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Informacje praktyczne
Podczas prezentacji paneliści powinni mieć wƚączoną kamerę
Uczestnicy powinni mieć wyƚączony mikrofon, chyba że prowadzący zezwoli
na zadawanie pytań
Pytania w j. polskim mogą być zadawane przez uczestników w okienku CHAT
Tƚumaczenie: należy wybrać ikonkę globusa, a następnie
wybrać “Polski” do tƚumaczenia na j. polski

Agenda
11.30 Wprowadzenie
11.35 Systemy kaucyjne – kontekst europejski
12.00 Kluczowe cechy systemu zbiórki w oparciu o kaucję
12.10 Ramy prawne systemu kaucyjnego
12.25 Koszty system kaucyjnego w Polsce
13.00 Sesja pytań i odpowiedzi
13.30 Stanowisko w sprawie systemu kaucyjnego

i zakończenie webinarium

System kaucyjny
koszty, organizacja i ramy prawne
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Polski problem

• 13 miliardów sztuk opakowań po napojach w 2018 r.

• Zanieczyszczenie plaż, lasów, jezior, rowów, ulic miast

• 18 mln złotych to koszty usuwania tych odpadów z lasów 
w 2017 r.

• ~5 euro! Tyle za tonę odpadów z tworzyw sztucznych płacą obecnie 
producenci wprowadzający je na rynek (w innych krajach nawet 650 
euro!)
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Poziomy recyklingu

Puszki aluminiowe z gospodarstw domowych: 81 proc. (Recal)

Szkło opakowaniowe: recykling 62 proc. (FEVE) 

Butelki  PET: 43% (Eunomia dla PetCore)
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Rozwiązanie

Rozszerzona 
Odpowiedzialność 
Producenta

System kaucyjny na 
jedno- i wielorazowe 
opakowania po napojach

ROZWIĄZANIE
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Dlaczego kaucja?

• Wzrost selektywnej zbiórki opakowań po napojach do 85 - 90 proc.

• To jedyny sposób, aby osiągnąć cel 90 proc. selektywnej zbiórki plastikowych butelek po napojach 
do 2029 r. i podnieść poziom selektywnej zbiórki szkła i aluminium.

• System obejmujący opakowania wielokrotnego użytku generuje o 50% mniej emisji CO2 niż w 
przypadku opakowań jednorazowych.

• To jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania przenikaniu tworzyw sztucznych do 
środowiska.

• Może zmniejszyć ilość opakowań po napojach w oceanach nawet o 40%.

• Zapewnia recykling o lepszej jakości, pozwalający na wykorzystanie w przemyśle spożywczym, 
a zebrane surowce osiągają znacznie wyższą cenę rynkową.

• To dobry przykład wdrożenia zasad Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (wytwórcy i 
importerzy przejmują organizację i finansowanie systemu).

• 90% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego.



Signify Classified - Internal

TAK dla kaucji!
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Badania pokazują, że…

5%

33%

5%
2%

55%

88 proc. Polaków uważa, że w Polsce powinien zostać wprowadzony 
system kaucyjny na opakowania jedno- i wielorazowe

Nie mam zdania

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

zdecydowanie tak
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Badania pokazują, że…

10%

36%

22%

8%

24%

System kaucyjny powinien obejmować pozostałe opakowania na 
żywność, takie jak pojemniki, folię, tacki, opakowania próżniowe itp. 

60 proc. Polaków jest na tak!

Nie mam zdania

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

zdecydowanie tak



Signify Classified - Internal



Signify Classified - Internal

Study tour:
Litwa
Estonia
Norwegia
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www.kaucyjny.pl

joanna.kadziolka@zero-waste.pl
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POLISH DRS CONCEPT STUDY 
CONCLUSIONS

Virtual Poland 17.11.2020

Harri Moora - Stockholm Environment Institute Tallinn Centre

Rauno Raal – Earth Care Consulting
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CHALLENGE FOR NATIONS AND INDUSTRY 

Littering, incl. marine littering - many litter composition studies in European Union

show that beverage containers account for a significant part of all litter

European Union legislative pressure - Packaging and Packaging Waste Directive 

(PPWD), Single-Use Plastics Directive (SUPD)

SUPD Article 9 states to collect separately for recycling, beverage bottles 

with a capacity of up to three litres, including their caps and lids.

➢ latest by 2025, an amount of waste single-use plastic products equal to 77% of such 

single-use plastic products placed on the market annually by weight

➢ latest by 2029, an amount of waste single-use plastic products equal to 90% of such 

single-use plastic products placed on the market annually by weight.

➢ Increasing need for qualitied resin to meet national recycled-content targets. 25% 

recycled plastic by 2025, and 30% by 2030 (by member state)
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DRS AS POTENTIAL TOOL FOR BEVERAGE INDUSTRY

Highlights

✓ Highest littering risk packages taken 

under control (incl marine littering)

✓ 85-98% of packages put to the market 

are collected

✓ Very clean and high quality material, 100% 

recyclable, promotes recycling industry

✓ Very fast results due to monetary 

incentive as non-eco consumers also 

contribute

✓ Reusable packages potential 

development

✓ Transparent data and reporting 

Challenges

✓ Potential consumer/producer/retailer 

related fraud, needs detailed controlling 

logics from day one

✓ Various interests stakeholders (producer, 

retailer) management, needs very active 

coordination

✓ Simple and clear logic for consumers, 

quite technical and complex „kitchen 

side“ 
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INSIDE COLLECTION (retail shop)
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OUTSIDE/NEAR SHOP KIOSK COLLECTION
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MANUAL COLLECTION equipment (small shops, some countries also petrol stations)
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All DRSs are industry created by government pressure, final ownership structure depends on the country, 

final results derived from: 

