2006, s. 76-92]. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu A.B.
Caroll

zaproponował

cztery obszary odpowiedzialności

biznesu:

odpowiedzialność

ekonomiczna, prawna, etyczna oraz filantropijna. Jako stopień realizacji pierwsze dwie
określił jako wymagane, kolejne jako oczekiwane i pożądane. Ochronę środowiska zaliczył
do odpowiedzialności prawnej, tym samym nadając temu zagadnieniu status wykonalności
na równi z innymi regulacjami wynikającymi z przepisów [Moszkowicz K. red., 2010,
s. 119]. Społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie gospodarki odpadami, to nie tylko
przestrzeganie przepisów w zakresie odpadów i środowiska ale szeroko rozumiane działania,
mające wpływ na ochronę środowiska, zdrowia i życia ludzkiego. Do najistotniejszych
elementów takich działań należy zaliczyć działalność opartą o niskoemisyjność, ograniczoną
energochłonność, odpowiedzialność za produkt od wytworzenia do zagospodarowania
w okresie poużytkowym, działalność na rzecz rozwoju w koncepcji „zero waste” czy GOZ.
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Społeczny sprzeciw związany z gospodarką odpadami najczęściej wynika z niewiedzy
środowiska w którym występuje. Także sama branża odpadowa nie przysparza temu
zagadnieniu pozytywnych reakcji, ze względu na uciążliwość działalności tego typu. Obawy
społeczne, w dużej mierze, wynikają także z zaszłości, w której odpady, w zdecydowanej
większości, były składowane często bez przestrzegania obowiązujących przepisów
i bez liczenia się z lokalnymi mieszkańcami. Należy jednak podkreślić, iż obecnie działania
zarówno wytwórców odpadów jak i operatorów czy instalacji powoli zmieniają obraz
gospodarki odpadowej na bardziej przyjazny, funkcjonujący świadomie, który liczy się
zarówno z aspektem społecznym jak i środowiskowym prowadzonej działalności.
Podsumowując rozdział trzeci, zarówno analiza literatury przedmiotu, regulacji
prawnych, jak i prowadzone badania własne pozwalają, poprzez weryfikację badanego
zagadnienia w rozdziale trzecim, na potwierdzenie trafnego sformułowania celów
szczegółowych w aspekcie teoretycznym, empirycznym oraz aplikacyjnym.
Dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczanie ilości wytwarzanych
odpadów oraz zwiększenie ich zagospodarowania poprzez ponowne użycie, wydatnie
przyczynia się do osiągnięcia stanu równowagi ekologicznej. Determinanty wpływające
na proces gospodarowania odpadami przemysłowymi mają zasadniczy wpływ na skuteczne
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Wysnuć można jednak wnioski, iż regulacje
prawne, na których oparty jest cały system nie spełniają oczekiwań zarówno po stronie
wytwórcy odpadu jak i po stronie odbiorcy (instalacji krańcowej). W znacznej mierze
utrudnia to prawidłową realizację gospodarki odpadowej, a także uzyskanie zarówno
odpadów, jak i przetworzonego produktu finalnego wysokiej jakości. Także sam proces
gospodarowania odpadami przemysłowymi napotyka na liczne uwarunkowania, które
niejednokrotnie przyczyniają się do zwiększenia kosztów całego procesu. Należy podkreślić,
iż odpowiednio zaprojektowany system gospodarowania odpadami przemysłowymi ma
bezpośredni wpływ na ograniczenie kosztów jego funkcjonowania oraz wydatnie przyczynia
się do zwiększenia ochrony środowiska. Działania te mają także swoje odbicie w realizacji
społecznej odpowiedzialności biznesu, poprzez między innymi ograniczenie uciążliwości
odpadowej.
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4

METODOLOGIA BADAŃ GOSPODARKI ODPADAMI

4.1 Badanie ilościowe i jakościowe
Rzetelne

przeprowadzenie

badań

gospodarki

odpadami

wymaga

przyjęcia

odpowiedniej metodologii. Metodologię należy rozumieć jako naukę o metodach
prowadzenia badań, ich skuteczności i wartości poznawczej. W zasadzie w każdej dziedzinie
naukowej stosuje się kilka metod badawczych, z uwzględnieniem jednej konkretnej metody
pozycjonowanej jako metody wiodącej, służącej rozwiązaniu badanego problemu. Obecnie
w opracowaniach naukowych dominuje podejście bazujące na wykorzystaniu metod
statystycznych i matematycznych, które za pomocą wzorów opisują zjawiska znajdujące się
w zainteresowaniach i pod obserwacją badacza.
By można było przeprowadzić rzetelne badania gospodarki odpadami, należy przyjąć
odpowiednią metodę naukową. W literaturze przedmiotu można znaleźć różne podejście
zarówno do sposobu prowadzenia badań jak i definicji metody naukowej. Ogólnie metoda
naukowa rozumiana jest jako „całokształt sposobów pozyskania materiałów naukowych
do badań, odkrywania prawdy oraz pojęciowego jej przedstawienia”. Na potrzeby niniejszej
rozprawy autor przyjął opracowanie zaproponowane przez H. Mruka, który określa metodę
naukową

jako

„zorganizowane,

systematyczne,

zobiektywizowane,

racjonalne

i uporządkowane działanie uwzględniające zdefiniowany problem badawczy, cel główny,
cele szczegółowe oraz postawione hipotezy” [Mruk H. 2008, s. 95-101]. Do najczęściej
stosowanych metod badań naukowych należy zaliczyć metody [Frąś J. 2017 – materiał
dydaktyczny PP, Apanowicz J., 2002, s. 61]:
 obserwacyjne,
 monograficzne,
 badania dokumentów,
 sondażu diagnostycznego,
 analizy i konstrukcji logicznej,
 eksperymentalne,
 heurystyczne,
 indywidualnych przypadków,
 analizy i krytyki piśmiennictwa,
 statystyczne,
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 symulacji komputerowej.
Na podstawie analizy literatury przedmiotu autor skoncentrował się na metodach
badawczych opartych o krytyczną analizę literatury przedmiotu niniejszej dysertacji,
metodach ilościowych i jakościowych oraz badaniu skuteczności. Narzędzie badawcze
stanowił kwestionariusz ankiety podzielony na 3 sekcje:
a) Metrykę respondenta;
b) Procesy prowadzone na instalacji;
c) Poziomy odzysku i jakości odpadów.
Zakres przedmiotowy badania obejmował takie zagadnienia jak:
 morfologia oraz ilość odbieranych odpadów,
 jakość odbieranych odpadów,
 realizacja procesów związanych z przetwarzaniem odpadów,
 proponowanych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie gospodarki
odpadami,
 jakości produktów końcowych.
Zakres przestrzenny badania obejmował instalacje krańcowe, zlokalizowane na terenie
Polski.
Badania jakościowe dotyczą charakterystyki badanych zjawisk. Koncentrują się
na identyfikacji faktów, pomiarze danych, dają odpowiedź na pytania: co, ile, jak silnie,
jak często, w jakiej części. Badani wyrażają swój pogląd oraz opinie bez narzucania
wariantów odpowiedzi poprzez pytania zamknięte [Trocki M., 2013, s. 107-108]. Badania
jakościowe koncentrują metody badawcze pochodzące z wielu dyscyplin, jednak
zdecydowanie najwięcej korzystają z socjologii i psychologii [Mazurek-Łopacińska K,. 2002,
s. 202].
Badania ilościowe polegają na pokazaniu danych liczbowych w interesującym nas
zagadnieniu i przedstawieniu powiązań miedzy nimi. Celem badań ilościowych
jest wykazanie prawdziwości bądź fałszywości sformułowanych w nich hipotez. Dokonuje się
tego

prowadząc

badania

na

osobach

bezpośrednio

związanych

z

interesującym

nas zagadnieniem. Grupa takich osób określana jest mianem próby statystycznej. Dobór próby
statystycznej jest niezwykle istotny, ze względu na to, iż powinna być ona reprezentatywna
dla swojej populacji. Do analizy danych w badaniach ilościowych służy statystyka,
która opisuje uzyskane dane w sposób liczbowy oraz ocenia ryzyko z jakim może wystąpić
błąd [Grabowski H., 2013, s. 25]. Badania ilościowe to weryfikowanie teorii poprzez analizę
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zmiennych i powiązań między nimi. Wykorzystując analizę statystyczną można przetwarzać
otrzymane wyniki [Creswell J. W., 2013, s. 261].
Metody jakościowe i ilościowe często są ze sobą porównywane (patrz tabela nr 5),
różnią się jednak wieloma aspektami. Metody ilościowe koncentrują się na liczebnym
przedstawieniu badanego zagadnienia – głównie za pomocą analiz statystycznych
i wskaźników liczbowych, natomiast metody jakościowe opisują to zagadnienie
w kategoriach jakościowych wskazując na wielostronność badanego zjawiska. W związku
z powyższym metody ilościowe mają charakter bardziej obiektywny w stosunku do badań
jakościowych [Maison D., 2005, s. 3-5].
W kraju funkcjonuje kilkanaście tysięcy podmiotów zajmujących się gospodarką
odpadami. Nie każdy z podmiotów jest bezpośrednio zaangażowany w procesy przetwórcze
odpadów przemysłowych lub wolumen przetwarzanych odpadów ogranicza się do wąskiej
grupy kodów. By móc prawidłowo ocenić spektrum badanego zagadnienia konieczne było
wyeliminowanie podmiotów, które mogły zaburzyć otrzymane wyniki, zarówno poprzez
skalę działalności, posiadany status instalacji jednak bez prowadzenia procesu przetwarzania
odpadów (np.: składowiska odpadów), ograniczenie do konkretnej grupy odpadów czy też
moc wytwórczą podawaną w skali ilości Mg przetwarzanych odpadów na rok.
W przypadku badania rozkładu określonej cechy w licznej populacji natrafiamy
na problem związany z brakiem możliwości przebadania wszystkich jednostek. W takim
przypadku szacujemy ten rozkład na podstawie wyniku uzyskanego w trakcie badań
statystycznych na określonej próbie należącej to tej populacji. Takie szacowanie nazywane
jest estymacją, powstaje jednak pytanie o dokładność takiej estymacji. W trakcie badań
natrafiamy na różne powody braku odzwierciedlenia rzeczywistości w otrzymanym wyniku
wnioskowania. Błędy zawarte w materiałach dzielimy na przypadkowe i systematyczne.
Błędy przypadkowe są spowodowane niewiedzą lub brakiem zrozumienia pytania
przez odpowiadającego. Natomiast błędy systematyczne, to błędy specjalnie popełniane
przez odpowiadającego [Seidel R., 2000, s. 26].
Polski statystyk Jerzy Spława-Neyman wprowadził w 1933 roku koncepcję estymacji
przedziałowej. Polega ona na zbudowaniu przedziału o losowych końcach, na podstawie
którego z wystarczająco dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że uzyska się
odpowiedni wynik.
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Tabela 6 Porównanie metod jakościowych i ilościowych

Metody Ilościowe

Odpowiada na pytanie: „ile?”.

Metody jakościowe

Odpowiada na pytanie: „co?”, „gdzie?”,
„jak?”, „dla czego?”.

Narzędziem pomiaru jest kwestionariusz –

Swobodny sposób uzyskania informacji –

pytania o niezmiennej, ustalonej formie z

pytania są zarysem wywiadu; pytania

przewagą pytań zamkniętych.

otwarte.

Większość pytań ma charakter
rozstrzygający.

Większość pytań ma charakter eksploracyjny.

Dobór próby losowy, kwotowy.

Dobór próby celowy.

Większe próby 200-1000 osób.

Mniejsze próby 20-50 osób

Mniejszy wpływ osoby prowadzącej badanie

Większy wpływ osoby prowadzącej badanie

na jego przebieg.

na jego przebieg.

Możliwość ilościowego uogólnienia
wyników na populację.

Brak możliwości ilościowego uogólnienia
wyników na populację. Możliwość
jakościowej generacji wyników.

Metoda interpretacji: wykorzystanie

Metoda interpretacji: brak wykorzystania

statystyki – bardziej obiektywna.

statystyki – bardziej swobodna i subiektywna.

Źródło: Opracowanie na podstawie Maison D., 2005, s. 3-5.

Przy ustalonej wielkości próby powiększanie długości przedziału ufności z reguły pociąga
za sobą zwiększanie poziomu ufności. Oczywiste jest, że przedział ufności zawiera tym
więcej informacji im mniejsza jest jego długość. Z tego powodu najczęściej korzysta się
71

z poziomów ufności: 0,90; 0,95; 0,99; 0,999. Sam współczynnik α nazywamy
współczynnikiem ufności. [Bobrowski D., Maćkowiak-Łybacka K. 2006, s. 59].
Drugim czynnikiem wpływającym na długość przedziału ufności jest liczebność próby
(n). W konsekwencji można skracać przedział ufności przez zwiększanie liczebności próby
przy stałym poziomie 1-α. Biorąc pod uwagę powyższe fakty uzasadnione jest ustalenie
z góry długości przedziału ufności oraz poziomu ufności i szukanie odpowiedniej wielkości
próby [Bobrowski D., Maćkowiak-Łybacka K. 2006, s. 60].
Przystępując do badania powstaje pytanie jak wyznaczyć liczebność próby
wystarczającą do uzyskania estymacji na ustalonym poziomie ufności. W praktyce musimy
wyznaczyć maksymalny dopuszczalny błąd szacunku (d) oraz odczytać kwantyl rozkładu
normalnego (up) na postawie określonego wcześniej współczynnika ufności p=1-(α/2)
(patrz tabela 7).
Tabela 7 Kwantyle rozkładu normalnego N (0,1)

P

up

P

up

0,2

-0,8416

0,8

0,8416

0,1

-1,2816

0,9

1,2816

0,05

-1,6449

0,95

1,6449

0,025

-1,96

0,975

1,96

0,2

-2,0537

0,98

2,0537

0,1

-2,3263

0,99

2,3263

0,005

-2,5758

0,995

2,5758

0,001

-3,0902

0,999

3,0902

0,0005

-3,2905

0,9996

3,2905

Źródło: opracowanie własne.
W odniesieniu do powyższych informacji przygotowane zostały potrzebne dane
do wyliczenia liczby jednostek, do których skierowane zostało zapytanie o wypełnienie
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ankiety badawczej. Do badania wytypowano instalacje krańcowe sklasyfikowane pod jednym
z kodów PKD:
 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych.
oraz posiadające stosowną decyzję środowiskową obejmująca swym zakresem zbieranie
i przetwarzanie odpadów w ilości nie mniejszej niż 150 000 Mg/rok, także instalacje
widniejące w ewidencji marszałków województw jako podmioty zajmujące się gospodarką
odpadami z wyłączeniem pozwoleń dotyczących transportu odpadów. Wielkość populacji
generalnej (N) spełniającą powyższe założenia wyniosła 176 jednostek (instalacji).
Współczynnik ufności dla badania został wybrany na poziomie 0,05, co oznacza zastosowanie
poziomu ufności 0,95. Odczytany kwantyl rozkładu normalnego to 1,96. Oszacowana została
także wielkość frakcji (f) na 50%. W celu uzyskania bardzo dokładnych danych dobrana
została wielkość błędu 3%.
Minimalna wielkość próby wyliczona została zgodnie ze wzorem:

nmin = [N ∙ [up2 ∙ f ∙ (1 – f)]] ÷ [N ∙ d2 + up2 ∙ f ∙ (1 – f)]
nmin = [176 ∙ [1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 – 0,5)]] ÷ [176 ∙ 0,032 + 1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 – 0,5)]
nmin = 176 ∙ 3,8416 ∙ 0,25 ÷ 0,1584 + 3,8416 ∙ 0,25
nmin = 169,0304 ÷ 1,1188
nmin = 151,0818734
gdzie:

nmin - minimalna wielkość próby badawczej
N – wielkość populacji generalnej
up – kwantyl rozkładu normalnego
d – dopuszczalny błąd szacunkowy
f – wielkość frakcji
Równanie 1 Minimalna wielkość próby badawczej
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Na podstawie powyższych wyliczeń ankiety skierowane zostały do 152 instalacji
krańcowych, spełniających założone kryteria. Zwrot otrzymanych odpowiedzi wyniósł
123 ankiety. Przy utrzymaniu poziomu ufności otrzymanie mniejszej ilości ankiet oznacza
wzrost wielkości błędu. Przekształcając powyższy wzór wyliczony został nowy maksymalny
błąd, aby można było określić czy analiza przeprowadzona na takich danych będzie
wystarczająco miarodajna dla prowadzącego badania.