✓ a) industry members negotiations results

✓ b) industry and retailers negotiations results

In LT 

each 

owner 

has 33%

In EST 

each 

owner 

has 25%

DRS OWNERSHIP EXAMPLE STRUCTURES
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Mandatory

Single DRS (DSO-deposit system operator)

Centralized (Producer owned)

Return to retail as main option

PET CAN Glass

Without 
retailers

Decentralized (other 
owner)

Multiple DSOs

Voluntary
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FULLY VOLUNTARY VS TAX-DRIVEN 

Different ways for countries to enforce DRS:

1. Setting high recycling targets in combination with high taxes, leaving the choice to 

producers how to participate, either by setting up a traditional packaging waste 

management system or DRS (e.g. Norway)

2. Enforcing producers to either participate in DRS or pay high taxes (e.g. Finland)

3. Enforcing producers to participate, leaving no other choice (e.g. Lithuania, Estonia)

In reality, DRS for one-way packages is „always mandatory“ (even if by legislation 

set as voluntary, but due to the eco-taxation set-up considered as mandatory –

e.g. Norway, Finland), initiated by politicians, enforced by law and created by 

producers. 
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SINGLE VS MULTIPLE DRS PER COUNTRY 

Different ways for countries to enforce DRS:

➢Single DRS system is the best scenario from an economical and consumer convenience 

perspective (not to mention retailers....), taking into account that DRS operators are subject to 

specific regulations and controls from the authorities, it is preferable that legislation is geared 

towards a single DRS operator.

➢DRS countries all have only one operator, including countries without any restriction on the 

number of operators and being open to competition. Economical barriers (investments, 

economies of scale) might be too high for some producers to go for a separate system and an 

increasing number of DRS operators does not increase the market size, reduce the costs or 

improve efficiencies. Not for profit regulation is also important here:

1. Single DRS, though being formally monopolist, cannot distort the market by installing high 

profit margins as it is not allowed any margin at all!

2. There are no profit related incentives to enter „DRS market“
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CENTRALIZED VS DE-CENTRALIZED 

Most of DRSs in Europe are based on centralized deposit organization model 

(except for Germany). The centralized DRS model means typically:

➢ DSO sets and collects deposit fees, but also ‘industry fees’ per package (equal treatment 

of producers/importers regardless of size, no special effort for small ones to deal with details) 

➢ DSO pays cost based ‘take-back compensation’ to the retailers (RHF- retail handling fee) 

➢ DSO is the owner of the collected materials as well as the unredeemed deposits, covering the

costs of the DRS operator

➢ DSO also manages and controls its own packages handling centres

➢ Centralized and transparent data

Most of DRS models are based entirely on EPR principle, that is now the general requirement 

in the EU Circular Economy package for all packaging collections systems. Therefor DSO selection 

criteria should talk about major part of industry involvement and prohibit non-industry related 

ownership.
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COLLECTION INFRASTRUCTURE 

„Return to retail“ - common practice in most European DRS countries, proven to be 

most efficient as: 

✓ convenient for consumers – highest number of convenient collection locations, nationwide coverage

✓ synergies in collection costs – collection infrastructure needs only part-time involvement of the operator 

(e.g. replace full containers, cleaning) and shops employees can be utilized

✓ synergies potential in logistics – quite often trucks delivering products to the shops can take back collected

and crushed CANs and PET bottles, in dedicated transportation containers or boxes.

Retailers may take back deposit packages through manual or RVM collection. Retailers invest into

collection infrastructure, but they get their money back through a compensation mechanism called

Retail Handling Fee, meaning DRS will cover the direct expenses of the collection of packages with

deposit marking and the retailers will not earn profit from this activity.
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PACKAGES IN A DRS 

There are certain differences concerning the materials and/or types of containers covered by 

the system in different DRS models in EU countries, however usual standard scope covers all 

➢non-alcoholic beverages (soft drinks, water, juices, nectars, energy drinks, etc.)

➢ low alcohol beverages (beer, cider, perry, alco cocktails, etc.)

➢packed into:

Metal CANs

Plastic bottles (mainly PET)

Glass bottles (oneway and refill)
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• Not for profit principle

• Good governance, owned and managed by 
obliged industries

• Transparent rules for RHF (non-profit)

• Transparent rules for industry fee (equal 
treatment)

• Right level of deposit (balance)

• Clear and concise legislation (min return 
rates, min deposit level, stakeholder obligations)

• Controlling measures (sales/collection)

Keys to 
sustainable 

DRS
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System kaucyjny na opakowania po napojach 

Czy możemy się bez niego obejść ?

33

➢ Wysoki poziom odzysku opakowań po napojach w krajach  z 

systemem kaucyjnym

o UE – średnio 91 % 

o Polska 

butelki PET – 55 %, opakowania szklane - 57 %, puszki - 80 %

➢ Około 40 % napojów konsumujemy poza miejscem 

zamieszkania

➢ Poprawa stanu środowiska

➢ Kształtuje pozytywne postawy konsumentów
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System kaucyjny na opakowania po napojach 

Podstawowe cechy determinujące sukces

34

➢ System kaucyjny powinien :

o Być oparty na skutecznie funkcjonującym schemacie  

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Stanowi 

uzupełnienie  ROP w drodze do osiągnięcia wyższych

poziomów odzysku i recyklingu w GOZ

o Jednak nie obejmuje znacznej części opakowań

➢ Aby był skuteczny powinien być powszechny i jednolity.

o Łatwość dostępu do systemu gwarantuje wysoki poziom

zbiórki odpadów opakowań

o Jednolity system powinien obejmować cały obszar kraju  
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System kaucyjny – rodzaje opakowań

System kaucyjny musi obejmować jak najszerszy strumień 

opakowań po napojach :

➢ Opakowania ze wszystkich materiałów : szklane, z tworzyw 

sztucznych, metalowe i inne

➢ Zarówno butelki po napojach bezalkoholowych jak i po napojach 

alkoholowych

➢ Butelki o pojemności przynajmniej do 3,5 litra

35
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➢ Obowiązkowy dla wprowadzających opakowania 

jednorazowe na terenie całego kraju

➢ Czy należy obejmować opakowania zwrotne ?

➢ Operator systemu – niezależna organizacja non-for-

profit

➢ System powinien brać pod uwagę specyfikę handlu 

detalicznego i dopuszczać udział innych uczestników 

rynku 

System kaucyjny – obszar funkcjonowania

oraz inne istotne elementy
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System kaucyjny - finansowanie

37

➢ Trzy strumienie finansowania :

o Niezwrócone kaucje

o Wartość odzyskanego surowca

o Dofinansowanie przez wprowadzających  

➢ Wysokość  kaucji powinna zachęcać do zwrotu, ale 

nie stanowić bariery dla konsumenta
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RAMY PRAWNE SYSTEMU 
KAUCYJNEGO

38

Anna Larsson, 
Dyrektor, Reloop Europe
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Ustawodawstwo dotyczące systemów kaucyjnych –
kluczowe postanowienia

39
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40

Obszar stosowania

Zarządzanie

Cele

Zakres

Obowiązki stron

Terminy

Definicje

Oznakowanie

Kary

01 03

04 05 06

07 08 09

02
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Obszar stosowania (system kaucyjny obowiązuje na terytorium...)
Zakres rodzajów opakowań i rodzajów produktów objętych systemem
Definicje:
• opakowania na napoje
• wielorazowe opakowania na napoje
• ponowne użycie
• jednorazowe opakowania na napoje
• rozlewnia
• hurtownik
• konsument
• kaucja

Obowiązki związane ze sprzedażą napojów objętych kaucją (obowiązki dotyczące producentów/rozlewni, hurtowników, dystrybutorów i sprzedawców 
detalicznych)
Obowiązki związane z przyjmowaniem opakowań po napojach (dotyczące sprzedawców; określenie wyłączeń, jeśli mają zastosowanie)

Zatwierdzenie/wyznaczenie operatora systemu kaucyjnego (zatwierdzenie podmiotu typu non-profit ustanowionego przez producentów/importerów lub wyznaczenie 

innego podmiotu w przypadku gdy producenci/importerzy nie stworzą własnej organizacji)

Obowiązki operatora systemu kaucyjnego, w tym:
• Rozliczenia finansowe
• Pobieranie opłat administracyjnych
• Uiszczanie opłat manipulacyjnych na rzecz sprzedawców/podmiotów świadczących usługi
• Odbiór zwróconych opakowań z punktów zbiórki
• Przekazywanie zebranych surowców wtórnych do recyklingu
• Składanie sprawozdań dot. poziomów recyklingu do odpowiednich organów

Obowiązki producentów/importerów dotyczące zawarcia umowy z operatorem systemu kaucyjnego, uiszczania opłat administracyjnych, itd. (w tym terminowości)

Zatwierdzenie minimalnej wysokości kaucji na podstawie rekomendacji operatora systemu kaucyjnego

Minimalne poziomy zbiórki do osiągnięcia przez system kaucyjny (podejście stopniowe)

Wykroczenia administracyjne
Wejście w życie
Wymagania dotyczące oznakowania opakowań objętych kaucją
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Ustawodawstwo pierwotne czy 
wtórne

Postanowienia dotyczące systemu kaucyjnego są 
zazwyczaj zawarte w akcie prawnym o randze ustawy, w 
ustawodawstwie pierwotnym

Pierwotne?

Niektóre kwestie mogą zostać uregulowane w akcie

wykonawczym (ustawodawstwie wtórnym), np.

minimalna wysokość kaucji (ponieważ może ona ulec

zmianie w przypadku zmiany warunków społeczno-

gospodarczych)

Wtórne?

I

II

§ 21. Kaucja

(5) Wysokość kaucji jest ustalana w drodze rozporządzenia ministra właściwego dla danego 

obszaru.

(6) Kaucja nie może być niższa niż 0,03 euro.
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Terytorium

43

Artykuł I
Artykuł 1 

Przedmiot
Niniejszą ustawę stosuje się do jednorazowych pojemników na 
napoje wprowadzanych do obrotu w Republice Słowackiej 
(zwanej dalej „rynkiem”) oraz do odpadów, na które składają się 
takie pojemniki.

Przykład Słowacji
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Zakres: materiały 
i produkty

44

Art. 21. Kaucja
(1) Dla każdego opakowania wyznacza się kaucję w wysokości wartości tego opakowania, która jest dodawana do ceny towaru 

jednostkowego.
[RT I 2008, 20, 138 - data wejścia w życie 31.05.2008 r.]
(2) Ustala się kaucję za następujące opakowania wielorazowe piwa, napojów alkoholowych o niskiej zawartości alkoholu 

etylowego, cydru, wina z gruszek i napojów bezalkoholowych:
1) opakowania szklane;
2) opakowania z tworzyw sztucznych.

[RT I 2008, 20, 138 - data wejścia w życie 31.05.2008 r.]
(3) Ustala się kaucję za następujące opakowania jednorazowe piwa, napojów alkoholowych o niskiej zawartości alkoholu 

etylowego, cydru, wina z gruszek i napojów bezalkoholowych:
1) opakowania szklane;
2) opakowania z tworzyw sztucznych;
3) opakowania metalowe.