nmin = [N ∙ [up2 ∙ f ∙ (1 – f)]] ÷ [N ∙ d2 + up2 ∙ f ∙ (1 – f)]
123 = [176 ∙ [1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 – 0,5)]] ÷ [176 ∙ d2 + 1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 – 0,5)]
123 = 169,0304 ÷ (176 ∙ d2 + 0,9604)
123 ∙ (176 ∙ d2 + 0,9604) = 169,0304
21648 ∙ d2 + 118,1292 = 169,0304
21648 ∙ d2 = 169,0304 – 118,1292
d2 = 0,00235131189948263
d = 0,0484903278962169

gdzie:

nmin - minimalna wielkość próby badawczej
N – wielkość populacji generalnej
up – kwantyl rozkładu normalnego
d – dopuszczalny błąd szacunkowy
f – wielkość frakcji

Równanie 2 Maksymalny błąd próby badawczej

Maksymalny błąd estymacji dla nowej liczebności próby to około 5%. Taki błąd został
uznany za akceptowalny, więc dalsza część badań została przeprowadzona na podstawie
otrzymanego zwrotu danych.
Ankiety zwrotne otrzymano z 5 typów instalacji krańcowych, rozkład ilościowy typów
instalacji przedstawiono graficznie na rys. 5.
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Procentowy udział poszczególnych typów instalacji krańcowych został przedstawiony
graficznie na rys. 6.
Ze względu na możliwość identyfikacji niektórych instalacji krańcowych, poprzez
eliminację, nie przedstawiono terytorialnego podziału poszczególnych typów instalacji.
Nadmienić jednak należy, iż 62% badanych instalacji zlokalizowanych jest
w południowej Polsce, co pokrywa się z danymi GUS dotyczącymi ilości wytwarzanych
odpadów

przemysłowych

w

poszczególnych

regionach

kraju

(patrz

rys.

7).

Taki rozkład instalacji krańcowych nie powinien dziwić. Na południu kraju skoncentrowany
jest przemysł ciężki oraz wydobywczy, wytwarzając znaczny wolumen odpadów
przemysłowych. Jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż wokół dużych zakładów produkcyjnych
i wydobywczych koncentrują się pomniejsze przedsiębiorstwa kooperujące z nimi w zakresie
na przykład obsługi technicznej czy podwykonawczej, uzyskamy wynik na poziomie
kilkudziesięciu tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw, generujących odpady.
Aż 73,2% rynku zagospodarowania odpadów stanowią instalacje krańcowe
typu sortowni odpadów i produkcji paliw alternatywnych. Instalacje MBP, dla których
odpady przemysłowe miały stanowić dodatkowe źródło dochodu, mimo uprzywilejowanej
pozycji
na rynku instalacji przetwarzających odpady4, nie odgrywają znaczącej roli i stanowią
zaledwie 6,5% ogółu przebadanych instalacji. Podkreślić należy fakt stosunkowo dużego
udziału instalacji produkujących biopaliwa, które zaczynają stanowić alternatywne
rozwiązanie dla kompostowni odpadów biodegradowalnych.
Dla obu instalacji (MBP, biopaliwa) morfologia strumienia odpadu jest wspólna
i porównywalna. Przewaga instalacji biopaliwowych może wynikać z ukierunkowanych
w ostatnich latach działań Unii Europejskiej na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
i związanym z tym programami dofinansowania innowacji technologicznych.

4

Do końca 2019 r., obowiązywała zasada regionalizacji, zakazująca przewożenia odpadów komunalnych
między wyznaczonymi regionami oraz wciągała w systemy gminne odbioru odpadów komunalnych
nieruchomości niezamieszkałe. Instalacje typu MBP miały dostęp zarówno do niezbędnej informacji w
zakładach przemysłowych dotyczącej struktury odpadów jak i osób decyzyjnych, zajmujących się gospodarką
odpadową dla danego przedsiębiorstwa. Ponadto jako jedne z pierwszych dysponowały nowoczesnymi liniami
technologicznymi, umożliwiającymi w znacznym stopniu automatyzację procesów wytwórczych.
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Kompostownia

Produkcja
RDF/SRF

Produkcja
biopaliwa

MBP

Sortownia
Odpadów

TOTAL

9

53

16

8

37

123

Rozkład ilościowy instalacji krańcowych
60

53

50

Komposownia

40

Produkcja RDF
37
30

Produkcja biopaliwa
MBP
Sortownia Odpadów

20

16
10

9

8

0

Rys. 5. Rozkład ilościowy instalacji krańcowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Kompostownia

Produkcja
RDF/SRF

Produkcja
biopaliwa

MBP

Sortownia
Odpadów

7,3

43,1

13

6,5

30,1

TOTAL
100%

7%
30%

Komposownia
43%

Produkcja RDF

Produkcja biopaliwa

7%

MBP
Sortownia Odpadów
13%

Rys. 6. Procentowy podział instalacji krańcowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Rys. 7. Wytworzone odpady przemysłowe z podziałem na województwa - 2018r.
Źródło: Ochrona środowiska 2019r., Główny Urząd Statystyczny, s. 152.

Liczba sklasyfikowanych odpadów zawiera ponad tysiąc kodów. Z badania wyłączono
odpady z grupy:
 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
gdyż nie stanowią one odpadów związanych bezpośrednio z procesami produkcyjnymi.
Wyjątkiem uwzględnionym w badaniu są kody odpadów z grupy 18 – odpady medyczne
i weterynaryjne z wyłączeniem kodów:
 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03),
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 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia,
że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski,
podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
 18 02 02* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia,
że wywołują choroby u ludzi i zwierząt,
których zagospodarowanie jest prowadzone w ukierunkowanych instalacjach – spalarniach.
Placówki medyczne i weterynaryjne w zakresie zagospodarowania odpadów
funkcjonują na rynku jak każdy inny podmiot wytwórczy. Zawierając umowy bezpośrednio z
instalacjami krańcowymi, starają się maksymalnie skrócić drogę odpadu od wytwórcy
do zagospodarowującego odpad, co przekłada się bezpośrednio na cenę zagospodarowania
odpadu.
Do przeprowadzenia badania przyjęto podział na odpady:
 płynne,
 stałe,
 szlamowate5,
 bezpieczne,
 niebezpieczne,
nie wyszczególniając grup i kodów odpadów. Pozwoliło to na objecie badaniem wszystkich
rodzajów odpadów niezależnie od grupy pochodzenia, właściwości fizyko - chemicznych
oraz

przetwarzanych

na

instalacji

danego

typu

łącznie

z

kodami,

które

są

zagospodarowywane sezonowo, sporadycznie lub pod tak zwanym nadzorem6.

5

Szalam - substancja półpłynne o stopniu uwodnienia powyżej 30%. Ze szlamami mamy najczęściej do
czynienia podczas czyszczenia zbiorników na ciecze. Osad wytracający się z cieczy w postaci np.
zanieczyszczeń osiada na dno zbiornika tworząc półpłynną, szlamowatą zawiesinę.
6

Odpady zagospodarowywane pod nadzorem dotyczą najczęściej wyrobów gotowych, niespełniających
założonych przez wytwórcę parametrów. W celu uniknięcia pojawienia się tego typu wyrobów w obrocie
handlowym, wykonuje się ich niszczenie pod nadzorem przedstawiciela wytwórcy. Odrębną grupę odpadów
tego typu stanowią na przykład materiały wybuchowe, paliwa, amunicja, narkotyki, itp.
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Produkcja
RDF
21
53
1
53
39

Kompostownia
Płynne
Stałe
Szlam
Bezpieczne
Niebezpieczne

9
6
9
-

Produkcja
biopaliwa
4
16
3
16
5

MBP
8
1
8
2

Sortownia
Odpadów
12
37
5
37
29

TOTAL
37
123
16
123
75

Liczba instalacji przetwarzających dany rodzaj odpadów
Płynne

Sortownia Odpadów

12

MBP
Produkcja biopaliwa

3

21

9

6

Szlam

5

Bezpieczne

Niebezpieczne

37

29

2

16

Produkcja RDF
Komposownia

37

8 1 8

4

Stałe

16

5

53

1

53

39

9

Rys. 8. Liczba instalacji przetwarzających dany rodzaj odpadów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Analizując

powyższe

dane

uwagę

zwraca

niewielka

ilość

instalacji

zagospodarowujących odpady szlamu i odpady płynne. Wynika to zarówno z właściwości
fizyko – chemicznych odpadu, jak i faktu, iż w badaniu nie uwzględniono działalności
sklasyfikowanej według PKD kodem 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Nieuwzględnienie tego typu działalności podyktowane było zakresem działalności instalacji
obejmującym zarówno obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,
gromadzenie i transport ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw
domowych, opróżnianie i czyszczenie zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych),
utrzymanie toalet chemicznych oraz oczyszczanie ścieków (włączając ścieki przemysłowe,
pochodzące
z gospodarstw domowych lub basenów kąpielowych itp.). Przy tak rozległym zakresie
działalności niezbędne byłyby oddzielne badania, ponieważ uzyskane wyniki mogłyby
zaburzyć obraz stanu faktycznego instalacji krańcowych przetwarzających odpady
przemysłowe.
W procesach związanych z przetwarzaniem odpadów na wyżej wymienionych
instalacjach, średnio uczestniczy 7,6 pracowników na jedną, ośmiogodzinną zmianę
produkcyjną. Wyliczenia oparto o założenie, że uwzględnieni będą tylko pracownicy
uczestniczący bezpośrednio w procesie przetwórczym. Z procesu tego wyłączono
pracowników pionu decyzyjnego, handlowego, administracyjnego oraz z uwagi na fakt,
iż nie każda instalacja dysponuje własnym laboratorium, wykluczono także pracowników
laboratoryjnych. Rozkład ilościowy zaprezentowano graficznie na rys. 9. Największe
zapotrzebowanie na pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesach produkcyjnych
wykazują sortownie odpadów oraz instalacje mechaniczno – biologicznego przetwarzania
odpadów. Wynika to zarówno z uwarunkowań linii technologicznych jakimi dysponują
oba typy instalacji, niewielkiej automatyki samego procesu doczyszczania odpadów z wtrąceń
obcych i sortowani jak i morfologii przetwarzanego strumienia odpadów. W dalszej
kolejności znalazły się instalacje produkujące RDF. W tym przypadku mniejsza liczba
pracowników wynika z węższego strumienia odpadów jaki trafiają do procesu przetwórczego
oraz

ograniczoną

ilością

przetwarzanych

kodów

odpadów.

Następnie

plasują

się kompostownie oraz wytwórcy biopaliw.
.
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Średnia ilość osób bezpośrednio związanych z procesem przetwarzania
odpadów dla 1 zmiany - 8h

Komposownia

Sortownia
Odpadów
12

5

Produkcja RDF
7

MBP
10

Produkcja
biopaliwa
4

Rys. 9. Średnia ilość osób bezpośrednio związanych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

4.2 Badanie skuteczności
W literaturze przedmiotu można znaleźć różne podejście zarówno do definicji
skuteczności jak i samego określenia czym ona jest. W ujęciu celowym, prakseologicznym
kreowanym przez T. Kotarbińskiego skuteczność utożsamiana jest z celowością [Sułkowski
M., Wolniak R., 2013 s. 64]. Gilbert, Stoner i Freeman za działanie skuteczne przyjmują
takie, które w jakimś stopniu prowadzi do zamierzonego skutku definiując skuteczność
jako „umiejętność wyznaczania odpowiednich celów”. Za miarę skuteczności natomiast
uważają „stopień zbliżenia się do wyznaczonego celu” [Gilbert D., Stoner J., Freeman E.,
2011,
s. 24]. Można zatem założyć, iż będziemy mieli do czynienia z działaniem minimalnie
skutecznym wtedy, gdy przewidywana skuteczność jest na tyle duża, że warto wykonać
niezbędne działania. W literaturze przedmiotu nie ma wskazanego żadnego pojedynczego
miernika czy wskaźnika, który pozwoliłby ocenić skuteczność. Ocena skuteczności jest
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dokonywana po wykonaniu zakładanych działań i jest warunkowana samą formuła celu.
Jeżeli zakładany cel będzie dysponował cechami mierzalnymi, wtedy występuje możliwość
oceny stopnia jego realizacji. Badacze zagadnienia wskazują, iż nie ma zgodności co do tego
jak należy badać skuteczność, wyróżniają natomiast cztery podejścia do zagadnienia
skuteczności [Gryffin W.R., 2013, s. 98]:
 podejście systemowo-zasobowe – koncentruje się na zakresie, w jakim organizacja
jest

w

stanie

zapewnić

sobie

potrzebne

zasoby.

Skuteczna

firma

skupia

uwagę

to taka, która w okresie niedoboru potrafi pozyskać surowce,
 podejście
na

od

strony

wewnętrznych

procesów

mechanizmach

wewnętrznych

organizacji,

–

szczególnie

koncentrując

się

na integrowaniu jednostek z grupą, minimalizowaniu napięć, bezkonfliktowym
i sprawnym wykonywaniu operacji,
 podejście celowe – koncentruje się na stopniu, w jakim dana organizacja osiąga
założone cele,
 podejście uwzględniające strategicznych zwolenników – jest skoncentrowane
na grupach zainteresowanych przede wszystkim sukcesem organizacji. Według tego
podejścia skuteczność to zakres zaspokajania przez organizację potrzeb i oczekiwań
wszystkich grup.
W praktyce badanie skuteczności sprowadza się do trzech najczęściej stosowanych metod
wynikających z powszechnie stosowanego mechanizmu ustalania i rozliczania celów
zawartych serii w norm ISO 9000: „Można przyjąć, że skuteczność odnosi się bardziej
do „binarnego” sposobu oceny w sensie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie czy cel został
zrealizowany. Nie wyklucza to oczywiście możliwości stopniowania poziomu realizacji
poszczególnych celów” [PKN, 2009]. Poniżej pokrótce zaprezentowano najczęściej
stosowane metody badania skuteczności występujące w literaturze przedmiotu:
 audyty wewnętrzne i zewnętrzne – mają na celu dostarczenie informacji
o skuteczności wdrożenia założonych procedur i kierunków rozwoju. Dodatkowo
audyt

ma

za

zadanie

Audyt

przeprowadzony

wskazać
rzetelnie

słabe
może

punkty
być

funkcjonującego

źródłem

rzetelnej

systemu.
informacji

o skuteczności podejmowanych decyzji, działań korygujących i doskonalących
organizację [Sułkowski M., Wolniak R., 2013 s. 65],
 techniki badania ankietowego – oparte są przede wszystkim na wywiadzie
i ankiecie. Skierowane są zarówno do klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych
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organizacji, niezwykle przydatne w procesie sprzężenia zwrotnego dotyczącego
realizacji założonych zadań [Babiński G., 1984, s. 57],
 przeglądy wykonywane przez kierownictwo – powinny być wykonywane okresowo.
Analiza dany powinna dotyczyć wszystkich aspektów realizowanych procesów,
na postawie której

podejmowane są działania korygujące i

doskonalące.