[RT I 2008, 20, 138 - data wejścia w życie 31.05.2008 r.]
(4) Za piwo i napoje alkoholowe o niskiej zawartości alkoholu etylowego, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, 

uważa się piwo i napoje alkoholowe o niskiej zawartości alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy o alkoholu, za cydr i wino z 
gruszek uważa się cydr i wino z gruszek w rozumieniu wymagań ustanowionych na mocy art. 4 ust. 2 ustawy o alkoholu, a za 
napój bezalkoholowy uważa się napój bezalkoholowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym od opakowań.
[RT I 2008, 20, 138 - data wejścia w życie 31.05.2008 r.]

Ustawa o 
opakowaniach1

Przyjęta 
21.04.2004 r.

RT I 2004, 41, 278
Data wejścia w życie 

01.06.2004 r.
Estonia
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Zakres: materiały 
i produkty (wyłączenia)

45

(41) Przedsiębiorstwo wprowadzające produkty w opakowaniach do obrotu nie nalicza kaucji w przypadku:

[RT I, 17.05.2014, 1 - data wejścia w życie 27.05.2014 r.]

1) produktów w opakowaniach podlegających eksportowi, jeżeli ich eksport jest potwierdzony zgłoszeniem 
celnym wywozowym;

2) produktów w opakowaniach wywożonych z Estonii do innego państwa członkowskiego lub dostarczanych na 

pokład statku lub statku powietrznego kursującego na trasach międzynarodowych w celu spożycia lub jako 
towary sprzedawane na wywóz;

[RT I 2010, 28, 145 - data wejścia w życie 19.06.2010 r.]

3) opakowań o pojemności 3,0 litrów lub większej i opakowań o pojemności 0,1 litra lub mniejszej.

4) opakowań, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, jeżeli przyjęcie ich zwrotu jest technicznie 
niemożliwe.

[RT I 2008, 20, 138 - data wejścia w życie 31.05.2008 r.]

Ustawa o 
opakowaniach1

Przyjęta 
21.04.2004 r.

RT I 2004, 41, 278
Data wejścia w życie 

01.06.2004 r.
Estonia
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Obowiązki:

46

• Obowiązki związane ze sprzedażą
• Obowiązki związane z przyjmowaniem opakowań
• Obowiązki operatora systemu
• Obowiązki producentów wobec operatora systemu

Obowiązki określone w ustawodawstwie powinny odzwierciedlać ten 
proces
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Obowiązki

Artykuł 4
Obowiązki producentów opakowań

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu kaucyjnego, producenci opakowań
a) stosują kaucję za jednorazowe pojemniki na napoje w kwocie określonej przez administratora,

b) dopilnowują, by pojemniki zostały wyraźnie oznaczone w celu wskazania, że są objęte systemem kaucyjnym,

c) prowadzą osobną ewidencję księgową cen produktów oraz kwot kaucji,

d) w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia od administratora o rozpoczęciu działalności [art. 6 ust. 8], zwracają się do administratora 
o zawarcie umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z niniejszej ustawy,

e) rejestrują u administratora objęte kaucją jednorazowe pojemniki na napoje przed ich wprowadzeniem do obrotu,

f) wypłacają administratorowi wartość kaucji pobranych po wprowadzeniu do obrotu napojów w objętych kaucją jednorazowych 

pojemnikach za okres roku kalendarzowego określony w zawartej umowie,

g) pokrywają wszystkie koszty administratora związane z udziałem w systemie kaucyjnym oraz koszty transportu, odzysku, recyklingu 

i utylizacji odpadów, na które składają się objęte kaucją jednorazowe pojemniki na napoje, zgodnie z zawartą umową,

h) prowadzą rejestry objętych kaucją jednorazowych pojemników na napoje oraz przekazują administratorowi dane z tych rejestrów w zakresie 

niezbędnym do wypełnienia obowiązków administratora wynikających z art. 7 ust. 1 lit. l i m.

Producenci opakowań będący zarazem ich dystrybutorami podlegają przepisom art. 5 ust. 1 lit. b, e - i oraz ust. 2 i 5.

47

Projekt
USTAWY

z dnia ...... /2019
o systemie kaucyjnym 

jednorazowych 
pojemników na napoje oraz 

zmianie i uzupełnieniu 
niektórych ustaw
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Obowiązki – zwrot do punktu 
zbiórki w obiekcie handlowym

Artykuł 8. Obowiązki sprzedawców opakowań w systemie kaucyjnym 
1. Sprzedawcy opakowań wielokrotnego użytku mają obowiązek przyjmować opakowania wielokrotnego 
użytku podlegające kaucji oraz zwracać kaucję, z wyjątkiem sprzedawców opakowań prowadzących 
działalność handlową w małych sklepach, których powierzchnia całkowita nie przekracza 90 m2 (z wyłączeniem 
sklepów na obszarach wiejskich), na targowiskach, w kioskach, na stacjach benzynowych i w publicznych 
lokalach gastronomicznych. Sprzedawcy opakowań wielokrotnego użytku, którym przysługuje zwolnienie, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, mogą dobrowolnie uczestniczyć w systemie kaucyjnym. 
2. Sprzedawcy opakowań jednorazowych mają obowiązek przyjmować odpady z opakowań jednorazowych
podlegających kaucji zgodnie z art. 11 ust. 2 niniejszej ustawy oraz zwracać kaucję, z wyjątkiem sprzedawców 
opakowań prowadzących działalność handlową w sklepach, których powierzchnia handlowa nie przekracza 
300 m2 (z wyłączeniem sklepów na obszarach wiejskich), na targowiskach, w kioskach, na stacjach 
benzynowych i w publicznych lokalach gastronomicznych. Sprzedawcy opakowań jednorazowych, którym 
przysługuje zwolnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, mogą dobrowolnie uczestniczyć w systemie 
kaucyjnym dla opakowań jednorazowych. 

48
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Dystrybutor niektórych napojów sprzedawanych w opakowaniach 
objętych kaucją, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
podatku akcyzowym od niektórych opakowań na napoje, musi 
przyjmować puste opakowania po napojach należące do tego samego 
systemu kaucyjnego, w ilości uznanej za rozsądną w odniesieniu do 
ilości napojów w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży, oraz 
musi wypłacać kaucję stronie zwracającej takie opakowania.

Artykuł 71 Obowiązek przyjmowania opakowań po napojach 

Uwaga: Tłumaczenie nieoficjalne, tekstami prawnie wiążącymi są teksty 
w języku fińskim i szwedzkim, dostępne na stronie fińskiego 
Ministerstwa Środowiska 

Ustawa o odpadach (646/2011; z uwzględnieniem zmian do 528/2014) 

Przyjmowanie opakowań –
wyłączenia
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Minimalne poziomy zbiórki (Szkocja)

ZAŁĄCZNIK 3
Cele zbiórki
1. Minimalne cele zbiórki, które producent musi osiągnąć w każdym roku kalendarzowym w odniesieniu do 
opakowań objętych systemem zawierających produkt objęty systemem, są następujące: 
(a)w roku kalendarzowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2023 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r., 70%
liczby sztuk opakowań objętych systemem, które w tym roku zostały po raz pierwszy udostępnione celem wprowadzenia do obrotu, zaoferowane do sprzedaży lub sprzedane 
do celów sprzedaży detalicznej w Szkocji przez tego producenta, 

(b)w roku kalendarzowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2024 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2024 r., 80%
liczby sztuk opakowań objętych systemem, które w tym roku zostały po raz pierwszy udostępnione celem wprowadzenia do obrotu, zaoferowane do sprzedaży lub sprzedane 
do celów sprzedaży detalicznej w Szkocji przez tego producenta, 

(c)z zastrzeżeniem lit. d, w roku kalendarzowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 r. i w każdym kolejnym 
roku kalendarzowym, 90% liczby sztuk opakowań objętych systemem, które w tym roku kalendarzowym zostały po raz pierwszy udostępnione celem 

wprowadzenia do obrotu, zaoferowane do sprzedaży lub sprzedane do celów sprzedaży detalicznej w Szkocji przez tego producenta,

(d)cel, o którym mowa w lit. c, musi uwzględniać co najmniej—
(i)85% liczby sztuk opakowań objętych systemem, które zostały po raz pierwszy udostępnione celem wprowadzenia do obrotu, zaoferowane do sprzedaży lub sprzedane do 

celów sprzedaży detalicznej w Szkocji przez tego producenta, wykonanych głównie lub w całości z tworzywa sztucznego PET, 
(ii)85% liczby sztuk opakowań objętych systemem, które zostały po raz pierwszy udostępnione celem wprowadzenia do obrotu, zaoferowane do sprzedaży lub sprzedane 

do celów sprzedaży detalicznej w Szkocji przez tego producenta, wykonanych głównie lub w całości ze szkła, 
(iii)85% liczby sztuk opakowań objętych systemem, które zostały po raz pierwszy udostępnione celem wprowadzenia do obrotu, zaoferowane do sprzedaży lub sprzedane 

do celów sprzedaży detalicznej w Szkocji przez tego producenta, wykonanych głównie lub w całości ze stali lub aluminium.
50
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Minimalna wysokość kaucji (Słowacja)

347
ROZPORZĄDZENIE

Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej
z dnia 14 października 2019 r,

wdrażające niektóre przepisy ustawy o systemie kaucyjnym 
jednorazowych pojemników na napoje

Wysokość kaucji (lub jej minimalna wysokość) powinna być ustalana przez 
rząd i wyliczana w oparciu o warunki społeczno-gospodarcze kraju, w 
którym wdrażany jest system kaucyjny.
Kaucja powinna być wystarczająco wysoka, aby motywować konsumentów 
do zwrotu opakowań, ale nie powinna być zbyt wysoka, aby nie zachęcać 
do oszustw i nadużyć. 

§ 2
Minimalna 

kwota kaucji

[art. 7 ust. 1 

lit. g ustawy]

Minimalną kwotę kaucji za jednorazowe pojemniki 

na napoje określa się w następujący sposób:

a) 0,12 EUR/pojemnik, o którym mowa w § 1 lit. a,

b) 0,10 EUR/pojemnik, o którym mowa w § 1 lit. b.
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Oznakowanie opakowań 
objętych kaucją

§ 3

Oznakowanie jednorazowych pojemników na napoje

podlegających kaucji [art. 4 ust. 1 lit. b ustawy]

(1) Jednorazowe pojemniki na napoje podlegające kaucji muszą być oznakowane się za

pomocą charakterystycznego identyfikatora w postaci kodu kreskowego, tekstu i

grafiki.

(2) Oznakowanie jednorazowych pojemników na napoje podlegających kaucji musi być

umieszczone w widocznym miejscu i łatwo zauważalne oraz naniesione na każdy

jednorazowy pojemnik na napoje podlegający kaucji lub na jego etykietę. Oznakowanie

jednorazowego pojemnika na napoje podlegającego kaucji nie może być zakryte innym

oznakowaniem lub tekstem ani odwracać uwagi od takiego oznakowania lub tekstu.

(3) Rozmiar oznakowania umieszczanego na jednorazowych pojemnikach na napoje

podlegających kaucji musi być odpowiedni dla każdej objętości używanego pojemnika

podlegającego kaucji.

(4) Oznakowanie tekstowe jednorazowych pojemników na napoje podlegających kaucji nanosi

się w postaci tekstu „Jednorazowy pojemnik podlegający kaucji” lub „Podlega kaucji”.