Wynikiem przeglądu mają być decyzje związane z [PKN, 2009]:
 doskonaleniem skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów,
 doskonaleniem wyrobu w powiązaniu z wymaganiami klienta finalnego,
 potrzebnymi zasobami.
Przeglądy okresowe powinny służyć przede wszystkim do doskonalenia opartego na
kole Deminga i podejmowania decyzji na podstawie sprawdzonych faktów.
W rozdziale czwartym zaprezentowano, na podstawie analizy literatury, metody
badawcze. Autor na potrzeby niniejsze rozprawy skoncentrował się na metodach ilościowych
oraz jakościowych, jak i krytycznej analizie piśmiennictwa. Na potrzeby badań zdecydowano
się na celowy dobór próby badawczej, przedstawiono sposób obliczenia doboru próby
badawczej, współczynników ufności oraz dopuszczonego, maksymalnego błędu próby
badawczej. Jako narzędzie badawcze wybrano kwestionariusz ankiety. Rozwiązanie to zostało
podyktowane możliwością uzyskania w jednym badaniu zarówno danych liczbowych
(ilościowych) jak i opisowych, charakteryzujących badane zjawiska (Jakościowych).
Dzięki takiej konstrukcji logicznej możliwe było uzyskanie danych niezbędnych
do przeprowadzenia badania kierunkowego, opatrzonego niewielkim marginesem błędu.
Celowy dobór próby badawczej i jej wielkość pozwoliły na wyeliminowanie z badania
instalacji oraz kodów odpadów, które mogły zniekształcić wynik badania czyniąc je
tym samym nieprzydatnymi do dalszych prac.
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5

BADANIE SKUTECZNOŚCI GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI
W

celu

określenia

skuteczności

gospodarki

odpadami

przemysłowymi,

przeprowadzono badania ankietowe. Ankieta składała się z 17 pytań dotyczących między
innymi

rodzajów

przetwarzanych

odpadów,

źródeł

pozyskania

odpadu,

ilości

zaangażowanych pracowników w proces przetwórczy, ale także jakości pozyskanych
odpadów, realizowanych procesów przetwórczo – technologicznych czy branż z których
pochodzą odpady. Ankietowanych zapytano też o proponowane, na bazie ich własnych
doświadczeń, rozwiązania mające celu uzyskania lepszej jakości przyjmowanych odpadów
jak i produktów gotowych, oraz przyjęte przez nich miary realizacji poziomów jakości.
Mając na uwadze częste zmiany organizacyjno - prawne branży gospodarki odpadami,
badanych zapytano o planowane kierunki rozwoju w zakresie gospodarki odpadami
oraz o źródła finansowania planowanych zmian. Podkreślić należy, iż badane instalacje
niejednokrotnie wyrażały swoje obawy o zasadność dalszego funkcjonowania ze względu
na niestabilność prawa, planowane zmiany wynikające z priorytetów UE w zakresie ochrony
środowiska oraz coraz mniejszą rentowność prowadzonej działalności. Instalacje zwracały
także uwagę, iż za kolejnymi obowiązkami i zaostrzaniem norm w zakresie gospodarki
odpadami, nie idą żadne systemy wsparcia umożliwiające rozwój zarówno instalacji
przetwarzających odpady jak i systemów gospodarki odpadami, ukierunkowanymi
na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

5.1 Analiza jakościowo – ilościowa na podstawie przeprowadzonych badań
Dla każdego typu badanych instalacji określono trzy podstawowe procesy oraz osiem
podprocesów związanych z ich funkcjonowaniem:
1. Pozyskanie odpadów:
 gromadzenie odpadów u wytwórcy,
 transport odpadów.
2. Przygotowanie odpadów do przetworzenia:
 sortownie odpadów,
 doczyszczanie odpadów,
 suszenie odpadów.
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3. Zagospodarowanie odpadów:
 przetworzenie odpadów7,
 produkcja paliwa alternatywnego,
 produkcja biopaliw.
Badanie umożliwiło wskazanie zakresu procentowego wykonania danego procesu
i podprocesu dla poszczególnych grup odpadów. Wskaźniki obrazują w jakim stopniu dane
procesy są realizowane przez instalację oraz wskazują poziomy przygotowania odpadów
do dalszego przetworzenia i zagospodarowania (patrz rys. 10-14). Omówiono także
oraz wskazano przyczyny uzyskanych wyników.
Dla instalacji typu kompostownia przetwarzane są tylko odpady stałe, bezpieczne
oraz szlamowate (rys. 10). Proces zbierania odpadów stałych i bezpiecznych wykonywany
jest w pełnym zakresie, ale już transport tychże odpadów realizowany jest tylko na poziomie
6% masy odebranych odpadów. Świadczy to o niewielkim zapleczu transportowym instalacji
tego typu i opieraniu się na transporcie zewnętrznym oraz transporcie klienta.
Tylko trzydzieści procent odpadów jest poddanych sortowaniu, ale aż 88% odpadów
jest doczyszczane. Wynika to z charakteru odpadu, który jeżeli tylko nie jest zanieczyszczony
wtrąceniami nieorganicznymi, nie wymaga specjalnych nakładów pracy. Zarówno sortowanie
jak i doczyszczanie jest związane z wydzieleniem stopnia zaawansowania fermentacji,
rodzajem odpadu (trawa, gałęzie, itp.) oraz jego wilgotnością.
Kompostownie uzyskują 80-cio procentowy stopień przetworzenia dla odpadów
stałych i bezpiecznych oraz 65-cio procentowy stopień przetworzenia dla odpadów
szlamowatych. Wskazuje to na dwudziestoprocentowy wskaźnik odpadów nienadających się
do przetworzenia lub przetworzonych i niespełniających wymagań kompostowych.
Dla szlamu wartość ta wynosi aż 35%. Z racji typu przetwarzanego odpadu,
nie

występuje

biopaliwa

produkcja

głównym

paliwa

czynnikiem

alternatywnego
hamującym

i

decyzję

biopaliwa.
o

W

rozpoczęciu

przypadku
produkcji

są uwarunkowania prawne oraz koszty instalacji.

7

Pod pojęciem przetworzenie odpadu na instalacji rozumie się: belowanie (paczkowanie), rozdrabnianie
w tym mielenie, tworzenie mieszanin, konfekcjonowanie - sortowanie ze względu na właściwości fizykochemiczne, itp.
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Realizowany zakres działania instalacji typu Kompostowania
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Rys. 10. Realizowany zakres działania - kompostownia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Instalacje produkujące paliwa alternatywne z odpadów przetwarzają każdy
z ich rodzajów (rys. 11). Jednak u źródła czyli wytwórcy odpadów pozyskują tylko 24%
odpadów stałych i bezpiecznych, 8 i 11 procent odpadów płynnych i niebezpiecznych oraz
zaledwie 1% odpadów szlamowatych. Wynika to z faktu, iż głównym profilem działalności
tego typu instalacji jest produkcja paliwa typu RDF.
na

Mając

względzie

ilość

odpadów

na

rynku

nie

muszą

zabiegać

o dostawców bezpośrednich. Z tego też powodu odbiory odpadów własnym transportem
są realizowane na niewielkim poziomie, natomiast procesy przygotowania do przetworzenia
odpadów oraz zagospodarowania osiągają bardzo wysokie wartości. Wynika to zarówno
z morfologii strumienia jak i jakości otrzymanych odpadów.
Instalacje tego typu osiągają bardzo wysoki wskaźnik przetworzenia odpadów
ze względów na sposób jego dalszego zagospodarowania w procesie R1 – odzysku
energetycznego.
Od wielu lat głównym odbiorcą paliw alternatywnych w Polsce są cementownie,
które wypracowały normy dla tego typu paliwa, rygorystycznie określając zawartość
związków chloru, metali ciężkich, wilgoci, kaloryczności czy wielkości frakcji jaka może
trafić na współspalanie w piecach cementowych.
Należy jednak zwrócić uwagę, na bardzo wysokie wskaźniki odpadów jakie muszą
zostać poddane przesortowaniu i doczyszczaniu. Świadczyć to może o lateralnym myśleniu
wytwórców odpadów chcących podnieść własne wskaźniki recyklingu poprzez przekazanie
do produkcji paliw RDF jak największego strumienia wytworzonych odpadów. Niestety
takie działanie nie ma nic wspólnego z kreatywnością, zwłaszcza jeżeli nie jest skonsultowane
z instalacją i poparte na przykład wcześniejszymi badaniami laboratoryjnymi.
Ze względu na parametry paliwa RDF określone przez daną cementownie
czy spalarnie, instalacja produkująca paliwa alternatywne jest dość specyficznym zakładem.
Ze względu na konieczność utrzymania odpowiednich parametrów wyrobu gotowego,
prowadzony jest ciągły nadzór nad morfologią, jakością oraz strukturą przyjmowanych
odpadów. Coraz częściej instalacje wytwarzające paliwa alternatywne chcąc utrzymać
odpowiednią

jakość

wyrobu,

inwestują

w

dodatkowe

urządzenia

technologiczne

wspomagające sortowanie i doczyszczanie odpadów przeznaczonych do produkcji.
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Rys. 11. Realizowany zakres działania - Produkcja RDF/SRF
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Produkcję biopaliw możemy podzielić na 3 rodzaje produktu końcowego:
a) biopaliwo stałe w postaci:
 belek,
 kostek,
 brykietu,
 pelletu,
b) biopaliwo płynne w postaci:
 etanoli,
 butanoli,
 estryfikowanych olejów roślinnych,
c) biopaliwo gazowe w postaci:
 biogazu.
Najczęściej mamy do czynienia z instalacjami produkującymi biopaliwa stałe oraz
biogaz.
Ze względu na duże zapotrzebowanie rynku dotyczące zagospodarowania odpadów
bio w stosunku do mocy przerobowych instalacji, instalacje w niewielkim zakresie własnym
zbierają odpad u źródła, transportują i sortują8 (rys. 12). Najczęściej odpad jest dostarczany na
instalację przez jego wytwórcę.

Podproces sortowania odpadu ogranicza się zazwyczaj,

podobnie jak to ma miejsce w przypadku kompostowni, do rozdzielenia odpadu
o różnym stopniu zaawansowania procesu fermentacji oraz podziału na poszczególne frakcje.
Natomiast bardzo wysoki wskaźnik doczyszczania świadczy o konieczności wydzielenia
z frakcji, między innymi, odpadów nieorganicznych i gabarytowych. Wynikać to może
ze sposobu zbierania i gromadzenia odpadów. Głównymi dostawcami odpadów bio
jest przemysł rolniczy i leśny. Prowadzone prace ciężkim sprzętem uniemożliwiają
np. załadunek odpadu składowanego na ziemi bez wtrąceń gleby czy kamieni.
Podobnie się ma sytuacja w przypadku odpadu o dużych gabarytach, np. korzeniach
czy pniakach, które trzeba najpierw rozdrobnić. W odpadach z rolnictwa najczęstszym
wtrąceniem obcym są, tak zwane, folie i siatki rolnicze, wykorzystywane zarówno przy
sadzonkach jak i zbiorach. Mając na uwadze stosunkowo wysoki poziom mechanizacji
rolniczej, nie zawsze istnieje możliwość dokładnego wydzielenia wtrąceń obcych.
8

Proces sortowania polega na wydzieleniu ze strumienia odpadu odpowiednich, pożądanych frakcji odpadu.
Frakcje mogą dotyczyć między innymi jakości odpadu, ziarnistości, wtrąceń obcych (niepożądanych),
kwalifikacji materiałowej.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Mechaniczno – biologiczne instalacje są szczególnym przypadkiem. Powstały
z założeniem obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych, selektywnie zbieranych oraz
odpadów przekazywanych na tak zwane PSZOK-i z określonych terenów gmin. Dodatkowo
pełniąc funkcję RIPOK-ów miały zapewniony strumień odpadów i w zasadzie żadnej
konkurencji z tego względu, iż obowiązujące przepisy do końca 2019r., nakazywały
przekazywanie odpadów komunalnych z danego obszaru tylko do nich. Dodatkowo mogły,
poza odpadami komunalnymi, obsługiwać podmioty prawne z terenów niezamieszkałych
w pełnym zakresie posiadanej decyzji na gospodarowanie odpadami.
Badanie wykazało, że pozyskanie odpadów u tak zwanego źródła czyli wytwórcy
odpadów stanowi marginalny wolumen masy odebranych odpadów. Usługa transportowa jest
częściej realizowana przez podmioty trzecie lub dostarczające odpady we własnym zakresie.
Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, gdzie prawie połowa z nich jest odbierana własnym
transportem. Wynika to z niewielkiego wolumenu tego typu odpadów, które obsługiwane są
transportem o ładowności do 3,5 Mg. Głównymi zleceniodawcami odbiorów odpadów
niebezpiecznych są apteki, laboratoria i podmioty wykorzystujące zarówno różne odczynniki
chemiczne jak i posiadające opakowania niebezpieczne w tym pojemniki ciśnieniowe.
Należy zwrócić uwagę, iż poddanych jakiejkolwiek obróbce w procesie przetwarzania
jest 96% odpadów stałych, ale już tylko 72% odpadów bezpiecznych. Rozłożenie takie
świadczy o bardzo dużym zanieczyszczeniu odpadów bezpiecznych, z których prawie 30%
nie nadaje się do dalszego przetworzenia (rys. 13). Doczyszczaniu podlegają tylko odpady
stałe i bezpieczne, co wskazuje na konieczność, jak i dla wcześniejszych instalacji,
uruchomienia dodatkowych procesów w celu otrzymania odpadu spełniającego ustawowe
wymogi, a w przypadku surowców – normy jakościowe.
Uzyskanie stosunkowo wysokiego wyniku dla produkcji paliwa RDF należy
wytłumaczyć zastosowaną technologią sortowania odpadów. W