(5) Znak graficzny umieszczany na jednorazowych pojemnikach na napoje podlegających

kaucji jest znakiem o wymiarach gwarantujących jego łatwą rozpoznawalność.

(6) Oznakowanie, o którym mowa w ust. 4 i 5, może być również połączone w taki sposób, aby

słowa tworzące oznakowanie tekstowe zostały odpowiednio wkomponowane w stosowany

znak. W przypadku połączonego z ten sposób oznakowania wymagania, o których mowa w

ust. 4 i 5, stosuje się mutatis mutandis.
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Artykuł 6
Administrator

Administratorem jest organizacja nienastawiona na zysk
świadcząca usługi użyteczności publicznej z siedzibą na 
terytorium Republiki Słowackiej i utworzona na czas 
nieokreślony. Administrator sprawuje wyłącznie funkcje 
przewidziane niniejszą ustawą, w szczególności 
koordynuje funkcjonowanie systemu kaucyjnego i jego 
finansowanie oraz wykonuje zadania koordynacyjne 
związane z rozliczaniem kaucji. Administrator może 
również świadczyć inne usługi użyteczności publicznej 
bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań, do 
których został powołany, w szczególności podejmować 
działania edukacyjne i promocyjne.

Operator systemu kaucyjnego
302

USTAWA

z dnia 11 września 2019 r.

o systemie kaucyjnym 

jednorazowych pojemników na 

napoje oraz zmianie 

i uzupełnieniu niektórych ustaw

Słowacja
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CZĘŚĆ 4 Administrator systemu

1.13.Administrator systemu

2.14.Wniosek o zatwierdzenie administratora systemu

3.15.Zatwierdzenie administratora systemu

4.16.Obowiązki administratora systemu

5.17.Cofnięcie zatwierdzenia administratora systemu

Operator systemu kaucyjnego (Szkocja)

http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2020/9780111044681/part/4
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2020/9780111044681/regulation/13
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2020/9780111044681/regulation/14
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2020/9780111044681/regulation/15
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2020/9780111044681/regulation/16
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2020/9780111044681/regulation/17
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Wykroczenia administracyjne i kary
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Artykuł 14
Nakładanie grzywien

Za popełnienie któregokolwiek wykroczenia 
administracyjnego, o którym mowa w art. 13 lit. a, 
właściwy organ nadzoru państwowego nakłada na 
producenta opakowań grzywnę w wysokości obliczanej 
jako iloczyn kwoty kaucji za jednorazowy pojemnik na 
napoje określonej przez administratora oraz całkowitej 
liczby jednorazowych pojemników na napoje 
wprowadzonej przez tego producenta do obrotu w okresie 
jednego roku kalendarzowego. W przypadku gdy kwota 
kaucji nie została określona przez administratora, do 
obliczenia wysokości grzywny stosuje się minimalną kwotę 
kaucji, o której mowa w art. 9 ust. 3 lit. a.

Cel

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu

4000 euro za tonę za nieosiągnięcie celu

Brak arbitralnych decyzji



Signify Classified - Internal

56

Powoływanie się i wejście w życie
1.—(1) Na niniejsze przepisy można się powoływać używając tytułu 
„Przepisy z 2020 r. w sprawie systemu kaucyjnego dla Szkocji”. 
(2) Części 1, 4 i 6 wchodzą w życie z dniem następującym po dniu 
przyjęcia niniejszych przepisów. 
(3) W Części 5, postanowienia 22 - 25 wchodzą w życie z dniem 1 
stycznia 2021 r. 
(4) Część 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
(5) Części 2 i 7 oraz pozostałe postanowienia Części 5 wchodzą w 
życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

Wejście w życie
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Organy nadzorujące (Słowacja)

Ministerstwo Środowiska

Inspekcja

Słowacka Inspekcja Handlowa

Nadzór państwowy
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Kaucja nieobciążona podatkiem 
VAT

Przepisy dotyczące systemu kaucyjnego powinny gwarantować

kaucję nieobciążoną podatkiem VAT

Poziom ustawodawstwa pierwotnego

VAT



Signify Classified - Internal

59

Rozdział 7 – Opakowania na napoje 

Artykuł 68 Ustanowienie systemu kaucyjnego dla opakowań na 
napoje i dołączanie do systemu 

Artykuł 69 Obowiązki strony prowadzącej system kaucyjny dla 
opakowań na napoje 

Artykuł 70 Oznakowanie opakowań objętych systemem 
kaucyjnym dla opakowań na napoje 

Artykuł 71 Obowiązek przyjmowania opakowań po napojach 

Uwaga: Tłumaczenie nieoficjalne, tekstami prawnie wiążącymi są teksty w języku fińskim i szwedzkim, dostępne na stronie 
fińskiego Ministerstwa Środowiska 

Ustawa o odpadach (646/2011; z uwzględnieniem zmian do 528/2014) 

Kiedy system kaucyjny jest 
dobrowolny*

*Motywacja podatkowa
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USTAWA

z dnia 11 września 2019 r.

o systemie kaucyjnym jednorazowych pojemników na 

napoje oraz zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw

Ustawa o odpadach (646/2011; z uwzględnieniem zmian do 528/2014)

Przepisy dotyczące systemu kaucyjnego

Ustawa o 
opakowaniach1

Przyjęta 
21.04.2004 r.

RT I 2004, 41, 278
Data wejścia w życie 

01.06.2004 r.
Estonia

Przepisy dotyczące systemu kaucyjnego zostały w większości 
przypadków włączone do innych ustaw. Słowacja 
zdecydowała się na stworzenie odrębnej ustawy w sprawie 
kaucji za jednorazowe opakowania na napoje.
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Linki do estońskich i fińskich przepisów dotyczących systemu kaucyjnego: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520032019013/consolide (Estonia)
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110646.pdf (Rozdział 7, strona 28, 

Finlandia)
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2013/en20130526.pdf

Linki do szkockich i litewskich przepisów dotyczących systemu kaucyjnego:
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2020/9780111044681/introduction (Szkocja)
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2013&num=605
(Powiadomienie litewskie – przepisy można pobrać w lokalnych językach)

Sesja dotycząca systemów kaucyjnych – konferencja na temat systemów kaucyjnych
https://www.reloopplatform.org/conference-on-best-in-class-deposit-return-systems-
for-single-use-beverage-packaging/

Przydatne linki:

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520032019013/consolide
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110646.pdf
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2013/en20130526.pdf
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2020/9780111044681/introduction
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2013&num=605
https://www.reloopplatform.org/conference-on-best-in-class-deposit-return-systems-for-single-use-beverage-packaging/
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www.reloopplatform.eu

Dziękuję

Anna Larsson
e-mail: anna.larsson@reloopplatform.org
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Opakowanie
Jednorazowe

Opakowanie zwrotne

Opakowanie zwrotne
i jednorazowe

Wspólny
punkt zbiórki
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FINANCIAL CONCEPT OVERVIEW
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ASSUMPTIONS - PRODUCT CATEGORIES, 
MATERIALS,  VOLUMES

• Beverage product CATEGORIES included in model – beer, cider, soft drinks, water,  

juices and nectar

• MATERIALS: PET plastic bottles, CANs (aluminium and steel), one-way glass bottles 

(OWG)

• VOLUMES: above-mentioned packaging between 0,1- 3 liters

Source: GlobalData 2019 from project partner Reloop

Package type Mln pcs Share

PET 7,034 42%

CAN (Al, Fe) 3,927 24%

Glass (disposable) 1,598 10%

Glass (refillable) 4,077 25%

Total 16,636 100%

12,599 billion potential one-way deposit packages 
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KEY FINANCIAL ELEMENTS OF DRS 

DRS REVENUES (all incomes generated by DSO - deposit system operator)

✓ Unredeemed deposit – stays with DRS operator and is used to cover DRS costs

✓ Sales of collected materials (PET,Aluminum, Steel and Glass) – stays with DRS operator and is used to cover DRS costs

✓ Industry fees – payments from producers and importers selling beverages to the market, balanced so that DRS operator net result is

zero.

DRS EXPENSES (all costs taken and covered by DSO)

✓ Retail handling cost – retailers have obligation by law to collect deposit containers and also have a right to get compensation for

collection related direct expenseS

✓ Logistics costs – costs of transportation of collected deposit containers from retailers to DRS operator packages handling centers

✓ Transport packaging costs – dedicated bags, containers used to pack collected deposit containers at retailers

✓ DRS Operator counting center and administration cost – cost of processing collected deposit containers at handling centers

(counting, sorting, baling and other preparation for recycling), system administration expenses, cost of environmental and informational

marketing campaigns
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ASSUMPTIONS SALES AND RETURNS 

Polish potential deposit related beverage products sale and return quantities

Potential economics of DRS is presented for 3 years span (starting year and 2 following years). One

should normally expect that year 4 and onwards should be very similar to Year 3

VOLUMES Year 1 Year 2 Year 3

Sales to the market Mln pcs 12,559       12,559       12,559       

Return rate % 73% 84% 89%

Return volume Mln pcs 9,212         10,595       11,223       

VOLUMES PET CAN:Al CAN:Fe Glass Total

Sales to the market M. pcs. 7,034         3,652         275            1,598         12,559       

Return rate % 90.0% 90.0% 90.0% 85.0% 89.4%

Return volume M. pcs. 6,331         3,287         247            1,359         11,223       

Year 3
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ASSUMPTION - DEPOSIT VALUE

„Golden Rule“ of deposit value – must be high enough to motivate the return of 

packaging and low enough to minimize fraud. 

For this conceptional financial model it is assumed that Poland will set deposit level of

0.50 PLN for all one-way deposit packages. Such deposit level is also recommended to be

set, as:

- it is very similar (0.111 EUR vs 0.100 EUR) to neighboring country Lithuania where

economy is of similar level to Poland, and where high return rates have proven such

level to be motivating

- it is below or similar to the new empty package production cost

- it is rounded and easy number for consumers to understand
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ASSUMPTIONS MATERIAL SALES (I) 

To estimate total tonnage of packaging put on the Polish market, from one hand Polish detailed sales

volumes were considered and from other hand functioning Baltic DRSs actual weight per every

separately available package, as a result weighted average per package category (PET, CAN, Glass) was

received.

PET kg per one bottle 0.0345               

CAN kg per one bottle 0.0156               

Glass kg per one bottle 0.2338               

Package type Unit
PET tones 242,614             

CAN tones 61,215               

Glass tones 373,695             

Total 677,525             

Package type Unit
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ASSUMPTIONS MATERIAL SALES (II) 

Year 1 Year 2 Year 3

Sales for recycling volume tones 459,563             557,211             591,087             

Material sales revenues MEUR 112                    129                    137                    
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COLLECTION INFRASTRUCTURE 

To evaluate RVM infrastructure demand, potential RVM utilization efficiency and RVM share retail

structure was analyzed. Using latest Lithuanian experience, where all stories with sales area above 300

sq. m. (also some stories with sales area of 200-299 sq. m.) are assumed to be economically suitable for

RVM collection (considering space available and relatively high sales, collection volumes) = 21 385

RVM locations

99 and below 100-199 200-299 300-399 400-999 1000-1999 2000-2499 2500+

Number of all stores 299,608 14,522 6,547 4,317 10,882 2,642 330 1,032

Location suitable for RVM instalation 2,182 4,317 10,882 2,642 330 1,032

Store size (sales area, sq.m.)
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COLLECTION INFRASTRUCTURE INVESTMENT 

21 385 RVM locations = how many RVMs?’