wyniku separacji

zmieszanego strumienia odpadów uzyskiwana jest tak zwana frakcja nadsitowa i podsitowa
odpadów, odpowiadająca kodom odpadu 19 12 10 (odpady palne) oraz 19 12 12 (inne odpady
w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11). Obie frakcje bez dodatkowego przetworzenia nie nadają się
jako paliwo typu RDF ze względu na dużą wilgotność, możliwą zawartość PCV oraz chloru
pochodzącego głównie z odpadowych tworzyw sztucznych oraz niską w stosunku
do wymogów spalarni wartość energetyczną na średnim poziomie nieprzekraczającym
12 MJ/Kg [Klojzy-Kaczmarczyk B., Staszczak J., 2017, s. 144].
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Rys. 13. Realizowany zakres działania - MBP
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Sortownie odpadów posiadają jedne z „bogatszych decyzji” w zakresie zbierania
i przetwarzania odpadów. Nastawione są na pozyskanie odpadów u źródła, przetworzenie
maksymalnie dużej ilości odpadów odzyskując surowce i przygotowując pozostałe odpady
do dalszego przetworzenia. Obok instalacji do produkcji RDF-u są najliczniej występującymi
instalacjami.
Mocno rozbudowana flota pojazdów, w tym specjalistycznych, jest w stanie zapewnić
płynną współpracę z wytwórcami odpadów, nierzadko realizując odbiory kilka razy dziennie
przy wykorzystaniu różnego typu pojazdów. Wyjątek stanowią tu odpady płynne
i szlamowate, które są odbierane pojazdami typu cysterna. Sytuacja ta wynika ze specyfiki
gromadzenia odpadów płynnych. W dużych zakładach przemysłowych odpady płynne
i uwodnione są gromadzone w podziemnych zbiorkach, pojemnikach specjalistycznych
lub silosach, z których trzeba je odpompować.
Zakres

zbierania, sortowania, doczyszczania

jak i

przetwarzania

odpadów

dla instalacji typu sortownia jest zdecydowanie największy spośród przebadanych instalacji
(rys. 14). Odpady stałe, zarówno bezpieczne jak i niebezpieczne, zbierane bezpośrednio
u wytwórców przekraczają poziom 81%. Także procesy sortowania i doczyszczania
wspomnianych odpadów przekraczają poziom 86%. Najwyższy wynik sortownie uzyskują w
zakresie przetwarzania odpadów, gdzie dla odpadów stałych i bezpiecznych uzyskują 100%.
Tak wysoki wynik procesu przetwarzania jest możliwy do osiągnięcia zarówno dzięki
procesom technologicznym, jak i specyfiki strumienia odpadów. Frakcja przesortowanych
odpadów, nienadająca się do dalszego przetworzenia jest wykorzystywana jako dodatek
do paliw alternatywnych, a w szczególnych przypadkach jako, tak zwana, przesypka
technologiczna,

wykorzystywana

przy

procesach

rekultywacji

gruntów.

Ponadto, uzyskanie tak wysokich wyników jest skutkiem braku ukierunkowania
na

poszczególne

rodzaje

odpadów,

jak

w

przypadku

pozostałych

instalacji,

oraz z zastosowanych linii technologicznych, dających więcej możliwości przezbrojenia
instalacji, w bardzo krótkim czasie, pod dany rodzaj odpadu czy działania.
Ze względu na tak szeroką wszechstronność instalacje typu sortownia osiągają bardzo
wysokie wskaźniki procentowe przetwarzania, doczyszczania i sortowania odpadów.
Wynika to z faktu odbioru odpadów u źródła, przygotowania odpadów do dalszego
przetworzenia oraz odzysku surowców wtórnych. Im wyższej jakości będą przetworzone
odpady i surowce, tym mniejsze koszty związane z ich dalszym przekazaniem
lub odsprzedażą instalacja poniesie.
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Rys. 14. Realizowany zakres działania - Sortownia odpadów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Na przedstawiony powyżej rozkład stopnia realizacji zadań na poszczególnych typach
instalacji, bezpośredni wpływ mają źródła pozyskania odpadu. W trakcie wywiadów
na instalacjach przed rozpoczęciem badań właściwych, usystematyzowano i wydzielono
siedem strumieni pozyskania odpadów wskazanych przez instalacje krańcowe (rys. 15):
 spółki komunalne,
 zakłady przemysłowe,
 instytucje użyteczności publicznej,
 szpitale,
 rolnictwo i leśnictwo,
 budownictwo,
 inne.
Na uwagę zasługują szpitale, które zostały wyodrębnione z instytucji publicznych jako
oddzielne źródło pozyskania odpadów. Może to wskazywać na dwie przesłanki – instytucje
użyteczności publicznej są obsługiwane przez instalacje między innymi w ramach społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz możliwości „reklamy” danej instalacji poprzez obsługę tych
instytucji.
Instalacje przetwarzania odpadów są postrzegane wśród lokalnych społeczności jako
zagrożenie.

Chcąc

wykazać

się

działaniami

na

rzecz

lokalnej

społeczności

oraz niwelować negatywny odbiór społeczny, instalacje decydują się na współpracę
z instytucjami publicznymi mimo uciążliwości tej współpracy wynikającej chociażby
z reguł budżetowych tych jednostek. W działania na rzecz instytucji publicznych, szczególnie
szkół i urzędów państwowych, wpisane są także działania edukacyjne mające przedstawić
daną instalację jako przyjazną środowisku i niezbędną dla społeczności lokalnej.
Drugą przesłanką wydzielenia szpitali z instytucji użyteczności publicznej może
być fakt, iż szpitale jako instytucje z ograniczonymi środkami finansowymi poszukują
najbardziej ekonomicznych rozwiązań, pozwalających na wymierne oszczędności finansowe.
Eliminując pośredników w gospodarce odpadami i zawierając umowy współpracy
bezpośrednio z instalacjami, mogą uzyskać niższe ceny na zagospodarowanie wytwarzanych
odpadów.
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Rys. 15. Źródła pozyskania odpadów przez instalacje krańcowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Rys. 16. Źródła pozyskania odpadów przez instalacje krańcowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Badanie pokazało także, iż jednym z głównych wytwórców odpadów obok zakładów
przemysłowych są spółki komunalne. W rozumieniu litery prawa, spółki komunalne
są tworzone przez wszystkie szczeble jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty,
województwa samorządowe) do obsługi zadań publicznych na rzecz tych podmiotów.
Do zadań tych zaliczamy, między innymi, funkcjonowanie wodociągów, zaopatrzenie
w wodę, obsługę kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku, utrzymywanie wysypisk, unieszkodliwienia odpadów komunalnych, itp.
Zdecydowana większość odpadów dostarczanych przez spółki komunalne pochodzi
z utrzymania czystości i porządku w gminach, a więc z zadań związanych z utrzymaniem
zieleni i gospodarowaniem odpadami. Do instalacji MBP trafiają najczęściej niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, natomiast odpady selektywnie zbierane (szkło, plastik,
makulatura, metale, bio) i odpady z PSZOK są redystrybuowane do pozostałych instalacji.
Kierunki i ilości redystrybucji uzależnione są od ilości odpadów jakie dana instalacja jest
w stanie poddać procesowi recyklingu i wystawić odpowiedni dokument potwierdzający
ten proces.
Spółki komunalne stanowią dla każdej z instalacji dość istotny element łącznego
wolumenu odpadów przyjmowanych do przetworzenia oraz składu morfologicznego
odpadów. Najmniejszy udział strumienia odpadów dostarczanych przez spółki komunalne
jest w instalacjach typu sortownia. Wynika to ze specyfiki produkcji i użytej technologii.
Sortownie, o czym pisano wcześniej, głównie zajmują się odzyskiem surowców
i

przygotowaniem

odpadów

do

dalszego

przetwarzania.

Zanieczyszczenie

linii

technologicznej niesortowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi doprowadziłoby
do znacznego pogorszenia jakości uzyskiwanych wyrobów gotowych i odzyskanych
surowców. Z tego też względu strumień odpadów ze spółek komunalnych ograniczony jest
do frakcji selektywnie zbieranej.
Strumień odpadów z zakładów przemysłowych stanowi największy udział
dla instalacji produkujących paliwo alternatywne i sortowni odpadów. Morfologia odpadów
przemysłowych jest zbliżona i powtarzalna dla danych branż. W przeciwieństwie do odpadów
komunalnych czy selektywnie zbieranych nie ulega istotnym zmianom wynikającym z pory
roku czy utrzymującej się pogody. Właściwości fizyko – chemiczne w połączeniu
z powtarzalnością odpadów pozwalają na planowanie produkcji w dłuższej perspektywie
oraz prowadzenie badań dla nowych sposobów zagospodarowania danego typu odpadów.
To właśnie powtarzalność odpadów i długoterminowość ich wytwarzania pozwoliły, między
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innymi, na opracowanie metod immobilizacji i solidyfikacji odpadów, w tym, odpadów
niebezpiecznych. Współpraca bezpośrednio z zakładami produkcyjnymi wiąże się
z zapewnieniem określonych strumieni odpadów, co umożliwia zarówno planowanie
produkcji jak i zawieranie długoterminowych umów z recyklerami końcowymi (hutami,
papierniami, elektrowniami, cementowniami, itp.).
Odrębnym rodzajem współpracy między instalacjami krańcowymi, a przemysłem
wytwórczym jest odbiór odpadu bezpośrednio z ciągów produkcyjnych, przygotowaniem
go do ponownego wykorzystania i zawróceniem w ciąg technologiczny. Najczęściej tego typu
współpraca

dotyczy

ponownego

wykorzystania

tworzyw

sztucznych,

drewna,

rozpuszczalników i olei hydraulicznych.
Trzecią, istotną grupę wytwórców odpadów stanowi branża rolnicza i leśnictwo.
Głównymi instalacjami dla obu branż są kompostownie i instalacje biopaliwowe.
Rozwój tych drugich oraz szersze spektrum metod przetwarzania odpadów powoduje,
iż są one częściej wybierane jako instalacja zagospodarowująca odpad niż kompostownia.
Znaczeni ma także, zwłaszcza dla rolnictwa, możliwość zakupu biopaliwa wykorzystywanego
w produkcji rolnej. W przypadku kompostowni, tylko nieliczne z tych instalacji w skali kraju,
produkują kompost nadający się do dalszego zastosowania w formie nawozu. Jak wynika
z literatury branżowej dotyczącej przetwarzania odpadów biodegradowalnych, zdecydowana
większość produkcji krajowych kompostowni ma skład i charakter umożliwiający
wykorzystanie do rekultywacji terenów zdegradowanych środowiskowo oraz tak zwanych
przesypek technologicznych na składowiskach. Wynikać to może z regulacji prawnych
związanych z wymogami jakie instalacja musi spełnić by mogła wprowadzić do obrotu
handlowego uzyskany nawóz, procedur prowadzenia badań nawozów i oceny składu
jakościowego nawozu oraz czasu potrzebnego do uzyskania stosownych pozwoleń. Zarówno
badania jak i ocena składu są prowadzone przez oddzielne jednostki akredytacyjne [Krawczyk
B., 2017]. Na uwagę zasługuje stosunkowo wysoki udział branży budowlanej w wolumenie
odpadów kompostowni. Za taki stan rzeczy odpowiadają głównie deweloperzy i firmy
realizujące duże inwestycje budowlane, którzy przygotowując plac budowy nierzadko
wycinają znajdującą się tam roślinność.
Odpady z instytucji użyteczności publicznej i pozostałych działalności nie stanowią
bardzo istotnego wolumenu strumienia, nie przekraczają poziomu czterech procent
dla użyteczności publicznej i dwóch procent dla pozostałych działalności.

100

5.2 Jakość odpadów w świetle instalacji krańcowych
By instalacja mogła sprawnie realizować procesy przetwórcze powinna otrzymywać
odpady odpowiadające klasyfikacji odpadów oraz normom dla odpadów surowcowych
i wsadowych do procesu odzysku energetycznego. Niestety w polskich realiach, gdzie kultura
sortowania odpadów jest dużo niższa niż w Europie, o czym autor pisał w rozdziale 2.1.,
jakość dostarczanych odpadów powoduje konieczność uruchomienia dodatkowych procesów
technologicznych opartych, między innymi, na sortowaniu, doczyszczaniu czy wręcz myciu
odpadu, co generuje dodatkowe koszty przetworzenia.
Ponieważ jakość jest pojęciem subiektywnym określanym najczęściej na podstawie
cech wyrobu czy usługi, ilu oceniających tyle odpowiedzi. Definicje jakości podawane przez
poszczególnych autorów nie są jednolite. Jakość jest pojęciem złożonym, a jej definicja ulega
ciągłym zmianom i modyfikacją, na co zwrócił uwagę J. Stoner - „Nie ma jednej definicji
jakości.(...) Jakość to poczucie, że coś jest lepsze od czegoś innego. Definicja jakości zmienia
się w trakcie życia, z pokolenia na pokolenie, zmienia się w zależności od poszczególnych
aspektów ludzkiej działalności” [J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert, 1998, s. 213].
W literaturze przedmiotu jakość jest także definiowana przez przedstawicieli nauki
w następujący sposób [M. Dobska, 1999, s. 4]:
 J. Oakland: „jakość to stopień zaspokajania potrzeb i spełniania wymagań klienta”
 J. Juran : „jakość to przede wszystkim przydatność użytkowa”
 P. Crosby: „jakość to zgodność wyrobu z wyspecyfikowanymi wymaganiami”
 E. Deming: „jakość to przewidywany stopień jednorodności i niezawodności,
przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku”


A Feigenbaum: „jakość jest to zbiorcza charakterystyka produktu i serwisu,
z uwzględnieniem marketingu, projektu, wykonania i utrzymania, która powoduje,
że dany produkt i serwis spełniają oczekiwania użytkownika”

 Platon:

„jakość

to

pewien

stopień

doskonałości”

[Leksykon

ISO,

www.iso9000.com.pl/leksykon, 06.05.2018r.].
Określając cechy, które w odczuciu oceniającego spełniają lub nie jego oczekiwania
można określić poziom jakości wyrobu lub usługi [Frąś J. i inni, 2016, s. 207]. Na potrzeby
określenia poziomu jakości odpadów dostarczanych na instalacje krańcowe posłużono się
definicją, którą zaproponował Reeves oraz Bednar.
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Na podstawie analizy różnych definicji i ujęć jakości stwierdzili oni, iż „jakość można
postrzegać jako spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta” [Reeves C.A., Bednar D.A.,
1994, s. 419].
Na tej podstawie opracowano pięciostopniową, porządkową, dwubiegunową skalę
jakości dostarczanych odpadów, w której przyjęto następujący poziom spełnienia jakości:
1- odpady nienadające się do przetworzenia,
2- odpady bardzo mocno zanieczyszczone, wymagające uruchomienia przynajmniej
trzech dodatkowych procesów,
3- odpady zanieczyszczone, wymagające uruchomienia dwóch dodatkowych
procesów,
4- odpady wymagające doczyszczenia – konieczność uruchomienia przynajmniej
jednego procesu,
5- odpady czyste – niewymagające żadnych działań dodatkowych.
Skala porządkowa jest jedną z czterech skal pomiarowych, wykorzystywanych
w statystyce. Obok skali nominalnej, przedziałowej i ilorazowej, skala porządkowa
służy do przyporządkowania mierzonych cech badanych jednostek do pewnych symboli,
według określonych zasad [Bielecka A., 2005, s. 20].
Skale porządkowe są wykorzystywane do pomiaru zarówno postaw jak i preferencji,
z tego też względu w ich konstruowaniu występują pewne różnice, jednak mają szerokie
zastosowanie w badaniach jakości [Więziak-Białowolska D., 2011, s. 21].
Dwubiegunowość skali pozwala dookreślić stopień otrzymanej jakości odpadu
poprzez odniesienie do wzorcowego odpadu i gradację do odpadu nienadającego się
do przetworzenia.
Otrzymane wyniki uśredniono dla każdego typu instalacji oddzielnie, a następnie
skorelowano ze sobą otrzymując uśredniony poziom jakości odpadów dla całej badanej
populacji (rys. 17 do 21).
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Jakość odpadów zależnie od źródła pochodzenia w %: Kompostownia
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Rys. 17. Jakość odpadów ze względu na pochodzenie - Kompostownia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
103

Odpady dostarczane na kompostownie w zasadzie spełniają wymagania jakościowe
tylko dla branży rolniczej i leśnej. Aż 94% odpadów nie wymaga podejmowania
dodatkowych działań, a tylko 5% wymaga uruchomienia jednego dodatkowego procesu.
Wynika to zarówno z charakteru odpadu jak i źródła jego pozyskania. Na drugim biegunie
znajdują się spółki komunalne, które nie dostarczają żadnego odpadu spełniającego
wymagania jakościowe, za to osiągają najwyższy wynik w dostarczaniu odpadów
nienadających się do zagospodarowania. Wynika to z faktu, iż spółki komunalne, o czym
pisano

wcześniej,

zajmują

się

głównie

zbieraniem

odpadów

komunalnych.

Brak specjalistycznego taboru samochodowego oraz wysokie koszty związane z myciem
urządzeń wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych powoduje, iż często odpad
bio jest dostarczany tym samym pojazdem, którym odbierane są komunalne odpady
zmieszane. Na jakość odpadów ma także wpływ poziom świadomości społecznej w zakresie
sortowania odpadów i przestrzegania ustalonych, jednolitych dla całego kraju, zasad co może,
a co nie powinno trafić do odpadów bio. Odpady podlegające doczyszczeniu stanowią tylko
5% i z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż pochodzą one z zadań własnych
spółek komunalnych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.
Dość zaskakujące wyniki uzyskano dla zakładów przemysłowych. Wydawać by się
mogło, iż w dobie szeroko zakrojonych działań proekologicznych, systemów zarządzania
jakością i „modzie” na bycie eko, zakłady przemysłowe będą tym źródłem odpadów,
który będzie spełniał wysokie standardy. Tymczasem odpady niewymagające żadnych
dodatkowych procesów stanowią tylko 21% ogółu odpadów, a odpady podlegające
doczyszczeniu 36%. Jak wynika z obserwacji i doświadczenia zawodowego autora, przyczyną
takich wyników jest mieszanie odpadów o różnych kodach, jednak należących do grupy
bioodpadów. W innym kodzie powinny być przekazywane odpady z utrzymania zieleni
na terenie zakładu (np.: 20 02 01; 20 02 03), z produkcji (np.: 16 03 06; 16 03 80) oraz
np.: ze stołówek zakładowych – 20 01 08. Niestety często są one traktowane ogólnie jako
odpady bio i mieszane ze sobą.
Zbliżone wyniki uzyskano dla budownictwa i instytucji użyteczności publicznych,
gdzie przeważają 2 oceny – odpady zanieczyszczone oraz bardzo mocno zanieczyszczone.
Taka jakość odpadów w przypadku budownictwa jest poniekąd uzasadniona warunkami
w jakich odpady te są wytwarzane, natomiast urzędy, podobnie jak w przypadku przemysłu,
odpady, świadomie lub nie, mieszają.
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Jakość odpadów zależnie od źródła pochodzenia w %: Produkcja RDF/SRF
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Rys. 18. Jakość odpadów ze względu na pochodzenia - RDF/SRF
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Podobnie jak w przypadku instalacji kompostowej, odpady o odpowiedniej jakości
na instalacji produkującej paliwa alternatywne, pochodzą z branż rolniczej i leśnej.
Z wyłączeniem spółek komunalnych, spada wartość odpadów nienadających się
do przetworzenia, natomiast na wysokim poziomie utrzymują się odpady wymagające
uruchomienia 1-2 dodatkowych procesów.
Taki stan rzeczy wynika z nieświadomości i niewiedzy dotyczących paliw
alternatywnych oraz stawianych im wymagań jakościowych. Niestety nie brakuje publikacji
pseudonaukowych i opinii, według których zmielone „śmieci” to paliwo alternatywne,
więc można pod to podciągnąć wszystko.
Część zakładów przemysłowych przekazuje odpady z klasyfikacją końcową
XX XX 99, dzięki czemu ma możliwość dość swobodnego operowania strumieniem odpadów
na poszczególne instalacje. Niestety, jak wskazują same instalacje, jest to praktyka dość
rozpowszechniona

dla

odpadów

problemowych

czy

„wytwarzanych”

okazjonalnie

np.: w trakcie przeglądów serwisowych linii produkcyjnych.
W przypadku instytucji publicznych i szpitali problem zanieczyszczonych odpadów
wynika zarówno z braku miejsca na wystarczającą ilość pojemników do selektywnego
gromadzenia odpadów, jak i niską świadomość. Sortowane są najczęściej odpady surowcowe,
a w przypadku szpitali, także odpady medyczne. Pozostałe odpady są najczęściej zbierane
w jeden kontener, który jest dopiero dzielony na frakcje na terenie instalacji.
Branża budowlana i spółki komunalne ze względu na charakter swojej działalności
nie są w stanie dostarczać odpadów o założonych parametrach. Choć w przypadku spółek
komunalnych powinno to ulec zmianie, mając na uwadze fakt, że w całym kraju mamy
jednolity system oznaczenia, gromadzenia i sortowania odpadów.
Odpady inne praktycznie tylko w połowie swojej masy nie wymagają podejmowania
przez instalację żadnych działań. Może wynikać to z faktu, iż dostarczane odpady
są kaloryczne, a co za tym idzie, atrakcyjne dla instalacji, mimo zanieczyszczeń i wtrąceń
obcych.
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Jakość odpadów zależnie od źródła pochodzenia w %: Produkcja biopaliwa
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Rys. 19. Jakość odpadów ze względu na pochodzenie - Biopaliwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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W przypadku odpadów dostarczanych na instalację biopaliwową, główną grupę
odpadów stanowią te, które wymagają uruchomienia przynajmniej dwóch dodatkowych
procesów.

Warto zwrócić uwagę na wzrost odpadów bardzo mocno zanieczyszczonych

dostarczanych z zakładów przemysłowych. Wpływ na taki stan rzeczy mogą mieć odpady
płynne i szlamowate, które nierzadko są po procesach różnych urządzeń, między innymi
wyparki czy z osadników zatrzymujących zanieczyszczenia. W przypadku odpadów stałych
najczęściej mamy do czynienia z zanieczyszczeniem odpadów drewnopochodnych.
Zaznaczyć trzeba także wyraźny spadek odpadów czystych z branży rolnej i leśnej
na rzecz wzrostu odpadów wymagających doczyszczenia. Za taki stan rzeczy, w dużej mierze,
odpowiada rolnictwo. Z tej gałęzi produkcji pochodzi znaczna część wtrąceń obcych
z odpadów biodegradowalnych oraz bardzo pożądanych, ale niskiej jakości odpadów
upłynnionych. W przypadku tego typu odpadów znaczna ich część powinna trafić na zlewnie
jako odpady bytowe. Niestety w dalszym ciągu dość durzy odsetek gospodarstw produkcji
rolnej nie posiada przyzakładowych oczyszczalni lub nie jest skanalizowana. Skutkuje to
dysponowaniem tylko jednym wspólnym zbiornikiem na zanieczyszczenia płynne
i uwodnione zarówno z produkcji jak i z bytowania ludzi.
Branża budowlana utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie jakościowym
odpadów, tak jak w przypadku kompostowni. Można zatem przypuszczać, że to czy odpad
jest dostarczony na kompostownię czy do produkcji biopaliwa zależy tylko od kosztów
logistycznych i ceny przyjęcia odpadu na instalacji.
W praktyce na instalacje biopaliwowe odpadów nie dostarczają (albo w bardzo
ograniczonym stopniu, co wykazało badanie) instytucje użyteczności publicznej, szpitale
oraz pozostałe, niesklasyfikowane podmioty. Wynika to zarówno z uwarunkowań
funkcjonowania tych placówek, jak i zawartych umów na obsługę w zakresie kompleksowego
zagospodarowania odpadów z podmiotami obsługującymi wymienione placówki.
W przypadku innych podmiotów, ilość odpadu biodegradowalnego jakimi dysponują
jest tak mała, że dostarczanie go bezpośrednio na instalację biopaliwową nie ma uzasadnienia
ekonomicznego.
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Jakość odpadów zależnie od źródła pochodzenia w %: Instalacja MBP
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Rys. 20. Jakość odpadów ze względu na pochodzenie - MBP
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
109

Instalacje typu MBP osiągają najwyższe wyniki dla odpadów wymagających
doczyszczenia, a więc uruchomienia dodatkowo jednego procesu. Dość wysoki poziom
osiągają także odpady czyste, niewymagające żadnych dodatkowych działań. Tak samo
jak dla wcześniejszych instalacji, najwyższy wskaźnik odpadów czystych pochodzi z branży
rolniczej i leśnej.
Uwagę zwracają szpitale, tak wysoki udział odpadów może być wynikiem wskazania
instalacji docelowej, jako miejsca zagospodarowania odpadu, przez zarządcę szpitala
czyli miasto lub gminę.
Część instalacji typu mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce
powstała w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie strona publiczna (miasto
lub gmina) najczęściej przekazywała grunty oraz

zapewniała strumień odpadów

komunalnych, natomiast partner prywatny brał odpowiedzialność za sfinansowanie instalacji,
technologię oraz otrzymywał prawo czerpania korzyści z jej funkcjonowania w określonym
okresie czasu.
Tak samo, jak dla wymienionych powyżej typów instalacji, spółki komunalne
dostarczają najwięcej odpadów nienadających się do dalszego przetworzenia oraz
generujących dodatkowe procesy, nim odpad trafi do przerobu.
W porównaniu do pozostałych instalacji instalacje MBP oraz sortownie wykazują się
największym zróżnicowaniem jakości odpadów w każdym strumieniu. Szczególną uwagę
można zwrócić na fakt, iż rozkład jakości odpadów nie tylko jest zróżnicowany na poziomie
ogólnym, ale także na poziomie każdego z rodzajów dostawców. Przy pominięciu grupy
dostawców opisanych jako „inne”, z pośród sześciu rodzajów dostawców odpadów, wszystkie
dostarczają odpady z wszystkich wymienionych poziomów jakości – od nienadających się
do przetworzenia, po odpady czyste.
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Jakość odpadów zależnie od źródła pochodzenia w %: Sortownia Odpadów
56%
54%
50%
47%

47%
44%
40%
37%
34%

34%
29%

28%

27%
24%

24%

23%
19%

13%
11%
9%

9%

10%

9%
7%
5%
1%

Spółki komunalne

2%

1%

Zakłady przemysłowe

1%

2%

Instytucje użyteczności
publicznej

0%

Szpitale

2%

1%

0% 0%

Rolnictwo/leśnictwo

Odpady nienadające się do przetwarzania

Odpady bardzo mocno zanieczyszczone

Odpady wymagające doczyszczenia

Odpady czyste

Budownictwo

Inne

Odpady zanieczyszczone

Rys. 21. Jakość odpadów ze względu na pochodzenie - Sortownia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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W przypadku instalacji typu Sortownia Odpadów wyraźnie daje się zauważyć wysoki
poziom odpadów czystych. Najwyraźniej ten wzrost jest widoczny dla zakładów
przemysłowych, gdzie ponad połowa odpadów nie wymaga żadnych dodatkowych działań.
Wynika to z faktu, iż ponad połowa przetwarzanych przez sortownie odpadów pochodzi
z przemysłu, gdzie wypracowane zostały zarówno metody sortowania odpadów, gromadzenia
odpadów u źródła, działania logistycznego, jak i wypracowano zasady współpracy
z instalacjami i operatorami odpadowymi.
Także należy zauważyć dość wysoki wzrost odpadów czystych odbieranych
z placówek szpitalnych. Mając na uwadze wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące
eliminowania przez zarządców czy właścicieli szpitali pośredników wywnioskować można,
iż dostosowanie systemu zbierania odpadów na rzecz sortowni i pod ich wskazania
umożliwiło uzyskanie korzystniejszych cen.
Kolejną pozycję zajmują odpady wymagające doczyszczenia, co jest zrozumiałe mając
na uwadze wszechstronność sortowni i możliwości przetwórcze. Wskazać także należy
bardzo niski procent odpadów nienadających się do przetworzenia. Wynika to zarówno
z możliwości technologicznych jak i z zaangażowania w bezpośrednia współpracę
z

wytwórcami

odpadów

i

odbioru

odpadów

u

źródła.

Rozwiązanie

takie,

przy wykwalifikowanej kadrze, daje możliwości reakcji na nieprawidłowości zanim odpad
opuści miejsce wytworzenia i trafi na sortownię.
Analizując powyższe dane wyliczono średnią jakości odpadów zależną od źródła
pochodzenia odpadu. Oznaczono X jako zbiór źródeł pochodzenia odpadów, który składa się
z następujących elementów:
 spółki komunalne,
 zakłady przemysłowe,
 instytucje użyteczności publicznej,


szpitale,

 rolnictwo/leśnictwo,
 budownictwo
 inne.
Dla każdego x należącego do X wyznaczono procentowy udział przekazywanych
przez x odpadów do danego rodzaju instalacji (ux). Określono także procentowy rozkład
jakości odpadów dla danego źródła (jx).
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Średnia jakość odpadów wyliczona została na podstawie wzoru:

Równanie 3 Średnia jakość odpadów zależnie od źródła pochodzenia

Wzór ten można zapisać w postaci macierzowej:

Równanie 4 Średnia jakość odpadów zależnie od źródła pochodzenia w postaci
macierzowej

Co w rozwinięciu daje:

Równanie 5 Średnia jakość odpadów zależnie od źródła pochodzenia w rozwiniętej
postaci macierzowej
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Przekształcenie wzoru przedstawia się następująco:

Graficzna prezentacja wyniku obliczeń została przedstawiona na rys. 22.
Z uzyskanych danych wynika, iż jakość przekazywanych odpadów na poszczególne
typy instalacji jest niska. Najwyższe wartości odpadów spełniających wymagania uzyskiwane
są dla odpadów biodegradowalnych, dostarczanych na instalacje kompostowni i produkcji
biopaliw.
Mimo, iż odpady biodegradowalne powinny stwarzać najmniejszy problem
z utrzymaniem jakości, odpad nadający się do bezpośredniego przetworzenia stanowi niecałe
40% masy odpadów dostarczonych na instalacje. Niewątpliwie wpływ na taki wynik
będą miały kwestie techniczne, związane z gromadzeniem i magazynowaniem odpadów przed
dostarczeniem ich na instalacje oraz mieszanie odpadów o zbliżonych parametrach
biologicznych ale innych właściwościach chemicznych.
Odpady biodegradowalne mogą ulec zarówno procesom fermentacji, jak i gnilnym
w tym samym czasie. Tak dostarczone odpady, wykazujące dwa stany chemicznego
rozkładu, nie będą spełniały oczekiwań instalacji w zakresie jakości odpadu.
Odpady wymagające doczyszczenia, a więc uruchomienia jednego dodatkowego
procesu, najczęściej trafiają na instalację sortowniczą, MBP i biopaliwową. Odpady
wymagające dwóch dodatkowych procesów, czyli odpady zanieczyszczone stanowią
największy udział w instalacjach paliw alternatywnych. Także dla tych instalacji oraz
kompostowni występuje największy odsetek odpadów nienadających się do przetworzenia.
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Średnia jakość odpadów z podziałem na instalacje w %
41%
38%