Collection volume per RVM per year:

Poland 0,62 million

Lithuania 0,57 million

In Lithuania 1,1 RVMs per location

Assumption I – if to use the same 1,1 coefficient and 8%
adjustement, we get a need of 25 400 RVMs

Assumption II – RVM average pricing 17 000-20 000 EUR, means
investment between 431 – 508 MEUR
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RETAIL HANDLING FEE 

Retail handling fee (RHF) covers direct expenses of collection of deposit packages and the retailers will
not earn profit from this activity

For purposes of this conceptual financial model following retail handling fees were used:

✓ Manual collection – 0.0148 EUR per bottle

✓ RVM collection – 0.0365 EUR per bottle

* Fees were estimated by indexing actual average retail handling fees in Lithuania for year 2019 with higher (+12.2%)
salaries level in Poland

* * Disclaimer – the RHF levels are constructed for the of purpose conducting conceptional Polish DRS study, they do not
serve as expected values for Poland as that should be determined by separate and detailed country based RHF study

*Costs are lower in first year after the launch and then go up together with return rate, collection volume increase

COSTS Year 1 Year 2 Year 3

Retail handling cost MEUR 316            364            385            
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LOGISTICS 

For purposes of this conceptual financial model it was assumed that there shall be 3 handling centers
in Poland. Below table illustrates how such assumption can be compared to Lithuania.

Logistic costs were estimated by indexing actual logistics and transport packaging costs in Lithuania for
year 2019 – with higher (+12.2%) salaries level in Poland and longer transportation distances in Poland.

Lithuania Poland

Counting centers number 1 3

Country size sq.km. 64 313

Counting centre average teritory sq.km. 64 104

Average radius of the territory km 143 182

COSTS Year 1 Year 2 Year 3

Logistics costs MEUR 60              71              75              



Signify Classified - Internal

ADMINISTRATION AND HANDLING CENTER 

Main cost elements of packages handling centers are labor cost, facilities rent or depreciation, utilities costs and
maintenance, depreciation of equipment used for the packages handling processes. For conceptual financial model
0.004 EUR cost per collected package processing was used, considering such cost level in LT and EST and indexing it
by higher salaries level in Poland.

Consumer motivation and interactions is an important element of a successful DRS. For conceptual financial model
it was assumed that 0.5% of revenues shall be sent for consumers awareness.

DRS operator administrates the system by taking care of clearing deposit funds, ensuring necessary communication,
data and financial flows with producers, retailers, organizes logistics, processing and recycling of collected packages.
Such administration costs are estimated to be up to 4 MEUR and consist mainly of personnel cost (also of facilities,
IT and other regular costs as well)

Year 1 Year 2 Year 3

Counting center costs MEUR 37 42 45

Environmental and Informational campaigns MEUR 2 2 1

Administration costs MEUR 4 4 4

Total MEUR 43 48 50
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SUMMARIZED 
DRS ECONOMICS 

VOLUMES Year 1 Year 2 Year 3

Sales to the market Mln pcs 12,559       12,559       12,559       

Return rate % 73% 84% 89%

Return volume Mln pcs 9,212         10,595       11,223       

REVENUES Year 1 Year 2 Year 3

Unredeamed deposit MEUR 371            217            148            

Sales of materials MEUR 112            129            137            

Total MEUR 483            346            285            

COSTS Year 1 Year 2 Year 3

Retail handling cost MEUR 316            364            385            

Logistics costs MEUR 60              71              75              

Counting center and administration costs MEUR 43              48              50              

Total MEUR 419            483            511            

INDUSTRY FEES MEUR -64 136 226

NET MEUR -             -             -             

REVENUES Year 1 Year 2 Year 3

Unredeamed deposit EUR/pcs 0.030         0.017         0.012         

Sales of materials EUR/pcs 0.012         0.012         0.012         

Total EUR/pcs 0.042         0.029         0.024         

COSTS Year 1 Year 2 Year 3

Retail handling cost EUR/pcs 0.034         0.034         0.034         

Logistics costs EUR/pcs 0.006         0.007         0.007         

Counting center and administration costs EUR/pcs 0.005         0.005         0.004         

Total EUR/pcs 0.045 0.046 0.046

INDUSTRY FEES EUR/pcs -0.005 0.011 0.018
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POSSIBLE DRS ROADMAP

• DRS knowledge 
gathering

• DRS analyzes 5-7 
months

• DRS legislation (9-12 
months)

• DRS business plan 
(4-5 months)

DRS 
preparation

DRS 
implementation 
(24-30 months)

DRS 
implementation

Go-live and 
support

12 months

All the phases are dependant on each other, e.g. though legislative process and business

plan can run parallel up to some extent, it is not possible to finalize business plan until

legislation has been finally adopted.

Legislation settles all FINAL details like DRS involving products, materials, deposit levels,

collection infrastructure, producers´ obligations, retailers obligations, etc.
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Mr. Rauno Raal

rauno@earthcareconsult.eu

mob +372 5169788
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Dziękujemy za udział
w webinarium

Prezentacje w j. polskim oraz nagranie zostaną wysłane do 
wszystkich uczestników spotkania.

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe webinarium
organizowane przez Reloop Platform w dn. 8 grudnia n.t.
zwrotnych opakowań po napojach

oraz

Europekjskie webinarium n.t. Implementacji, funkcjonowania
i działań edukacyjno-informacyjnych systemu kaucyjnego
(dokładna data podana zostanie w terminie późniejszym)

System kaucyjny
koszty, organizacja i ramy prawne