38%

37%

37%
33%

27%
26%

25%

20%

21%

18%

12%

11%

15% 15%

13%

14% 13%

11%
10%

8%

7%
5%

Komposownia

Produkcja RDF

Produkcja biopaliwa

Odpady nienadające się do przetwarzania

Odpady bardzo mocno zanieczyszczone

Odpady wymagające doczyszczenia

Odpady czyste

5%

MBP

Sortownia Odpadów

Odpady zanieczyszczone

Rys. 22. Średnia jakość odpadów z podziałem na instalacje
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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W celu zobrazowania rozkładu jakości odpadów na rynku przyjęte zostało założenie
o równomiernym rozkładzie ilości odpadów dostarczanych do poszczególnych instalacji.
Przyjęte zostało również założenie, iż rozkład instalacji na rynku jest odzwierciedlony przez
rozkład instalacji w badanej próbie (patrz pkt 4.1). Średnią jakość odpadów dla instalacji (i)
zależnych od pochodzenia oznaczono jako zi (patrz pkt 5.2). Procentowy udział instalacji
w próbie oznaczono jako ki. Średnią jakość odpadów na rynku oszacowano na podstawie
wzoru:

Równanie 6 Średnia jakość odpadów na rynku

Wzór ten można zapisać w postaci macierzowej:

Równanie 7 Średnia jakość odpadów na rynku w postaci macierzowej

Co w rozwinięciu daje:

Równanie 8 Średnia jakość odpadów na rynku w rozwiniętej postaci macierzowej
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Przekształcenie wzoru przedstawia się następująco:

Graficzna prezentacja wyniku obliczeń przedstawia się następująco:

Średnia jakość odpadów na rynku

9%
21%
17%

Odpady nienadające się do
przetwarzania
Odpady bardzo mocno
zanieczyszczone
Odpady zanieczyszczone
Odpady wymagające doczyszczenia
Odpady czyste

29%

24%

Rys. 23. Średnia jakość odpadów na rynku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Otrzymane wyniki nie najlepiej świadczą o stanie polskiej gospodarki odpadami
przemysłowymi. Mimo nieustannych zmian w zakresie regulacji prawnych, dążących
do wypełnienia zobowiązań wobec Unii Europejskiej, dotyczących zarówno poziomów
recyklingu, gospodarki o obiegu zamkniętym, społecznej odpowiedzialności biznesu,
jak i likwidacji składowisk odpadów, wciąż około 9% odpadów przemysłowych nie nadaje się
do przetworzenia i jest deponowane na składowiskach. Przy założeniu minimalnego limitu
rocznego przerobu dla badanych instalacji osiągniemy wynik równy 13,5 tyś. Mg odpadów
rocznie z jednej tylko instalacji, które nie nadają się do przetworzenia.
Odpady czyste, niewymagające żadnych dodatkowych działań poza procesem
głównym instalacji stanowią tylko 21% ogółu masy strumienia odpadów.
Odpady zanieczyszczone i wymagające doczyszczenia to ponad połowa strumienia
odpadów, który musi zostać poddany dodatkowym procesom. Bardzo duży udział
w strumieniu odpadów mają także odpady wymagające uruchomienia przynajmniej trzech
dodatkowych procesów.
Każde postępowanie z odpadami, które wymaga dodatkowych działań przyczynia się
do ograniczenia maksymalnej wydajności oraz wzrostu kosztów funkcjonowania instalacji.
W świetle instalacji jakość odpadu jest niezwykle ważna nie tylko z punktu kosztów
prowadzenia działalności, ale także przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych.
Im niższa jakość odpadów na wejściu procesu, tym większe koszty uzyskania zakładanej
jakości, czy też jakości określonej przez odbiorcę na zamknięciu procesu przetwarzania.
To

instalacje

ponoszą

ryzyko

biznesowe,

iż

przekazany

do

dalszego

zagospodarowania przetworzony odpad czy też przygotowany surowiec zostanie zwrócony
na koszt dostawcy lub przeklasyfikowany przy znacznej obniżce ceny wyjściowej. Ponadto
istnieje także ryzyko, iż dana instalacja zostanie pozbawiona możliwości dostaw
przetworzonych odpadów i przygotowanych surowców ze względu na jakość niespełniającą
oczekiwań odbiorcy.
W aspekcie rynku odpadowego, wyżej wymienione czynniki mają bezpośredni wpływ
na cenę świadczonych przez instalację usług oraz zawężanie prowadzonej działalności
do odpadów, na jakość których maja wpływ lub zastosowana technologia pozwala
na uzyskanie zakładanej jakości dla danego typu produktu i surowca. Przy obecnym poziomie
jakości odpadów przemysłowych oraz rosnących kosztach działalności, możemy spodziewać
się

systematycznego

wzrostu

cen

zagospodarowania

odpadów.

Zakładane

także

przez ustawodawcę zmiany w gospodarce odpadami mające w założeniu uszczelnić system,
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niewątpliwie nałożą na instalacje dodatkowe obowiązki, co w rozliczeniu finalnym
spowoduje kolejne wzrosty cen szeroko rozumianej gospodarki odpadami.

5.3 Skuteczność gospodarki odpadami przemysłowymi
„Doskonałe jest to, co osiągnęło swój cel” („οις

ι

ος, σ ο δαιον ον”) –

jedna z trzech definicji doskonałości autorstwa Arystotelesa w pełni oddaje prowadzone
przez instalacje działania dla osiągnięcia zamierzonego celu [Tatarkiewicz W., 1991, s. 15].
Dynamiczne zmiany otoczenia wymuszają na instalacjach bieżące weryfikacje celów
organizacji. Zestawy czynników, które będą miały wpływ na zdolność organizacji
do osiągania swoich celów także będą podlegać zmianie.
Dotychczasowe opracowania z zakresu pomiaru skuteczności i efektywności
nie wykreowały jednej uniwersalnej metody, a wymuszana otoczeniem biznesowym
elastyczność

działania

na

rynku

znacząco

przyspiesza

procesy

dostosowawcze

wobec zaistniałych zmian [Kaplan R.S., Norton D.P., 1992].
W realiach krajowych należy także uwzględnić częstotliwość zmian prawnych, które
wymuszają na wszystkich uczestnikach rynku weryfikację działań i celów niemal z dnia na
dzień. Przed instalacjami, wytwórcami odpadu oraz ustawodawcą jest szereg wyzwań,
zwłaszcza w odniesieniu do przyjętej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej
mapy drogowej przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dążenie do równowagi
środowiskowej, między innymi, poprzez maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych
i przetworzonych odpadów jest niewątpliwie dobrym kierunkiem działań. Należy jednak
wziąć pod uwagę, iż nie ma możliwości nieskończonego wykorzystywania surowców
wtórnych. Odpady makulatury można zawrócić do produkcji maksymalnie siedem razy,
za każdym razem otrzymując wyrób o klasę niższy. Ostatnia postać recyklingowej
makulatury to szary papier o niskich właściwościach użytkowych. Podobna sytuacja
występuje w przypadku recyklingu tworzyw sztucznych. Każdy kolejny wyrób,
który wykorzystuje jako materiał wsadowy tak zwany płatek recyklingowy, ma niższą jakość,
niż jego odpowiednik wykonany z tworzyw pierwotnych. Doskonale tą zależność widać
w przypadku butelek PET. Te wykonane z materiałów pierwotnych są trwalsze, emitując
mniej mikroplastiku przedostającego się do zawartości opakowania.
Poniższa infografika (rys. 24) obrazuje kolejne działania w przedziale czasu, jakie
kraje członkowskie muszą zrealizować.
119

Rys. 24. Oś czasu transpozycji dyrektyw odpadowych
Źródło: http://zero-waste.pl/2020/02/07/timeline/ dostęp 07.02.2020r.
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Dotychczasowe działania instalacji w zależności od jej profilu działalności oparte są
o różne priorytety i założenia. Instalacje typu MBP czy kompostownie nie zabiegają
o klientów, co wykazało przeprowadzone badanie (rys. 10, 13), opierając swój model
działalności na założeniu, poniekąd słusznym przy obecnych regulacjach prawnych, że odpad
musi do nich trafić. Takie podejście zaowocowało, między innymi, dostarczaniem słabej
jakości

odpadów,

co

jest

równoznaczne

z

rosnącymi

kosztami

przetworzenia

i zagospodarowania odpadów. Z perspektywy obu typów instalacji działają skutecznie,
otrzymują odpady na których zarabiają, przerzucając rosnące koszty na klienta finalnego.
Jednak z perspektywy otoczenia biznesowego podejmowane działania, a właściwie ich
zaniechanie doprowadziły do pojawienia się poważnych konkurentów oferujących usługi
bezpośrednio u klienta i przejmujących udziały w rynku.
Skuteczność działania to także możliwości szybkiego dostosowania się do zmian
zachodzących w mikro i makro otoczeniu, zabezpieczenie przedsiębiorstwa na przyszłość,
uwzględniając

najróżniejsze

scenariusze.

Dla

krańcowych

instalacji

odpadowych

największym problemem jest utrzymanie jakości przetwarzanych odpadów i wyrobów
gotowych, co zapewnia odpowiednie zyski oraz utrzymanie posiadanych decyzji
środowiskowych na przetwarzanie odpadów, które przy obecnych przepisach można
stosunkowo łatwo utracić. By temu zapobiec na bieżąco wdrażane są działania pośrednie
mające za zadanie zapewnienie ciągłości funkcjonowania instalacji. Stąd też na podstawie
przeprowadzonego badania można wskazać jakie działania są najczęściej podejmowane przez
instalacje jako te, które przyczyniają się bezpośrednio do doskonalenia produktu końcowego,
pośrednio zaś eliminują w znacznym stopniu nieprawidłowości mogące mieć wpływ
na utrzymanie decyzji środowiskowych:
 eliminacji odpadów nienadających się do przetworzenia poprzez narzędzia
ekonomiczne (różnicowanie cen) jak i działania w warstwie relacji bezpośrednich
z biznesem,
 opracowywania nowych metod przetwarzania odpadów,
 dostosowywania technologii przetwórstwa odpadowego do szerokiej gamy odpadów
możliwych do przetworzenia,
 wychodzenia naprzeciw potrzebom rynku – zakres systemów gromadzenia odpadów,
 edukacja kooperantów w zakresie sposobów i zasad gromadzenia odpadów,
 wdrażanie zakładowych norm dla poszczególnych grup odpadów,
 sortowanie odpadów w miejscu wytworzenia.
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Typ
Instalacji

Kompostownia

Produkcja RDF

Produkcja
biopaliwa

MBP

Sortownia
Odpadów

Ilość w szt.
poddana
badaniu

9

53

16

8

37

Liczba danego typu instalacji podejmująca działania doskonalące w wartościach bezwzględnych
Normy zakładowe dotyczące jakości odpadów

8

Sortowanie odpadów w miejscu wytwarzania 0

Edukacja kooperantów

42

17

1

4

Różnicowanie cen dla odpadów niespełniajacych kryteriów

Eliminacja odpadów nienadających się do przetwarzania

Komposownia

8

3

50

Nowe metody przetwarzania odpadów 1

12

2

12

Produkcja RDF

22

30

0

33

28

31

6

29

18

29

Dostosowywanie technologii do odpadów 0

8

7

6

37

47

Produkcja biopaliwa

10

MBP

2

32

Sortownia Odpadów

Rys. 25 Działania doskonalące podejmowane przez instalacje w wartościach bezwzględnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Jak wynika z otrzymanych danych, nie wszystkie przebadane instalacje prowadzą
działania mające na celu zarówno poprawę jakości produktu finalnego jak i zabezpieczające
ich funkcjonowanie na rynku. Zaniechanie działań może wynikać z faktu, iż w skali kraju
jest wciąż za mało instalacji w stosunku do wytwarzanych odpadów. Są regiony,
jak np.: województwo lubuskie, podkarpackie czy podlaskie, gdzie zagęszczenie instalacji
w stosunku do reszty kraju jest bardzo niewielkie, co przekłada się na tworzenie
mikromonopoli. W takich uwarunkowaniach ekonomicznych każde dodatkowe działanie jest
traktowane jako niepotrzebny koszt. Jest to myślenie krótkofalowe, które w długim okresie
czasu

może

spowodować

konieczność

przeprowadzenia

działań

czy

inwestycji

wykraczających daleko poza ewentualny budżet tych instalacji.
Do jednych z najbardziej skutecznych w działaniu na podstawie otrzymanych
wyników, można zaliczyć instalacje typu sortownia. Posiadają najwyższy odsetek odpadów
zgodnych z założeniami jakościowymi (patrz rys. 21), odbierają odpady w zasadzie
z każdego źródła z najwyższym odsetkiem odpadów odbieranych własnym transportem
(patrz rys. 14) oraz z przemysłu (patrz rys. 15). Dodatkowo 33 na 37 przebadanych instalacji
prowadzi

działania

dostosowujące

technologię

do

odpadów

jakie

pozyskuje.

Na tle instalacji sortowniczych, pozostałe wypadają słabiej, jednak nie można zarzucić im
braku skuteczności działania.
Mimo działań i inicjatyw podejmowanych przez instalacje krańcowe, system
gospodarowania odpadami przemysłowymi w Polsce należy uznać za nieskuteczny.
Brak wystarczającej ilości instalacji krańcowych i końcowych (patrz pkt. 2.5.), przeciągające
się procedury wydania pozwoleń zarówno na nowe instalacje jak i modernizację
już istniejących czy brak wsparcia administracji państwowej powoduje, iż odpadów
przemysłowych, które nie są zagospodarowywane lecz deponowane na składowiskach lub
porzucane z roku na rok przybywa. Według danych GUS przemysł przetwórczy odpowiadał
w 2018r. za wytworzenie 26,1 Mln Mg odpadów. Wzrost ilości wytworzonych odpadów
przemysłowych w stosunku do 2017r wyniósł o 1,4% [GUS – Informacje sygnalne 2019,
s. 3]. Obowiązujący rządowy plany KPGO, jak wspominano wcześniej (patrz pkt. 2.4.)
obowiązujący do 2022r., skupia się głównie na odpadach komunalnych, selektywnie
zbieranych i opakowaniowych. Odpady przemysłowe zostały wyrzucone poza nawias
regulacji i krajowego planowania przez co dochodzi do nadużyć i nieprawidłowości
w zagospodarowaniu odpadów tego typu. W zasadzie dla odpadów przemysłowych przestała
obowiązywać w praktyce zasada bliskości instalacji zgodnie z Dyrektywą 2008/98/WE
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rozdz. V, art. 16, a głównym wyznacznikiem jest cena za przyjęcie lub zagospodarowanie
1 Mg odpadu. Największe podmioty produkcyjne działające na rynku krajowym, próbują się
zabezpieczać poprzez zapisy w umowach, że 100% odebranych odpadów zostanie poddane
odzyskowi, jednak z technicznego punktu widzenia jest to niemożliwe, a zapisy tego typu
to fikcja oraz działania stricte marketingowe i PR-owe.
Przeprowadzone badanie obnażyło słabość systemu gospodarki odpadami pod jeszcze
jednym względem. Instalacje krańcowe zgłaszają akces do rządowych programów wsparcia
i rozwoju oraz modernizacji istniejących instalacji. Jednak na skutek zawiłości i obwarowań
jakie muszą zostać spełnione, wiele z nich nie spełnia kryteriów narzuconych przez państwo
lub rezygnuje nie mogąc osiągnąć narzuconych efektów. Prowadzi to do problemów
z wykorzystaniem, między innymi, unijnych środków przeznaczonych na nowe technologie
i modernizację instalacji. W latach 2014-2017 Polska miała do dyspozycji 33 mld euro
unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Z danych Trybunału Obrachunkowego
UE wynika, iż rozdysponowane zostało tylko niecałe 6 mld euro (5mld 864mln)
[Słomski D., 2018r.]. Oczywiście środki unijne dotyczą niemal każdego aspektu naszego
kraju, jednak pokazuje to skalę problemu jaki jest do rozwiązania.
Podsumowując rozdział piąty i przedstawione w nim badania, oraz podsumowując
przeprowadzoną analizę uzyskanych wyników, można przedstawić następujące wnioski:
 skuteczne zarządzanie gospodarką odpadami przemysłowymi pozwala na pozyskanie
wysokiej jakości odpadów, co umożliwia uzyskanie wysokiej jakości produktów
finalnych z przetworzonych odpadów
 skuteczne

zarządzanie

gospodarką

odpadami

implikuje,

wymierne

i niewymierne korzyści w całym łańcuchu powiązań gospodarczych,
 skuteczne zarządzanie gospodarką odpadami umożliwia znaczne ograniczenie
negatywnego wpływu odpadów na środowisko naturalne.
Tym samym powyższe wnioskowanie umożliwiło przeprowadzenie procedury
weryfikacji postawionej w niniejszej rozprawie hipotezy głównej – Skuteczne zarządzanie
odpadami przemysłowymi w kontekście uzyskania odpowiedniej jakości produktu finalnego
oraz skutecznego działania systemu gospodarki odpadami przemysłowymi jest złożonym i
wieloaspektowym procesem. Proces ten implikuje określone, wymierne i niewymierna
korzyści, osiągane przez przedsiębiorstwo dzięki optymalizacji kosztów zagospodarowania
odpadów i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne w wymiarze
lokalnym i globalnym.
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6

MODEL GOSPODARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI

6.1 Założenia i budowa modelu gospodarki odpadami
Ostatnia dekada przyniosła gospodarce odpadami szereg zmian zarówno w kwestiach
formalno – prawnych jak i rynkowych. Wzrost zainteresowania przedsiębiorstw rozwojem
w kierunkach koncepcji zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności biznesu
niejako wymusiły na uczestnikach rynku większą elastyczność w działaniu. Sytuacja ta
potwierdziła tylko, iż głównym zadaniem współczesnego zarządzania jest obserwacja
otoczenia biznesowego i poszukiwanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i problemy
[Nogalski B., 2008, s. 14-15]. Podmioty branży odpadowej musiały bardzo szybko
dostosować się do zmiennych, dynamicznych realiów chcąc utrzymać odpowiednią pozycję
na rynku. Istotnym okazało się kreowanie wizerunku i wartości przedsiębiorstwa
za pośrednictwem kryterium czasowego – szybkość działania na zaistniałe sytuacje, powiązań
kooperacyjnych i sieciowych. Pojedyncza instalacja nie zagospodaruje wszystkich odpadów
od danego wytwórcy i nie dość szybko będzie w stanie reagować. Działając w kooperacji jako
sieć wyspecjalizowanych, ściśle współpracujących podmiotów, mogących bardzo szybko
podjąć działania na rzecz oczekiwań klienta. Powoduje to rozmycie granic pomiędzy
instalacją, a jej klientami. Sytuacja taka pozwala na dowolne modelowanie warunków
konkurencji i współpracy zarówno pomiędzy instalacjami jak i grupami podmiotów
[Dołharz M. i inni, 2009, s. 149-150].
Przy tak zdefiniowanym współdziałaniu istnieją dużo większe możliwości kreowania
współpracy przy jednoczesnym rozpoczęciu procesu przetwarzania odpadu u wytwórcy.
Przesunięcie procesu przetwarzania odpadów „pod taśmę produkcyjną” angażuje wytwórcę
odpadu do współodpowiedzialności za jego jakość, tym samym daje realny wpływ na koszty
jakie wytwórca ponosi za gospodarkę odpadami. Z przeprowadzonego badania wynika,
iż problem jakości zarówno dostarczonych odpadów jak i produktu końcowego dotyczy
każdego rodzaju instalacji. Przeklasyfikowanie produktu końcowego, zmiana ceny
dla przetworzonych odpadów i surowców, zwroty czy odliczane od masy wyrobu wtrącenia
powodują, iż spada zarówno skuteczność całego systemu przetwarzania odpadów
jak i rentowność poszczególnych typów instalacji na rynku. Rys. 26 prezentuje graficznie
ilość

i

rodzaj

zgłoszonych

przez

odbiorców

niezgodności

w

skali

roku

dla poszczególnych typów instalacji. Zgłaszane przez odbiorców produktu końcowego
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niezgodności

wynikają

zarówno

z

błędu

ludzkiego

(np.:

zła

klasyfikacja),

jak i niedoskonałości systemu poprzez wysoki odsetek niskiej jakości dostarczonych
do przetworzenia odpadów.

Średnia ilość i typ niezgodności
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Rys. 26. Średnia ilość i rodzaj niezgodności w skali roku dla danego typu instalacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
Każdą z instalacji charakteryzuje pewna specyfika działania, wynikająca czy to
rodzajów przetwarzanych odpadów czy też wytworzonego produkty końcowego, który będzie
miał innego odbiorcę. Zaliczyć tu także należy technologię przetwarzania odpadów jaką
dysponuje dana instalacja oraz ciąg technologiczno – produkcyjny. Instalacje różnią się także
pod względem odbiorców czy ilości dostaw oraz mocy produkcyjnych, określonych
w pozwoleniu środowiskowym, ale dla każdej instalacji jednym z najistotniejszych
wskaźników skuteczności działania jest ilość szeroko rozumianych reklamacji.
Reklamacje mogą dotyczyć w zasadzie każdego aspektu przetworzonego odpadu.
Reklamacji może być poddany każdy przetworzony odpad ale także nieterminowość dostaw.
Reklamacja

odpadu

może

dotyczyć

zarówno

niespełnienia

norm

jakościowych

(np.: dla odpadów makulatury czy metali) określających poziom zanieczyszczeń, wtrąceń
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obcych,

wilgotności,

kaloryczności

czy

zawartości

konkretnych

pierwiastków,

jak i ilościowych. Ta druga sytuacja ma miejsce w przypadku dostaw kontraktowanych pod
danego odbiorcę oraz dany proces technologiczny.

Roczna ilość reklamacji

28

45

Komposownia

40

Produkcja RDF
Produkcja biopaliwa
19

72

MBP
Sortownia Odpadów

Rys. 27. Ilość reklamacji w skali roku zależnie od typu instalacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Model gospodarki odpadami musi uwzględniać te czynniki, które bezpośrednio
odpowiadają za eliminację dotychczasowych niezgodności oraz mają wpływ na koszty całego
procesu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż nie każde zmiany, mimo iż będą niosły
za sobą wymierne korzyści dla każdego z uczestników procesu systemu zagospodarowania
odpadów przemysłowych, będą dla każdego akceptowalne.
Zgodnie z obecnie funkcjonującym system gospodarki odpadami przemysłowymi,
odpady są przekazywane na instalacje krańcowe, które przygotowują je do dalszego
zagospodarowania. Dla uproszczenia modelu pominięto element pośredni w postaci logistyki
transportowej odpadów ze względu, iż nie ma ona zasadniczego wpływu na jakość odpadów.
Odpady są transportowane zarówno przez instalacje krańcowe jak i przewoźników
zewnętrznych.

Przewoźnik zewnętrzny na podstawie unijnych (konwencja CMR)

jak i krajowych przepisów odpowiada za powierzony ładunek i w przypadku jego
uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia, przewożenia, składowania
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np.: przy transporcie modalnym, pokrywa ewentualne szkody z tytułu jakości dostarczonego
odpadu [Gil l., Ignaciuk P., 2014, s. 1977-1980].

Instalacja
krańcowa
Wytwórca
odpadów
Instalacja
krańcowa

Odbiorca Instalacja
KOŃCOWA
Odbiorca Instalacja
KOŃCOWA
Odbiorca Instalacja
KOŃCOWA

Rys. 28. Model struktury systemu gospodarki odpadami przemysłowymi
Źródło: opracowanie własne.

Bezpośredni wpływ na jakość odpadów ma tylko jego wytwórca, wpływ pośredni
ma zarówno odbiorca ustalający wymagania jakościowe dla przyjmowanych wyrobów
jak i instalacja krańcowa ustalająca parametry odbieranych odpadów. Nie zawsze istnieje
jednak możliwość sprawdzenia czy dana partia odpadów spełnia założone wymagania.
Istotnym zatem jest by wytwórcy odpadu ponosili, na takiej samej zasadzie jak instalacje
krańcowe, koszty związane z przekazywanymi odpadami niespełniającymi ustalonych
kryteriów. By wdrożenie takiego rozwiązania do systemu gospodarki odpadami było możliwe
konieczne jest sprawdzenie jak silna jest korelacja pomiędzy odpadami niespełniającymi
wymagań, a odpadami które im odpowiadają.
Model gospodarki odpadami przemysłowymi zbudowano w oparciu o założenie,
iż istnieje korelacja pomiędzy jakością dostarczanych odpadów niezależnie od jego rodzaju,
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a uzyskaną jakością produktu finalnego. W budowie modelu korelacyjnego ilości reklamacji
do poziomu jakości dostarczonych odpadów posłużono się danymi uzyskanymi w trakcie
badania

z

zakresu

obejmującego

jakość

odpadów

oraz

zgłoszone

niezgodności

przez odbiorców wyrobów końcowych.
W celu przeprowadzenia analizy wyznaczono dwie dodatkowe grupy jakościowe:
 odpady wymagające doczyszczenia i lepsze stanowiące sumę odpadów
wymagających doczyszczenia i czystych,
 odpady zanieczyszczone i lepsze stanowiące sumę odpadów zanieczyszczonych,
wymagających doczyszczenia i odpadów czystych.

Średnia ilość
reklamacji

Odpady
nienadające się
do
przetwarzania

Odpady bardzo
mocno
zanieczyszczone

Odpady
zanieczyszczone

Odpady
wymagające
doczyszczenia

Odpady czyste

Odpady
wymagające
doczyszczenia i
lepsze

Odpady
zanieczyszczone
i lepsze

Tabela 8 Zestawienie średniej ilości reklamacji ze średnią jakością odpadów
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12%

20%

37%

21%

10%

31%

68%

Produkcja
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5%

13%

11%

33%

37%
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MBP

40

7%

15%

15%

38%

26%

63%

78%

Sortownia
Odpadów

28

5%

14%

13%

41%

27%

69%

82%

Źródło: Opracowanie własne.

Prezentacja graficzna otrzymanych wyników (rys. 29, 30) wskazuje na duże
zależności pomiędzy jakością odpadów dostarczanych na instalacje, a ilościami reklamacji
wynikającymi z przekazania odpadów i surowców niespełniających wymagań odbiorcy
końcowego.
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Rys. 29. Zestawienie Średniej ilości reklamacji ze średnią jakością odpadów (odpady niskiej jakości)
Źródło: Opracowanie własne.
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Rys. 30. Zestawienie średniej ilości reklamacji ze średnią jakością odpadów (odpady wysokiej jakości)
(odpady wysokiej jakości)
Źródło: Opracowanie własne.
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W celu potwierdzenia zależności zauważonych podczas analizy graficznych
prezentacji otrzymanych wyników, zostały przeprowadzone dalsze obliczenia. W kolejnych
etapach badania posłużono się korelacją liniową Pearsona i przyjęto dane:
 wejściowe - udział otrzymywanych odpadów o określonej jakości, średnia ilość
reklamacji (x, p),
 wyjściowe - współczynnik korelacji ilości reklamacji do udziału odpadów
o określonej jakości (y).

x1
x2
x3
…
xn
p1
p2
p3
…
pm

Korelacja liniowa Pearsona

y1
y2
y3
…
yo

Równanie 9 Wzór na wyliczenie współczynnika korelacji liniowej Pearsona

Podstawiając dane do wyżej wymienionego wzoru otrzymujemy następujące wyniki,
zestawione w tabeli nr 9.
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Odpady
zanieczyszczone
i lepsze

Odpady czyste

Odpady
wymagające
doczyszczenia

Odpady
zanieczyszczone

0,895339732 0,6027223 0,9524504 -0,526884 -0,775838

Odpady
wymagające
doczyszczenia i
lepsze

Y

Odpady bardzo
mocno
zanieczyszczone

Odpady
nienadające się
do
przetwarzania

Tabela 9 Współczynniki korelacji dla poszczególnych grup jakościowych odpadów

-0,95466

-0,746623

Średnia
ilość
reklamacji

Źródło: opracowanie własne.

Analizę otrzymanych wyników rozpatrujemy w trzech przedziałach:
 wynik zbliżony do 0 – brak korelacji, zmiana jednej z badanych danych nie wpływa na
zmianę drugiej,
 wynik zbliżony do -1 – korelacja ujemna, zmiana jednej wartości z badanych danych
powoduje odwrotną zmianę drugiej (np.: zwiększenie wartości x powoduje
zmniejszenie wartości p),
 wynik zbliżony do +1 – korelacja dodatnia, zmiana wartości jednej z danych
powoduje taką samą zmianę w drugiej (np.: zwiększenie wartości x powoduje
zwiększenie wartości p).
Wraz ze wzrostem wartości bezwzględnej współczynnika rośnie siła korelacji
(dane są bardziej związane). Czyli im bliżej wartości -1 lub 1 tym bardziej można zakładać,
że zmiana jednej danej spowoduje zmianę drugiej.

6.2 Aspekty aplikacyjne (walidacje) modelu gospodarki odpadami
Proces walidacji modelu jest wyznaczeniem stopnia, w jakim założony model
odzwierciedla stan faktyczny rzeczywistego systemu z perspektywy przyjętego kryterium
[Sargent R.G., 2001]. Przeprowadzona symulacja odpowiada na pytanie czy otrzymane
rezultaty są zgodne z danymi rzeczywistymi. Walidacja modelu jest procesem zapewniającym
sprawdzenie zarówno poprawności jak i jakości danych wejściowych oraz zgodności
działania modelu z przyjętymi kryteriami w warunkach realnych.
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Do przeprowadzenia walidacji modelu gospodarki odpadami posłużono się testem
istotności współczynnika korelacji. Sprawdzeniu zostało poddane, które z wyników
dla pięcioelementowej próby są istotne i można je analizować.

liczebność próby n = 5
zakładany poziom istotności α = 0,05

Obszar krytyczny dla podanego poziomu istotności i n-2 = 3 stopni swobody ustalamy
na podstawie tablic matematycznych. Poniżej przedstawiono fragment tablicy rozkładu
t-studenta zawierający szukaną wartość krytyczną dla opisanych wyżej argumentów:

k\p

0,5

0,2

0,1

0,05

1

1,000

3,078

6,313

12,706

2

0,817

1,886

2,920

4,303

3

0,765

1,638

2,353

3,182

Odczytana wartość krytyczna równa jest 3,182. Obszar krytyczny jest sumą zbioru
od minus nieskończoności do wartości przeciwnej odczytanej wartości krytycznej oraz zbioru
od odczytanej wartości krytycznej do nieskończoności. Uzyskany zakres prezentuje
się następująco:

(-∞; -3,182 > ꓴ < 3,182; ∞)

Dla każdego z wyliczonych współczynników (yi) została wyliczona statystyka testowa
na podstawie wzoru:
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Na podstawie wyliczonych wartości temp określono czy obliczony wcześniej
współczynnik korelacji dla danego zestawu danych można uznać za istotny przy badanej
liczebności próby oraz zakładanym poziomie istotności. Współczynniki, dla których wartość
statystyki testowej należy do obszaru krytycznego, uznane są za istotne. Oznacza to, że w ich
przypadku korelacja jest na tyle silna, że na ich podstawie należy przeprowadzić analizę
wyników

i

wnioskowanie. Pozostałe współczynniki

zostały odrzucone, ponieważ

wnioskowanie na ich podstawie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.
W tabeli 10 przedstawiono otrzymane wyniki obliczeń.

Odpady
nienadające się
do przetwarzania

Odpady bardzo
mocno
zanieczyszczone

Odpady
zanieczyszczone

Odpady
wymagające
doczyszczenia

Odpady czyste

Odpady
wymagające
doczyszczenia i
lepsze

Odpady
zanieczyszczone i
lepsze

Tabela 10 Statystyka testowa dla współczynników (yi)

y

0,895339732

0,6027223

0,9524504

-0,526884

-0,775838

-0,95466

-0,746623

średnia ilość
reklamacji

t

3,481881858

1,308283

5,4142646

-1,073715

-2,129849 -5,554323 -1,943925

Statystyka
testowa

istotność

istotna

odrzucona

istotna

odrzucona

odrzucona

istotna

odrzucona

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie modelu korelacji liniowej oraz przeprowadzonych powyżej analiz
można wnioskować, że w sposób istotny wpływ na ilość reklamacji mają trzy badane grupy
jakościowe odpadów:
 odpady nienadające się do przetwarzania,
 odpady zanieczyszczone,
 odpady wymagające doczyszczenia i lepsze.
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W

przypadku

odpadów

nienadających

się

do

przetwarzania

i

odpadów

zanieczyszczonych mamy do czynienia z korelacją dodatnią. Wzrost udziału dostarczanych
odpadów z tych grup silnie wiąże się ze wzrostem średniej ilości reklamacji. W przypadku
odpadów wymagających doczyszczenia i lepszych mamy do czynienia z korelacją ujemną.
Wzrost udziału dostarczanych odpadów z tej grupy wiąże się ze spadkiem średniej ilości
reklamacji.
Autor w rozdziale szóstym przedstawił założenia budowy modelu gospodarki
odpadami przemysłowymi, cele szczegółowe w zakresie empirycznym – opracowania metody
pomiaru jakości produktów z przetworzonych odpadów. Na podstawie wyników uzyskanych
w trakcie badania, opracowano model zakładający istnienie korelacji pomiędzy jakością
odpadów, a uzyskiwaną jakością produktu finalnego. Walidacja przyjętego modelu została
przeprowadzona w oparciu o test istotności współczynnika korelacji.
Wobec uzyskanych wyników należy podkreślić, iż model gospodarki odpadami
przemysłowymi zbudowany w oparciu o kryterium korelacji jakościowej, spełnia stawiane
wymagania i założenia oraz może być narzędziem wykorzystanym do prowadzenia dalszych,
pogłębionych badań.
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ZAKOŃCZENIE I KIERUNKI DZALSZYCH BADAŃ
W niniejszym opracowaniu przedstawiono model, który nie obejmuje całego systemu

gospodarki odpadami przemysłowymi ale koncentruje się na jej najistotniejszym elemencie –
jakości odpadów. Od jakości odpadów zależy, w jakim stopniu dany odpad zostanie
zagospodarowany, a w jakim składowany na wysypisku. Jakość ma więc ona bezpośredni
wpływ na osiągane poziomy recyklingu i odzysku. Jakość odpadów decyduje także
o kosztach, jakie musi ponieść ich wytwórca przekazując odpad do instalacji krańcowej oraz
jakie koszty poniesie instalacja w trakcie procesu przetwarzania. Jakość odpadów decyduje
o tym, czy dany wyrób z przetwarzania odpadów spełnia oczekiwania i normy odbiorcy
końcowego, a także o kosztach jego ostatecznego zagospodarowania czy recyklingu.
W literaturze przedmiotu ten aspekt gospodarki odpadami przemysłowymi
jest pomijany, mimo iż ma on kluczowe znaczenie dla skutecznego funkcjonowania całego
sytemu. Jakość odpadów przemysłowych w procesie ich przetworzenia implikuje szereg
działań składowych mających wpływ zarówno na koszty całego systemu jak i koszty
działalności poszczególnych wytwórców odpadów. Brak normalizacji i formalizacji regulacji
dla szerszych grup odpadowych przyczynia się do rozwoju i usankcjonowania działań
mających wykazać zagospodarowanie odpadu w procesie recyklingu, a nie mających pokrycia
w rzeczywistości. Kolejne akty prawne zmieniające definicję odpadu, narzucające kolejne
obowiązki

na recyklerów

czy też

zwiększające poziomy recyklingu i

odzysku

nie przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów, co pokazały ostatnie lata
ale przyczyniają się do pogłębienia problemów z ich zagospodarowaniem oraz wzrostu
kosztów prowadzonej działalności. Prowadzone przez autora studia literaturowe utwierdziły
go w przekonaniu, iż zagadnienie zagospodarowania odpadów zostało sprowadzone,
na przestrzeni ostatnich lat, do dyskusji o problematyce systemu zbiórki i opłat za odpady
komunalne i selektywnie zbierane oraz odpadów opakowaniowych z bardzo dużym naciskiem
na opakowania z tworzyw sztucznych.
Koncentracja zarówno badaczy jak i ustawodawców na odpadach komunalnych
i systemach ich zagospodarowania doprowadziły do sytuacji, w której odpady przemysłowe
w przestrzeni publicznej i szeroko rozumianej dyskusji o nich zostały zmarginalizowane.
Wybiórcze aspekty tego typu odpadów w postaci opakowań czy wyrobów z tworzyw
sztucznych funkcjonujące w debacie publicznej doprowadziły, między innymi, do podjęcia
decyzji o zakazie używania niektórych wyrobów z tworzyw. Jednak sam zakaz nie rozwiąże
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problemu, nie wyeliminujemy tworzyw z produkcji przemysłowej, bo jesteśmy od nich
uzależnieni.
Głównym celem badań niniejszego opracowania było przedstawienie w ujęciu
teoretycznym, poznawczym i aplikacyjnym uwarunkowań funkcjonowania systemu
zarządzania odpadami przemysłowymi w aspekcie uregulowań prawnych Unii Europejskiej,
przepisów krajowych oraz produktu finalnego wysokiej jakości w oparciu o badania
przetwarzanych odpadów w instalacjach krańcowych. Wyniki prowadzonych badań
na instalacjach krańcowych jednoznacznie wskazują na niewydolność obecnego systemu
zarządzania odpadami przemysłowymi w świetle obecnych regulacjach prawnych.
Koncentracja ustawodawcy na odpadach komunalnych powoduje, iż odpady przemysłowe
są

marginalizowane,

a

kolejne

regulacje

przyczyniają

się

do

wzrostu

kosztów

zagospodarowania tego typu odpadów. Brak rozwiązań systemowych implikuje kolejne
obowiązki dla uczestników systemu gospodarki odpadami przemysłowymi jednak
bez wskazania kompleksowych rozwiązań zarówno dla wytwórców odpadów, jak i instalacji
krańcowych. Poprzez cele cząstkowe zdefiniowano słabe ogniwa systemu gospodarki
odpadami i zidentyfikowano czynniki wpływające na uzyskiwaną jakość produktów finalnych
z przetworzonych odpadów przemysłowych. Wyniki badań wskazały na zależności kosztowo
- przetwórcze jakie wynikają z niskiej jakości odpadów, a co za tym idzie obrazują
niewydolność systemu gospodarki odpadami przemysłowymi. Uzyskane wyniki potwierdziły
prawidłowo zdefiniowany problem badawczy. Skuteczny system gospodarki odpadami
przemysłowymi

umożliwi

uzyskiwanie

wysokiej

jakości

produktów

finalnych,

co bezpośrednio przełoży się zarówno na koszty funkcjonowania całego systemu,
jak i umożliwi realizację funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz spełni
działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
W ocenie autora działania na rzecz podniesienia jakości odpadów przemysłowych
mają kluczową rolę w budowaniu nowego modelu zagospodarowania odpadów. Wykazane
w badaniach korelacje jakość odpadu – niezgodność (reklamacja) wyrobu końcowego
wskazują kierunek, w którym powinny być prowadzone dalsze prace i badania.
Brak

zdefiniowanych

metod

klasyfikacji

jakościowych

odpadów

przemysłowych,

poprodukcyjnych przyczynia się do pewnego status quo w ich zagospodarowaniu. Nieliczne
przypadki podawane w literaturze przedmiotu dotyczące opracowania nowych metod
zagospodarowania odpadów albo dotyczą bardzo wąskiej gamy odpadowej albo niestety
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są bardzo kosztogenne, co przekłada się na brak komercjalizacji danego rozwiązania
czy metody.
Opracowany przez autora na podstawie prowadzonych badań model, został
zweryfikowany poprzez wykonanie symulacji na podstawie danych zebranych w trakcie
badania na instalacjach krańcowych. W oparciu o wytyczne literatury przedmiotu
przeprowadzona została walidacja zaprezentowanego modelu, która potwierdziła zarówno
poprawność założeń jak i logiczny ciąg przyczynowo – skutkowy. Przedstawione wnioski
z przeprowadzonego badania są spójne, a analiza zaprezentowanego modelu pozwala
na pozytywną weryfikację postawionej przez autora hipotezy, iż skuteczne zarządzanie
odpadami przemysłowymi w kontekście uzyskania odpowiedniej jakości produktu finalnego
oraz skutecznego działania systemu gospodarki odpadami jest złożonym i wieloaspektowym
procesem. Proces ten implikuje określone, wymierne i niewymierne korzyści, osiągane przez
przedsiębiorstwo dzięki optymalizacji kosztów zagospodarowania odpadów i ograniczaniu
negatywnego wpływu na środowisko naturalne w wymiarze lokalnym i globalnym.
Zaprezentowana metoda badania jakości odpadów w skuteczności funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami przemysłowymi oraz wyniki badań, stanowią wkład autora w
poszerzenie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, projektowania systemów gospodarki
odpadami, a także zmniejszenia tak zwanej luki badawczej w tym zakresie.
Skuteczność

gospodarki

odpadami

przemysłowymi

jest

zależna

zarówno

od uregulowań prawnych jak i rozwiązań wdrażanych przez poszczególne instalacje.
Jak wykazano w badaniach niezwykle istotnym jest aspekt jakości dostarczanych odpadów.
W obecnym systemie gospodarki odpadami tylko nieliczne odpady czy grupy odpadów
posiadają klasyfikacje normatywną, która jest tożsama z określeniem klasy i jakości danego
odpadu. Jednym z przykładów takiej normalizacji będzie klasyfikacja odpadów złomu
czy makulatury.
Złom stalowy w rozumieniu Polskiej Normy PN-85/H-15000 zastał podzielony
na dwie grupy - złom wsadowy i niewsadowy. Każda z grup zawiera w sobie klasy
odpowiadające danemu rodzajowi złomu. Przy tak skonstruowanej klasyfikacji odpadu złomu
nie ma wątpliwości jak zaszeregować dany rodzaj złomu oraz określić jego jakość.
Podobnie wygląda klasyfikacja odpadów makulatury zawarta w Polskiej Normie
PN-EN 643, dzieli ona makulaturę na cztery rodzaje, w ramach których funkcjonują
pięćdziesiąt cztery odmiany. Obie klasyfikacje funkcjonują na rynku już na tyle długo,
że potwierdziły swoją zasadność i przydatność w klasyfikacji tych dwóch typów odpadów.
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W przypadku klasyfikacji zdecydowanej większości odpadów nie funkcjonują żadne
normy jakościowe, a dany odpad jest zaliczany według przyjętego schematu do jednej
z 20 grup i podgrup odpadowych, funkcjonujących w danej grupie o czym autor pisał
w rozdziale 2.1.3. Dalsze badania powinny zostać zawężone i skoncentrować się
na sprawdzeniu korelacji jakość – reklamacja dla poszczególnych podgrup odpadowych,
a tam gdzie będzie to możliwe dla poszczególnych typów odpadów. Umożliwiło by to
wyselekcjonowanie zależności dla tych typów odpadów, w przypadku których mamy
najczęściej do czynienia z niezgodnościami oraz niską jakością. Podejście takie pozwoli na
zbudowanie katalogu odpadów, dla których niezbędne będzie opracowanie dodatkowych
wytycznych w postaci norm jakościowych.
Mając na uwadze ilość odpadów, które rocznie trafiają na składowiska w wyniku,
między innymi, nie spełniania norm jakościowych, powyższe rozwiązanie pozwoliłoby
na zbudowanie sprawnego systemu gospodarką odpadami przemysłowymi, który w znacznym
stopniu wyeliminowałby z rynku odpady o niskiej jakości. Przyczyniłby się także
do przyspieszenia i poprawy działań samych wytwórców odpadów, którzy już w chwili
obecnej mają możliwość podniesienia jakości odpadów poprzez zastosowanie pogłębionej
segregacji odpadów w miejscu ich wytworzenia. Jednak brak instrumentu regulacyjnego
powoduje, iż każdy z wytwórców odpadów interpretuje sortowanie odpadów zgodnie
z własnymi, wewnątrzzakładowymi regulacjami opartymi o ogólne wytyczne ustawowe
w zakresie sortowania i składowania odpadów.
Najistotniejszym efektem dalszych badań i wdrożeń będzie wyhamowanie rosnących
kosztów gospodarki odpadami przemysłowymi poprzez ograniczenie lub eliminację
dodatkowych procesów przetwórczych na instalacjach krańcowych. Poprawa jakości
odpadów to automatycznie poprawa jakości wytwarzanych wyrobów, przekładających się
na ilość odpadów poddanych recyklingowi, koszty funkcjonowania całego systemu oraz
koszty wytwórców odpadów.
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