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POLSKA 

Liczba ludności: 38,5 miliona, PKB na mieszkańca wg bieżących cen 10 300 euro (2013) 

 

Łączna ilość odpadów generowanych rocznie przez gospodarstwa domowe i firmy w 

Polsce (2012) 

 

Polska: 163 377 949 ton    UE-28: 2 468 300 000 ton 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en  

 

Ministerstwo Środowiska przygotowuje krajowy plan gospodarki odpadami i zapobiegania ich 

powstawaniu. Większość obowiązków w tym zakresie należy do 16 lokalnych ośrodków władzy 

administracyjnej.  

Rząd wskazał problem odpadów jako jeden z pięciu najważniejszych elementów w zakresie 

ochrony środowiska. Trwają duże ogólnokrajowe kampanie edukacyjno-informacyjne, których 

celem jest ograniczenie produkcji odpadów i zachęcanie do ich segregowania. Rząd podniósł 

też opłaty za składowanie na wysypiskach nieprzetworzonych odpadów. 

W 2010 r. całkowita ilość odpadów wygenerowanych w kraju wynosiła 4000 kg na osobę — 

jest to 13. miejsce w UE i nieco poniżej średniej unijnej. Tempo powstawania odpadów rośnie 

wolniej niż wzrost konsumpcji.  

Komisja Europejska wskazała jednak, że można poprawić tę sytuację, zwłaszcza w zakresie 

planowania przyszłych możliwości składowania i przetwarzania odpadów. Komisja zaleciła 

progresywne podniesienie podatku od składowania śmieci i przeznaczenie uzyskanych w ten 

sposób środków na wsparcie procesu segregacji odpadów w obszarach miejskich. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/database 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en 

 

 

  

Generowanie odpadów w całej UE, 2010 r. (kg na mieszkańca) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/database
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en
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Polska wytwarza rocznie mniej odpadów niż wynosi średnia unijna. 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics 

 

Przetwarzanie odpadów w Polsce i UE, 2012 (tony) 

Tabela poniżej pokazuje, jakie ilości odpadów były przetwarzane z wykorzystaniem różnych 

metod. 

Łączna ilość przetwarzanych odpadów w tonach, 2012 

Polska UE-28 

160 696 840 (4170 kg na mieszkańca)  2 261 160 000 (4476 kg na mieszkańca) 

 

Różne formy przetwarzania odpadów w tonach, 2012 Składowanie na wysypiskach 

Polska UE-28 

40 634 245 (1054 kg na mieszkańca) 929 060 000 (1839 kg na mieszkańca) 

 

Przetwarzanie odpadów na lądzie i ich uwalnianie do wód 

Polska UE-28 

123 234 (3 kg na mieszkańca)  137 840 000 (273 kg na mieszkańca) 

 

Spalanie/składowanie 

Polska UE-28 

328 351 (9 kg na mieszkańca) 

 

38 100 000 (75 kg na mieszkańca) 

Spalanie/odzyskiwanie energii 

Polska UE-28 

3 566 578 (93 kg na mieszkańca)  
   

97 030 000 (195 kg na mieszkańca) 

Odzyskiwanie surowców innych niż energia — wypełnianie wyrobisk 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics
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Polska UE-28 

35 103 461 (911 kg na mieszkańca) 

 

213 050 000 (422 kg na mieszkańca) 

Odzyskiwanie surowców innych niż energia — oprócz wypełniania wyrobisk 

Polska UE-28 

80 940 971 (2100 kg na mieszkańca)  
  

844 300 000 (1671 kg na mieszkańca) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/database 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en  

 

Odpady komunalne  

Według opublikowanego w lutym 2014 r. raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 

(EEA) na temat gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce współczynnik recyklingu odpadów 

stałych wzrósł w latach 2004–2010 z 5% do 21%. Było to zasługą przede wszystkim wzrostu 

recyklingu materiałów, po części wynikających z wyższego podatku od składowania odpadów, a 

po części z przekazania gospodarki odpadami władzom lokalnym. 

Agencja wskazuje jednak, że Polska nadal musi podjąć wielki wysiłek, by sprostać celom UE, 

które zakładają, że do 2020 r. recyklingowi poddawanych będzie 50% odpadów.  

 

Ogólny współczynnik odzyskiwania i recyklingu zużytych opakowań w Polsce (2011) 

W 2011 r. każdy obywatel w 27 państwach członkowskich wytworzył średnio 159 kg odpadów z 

opakowań. Ilość ta waha się między 43 kg a 216 kg na mieszkańca. Papier i karton, szkło, 

plastik, drewno i metale (w tej kolejności) — to najczęściej występujące zużyte opakowania w 

UE. 

Przepisy UE wyznaczają kilka założeń, które państwa UE-15 (z wyłączeniem Grecji, Irlandii i 

Portugalii) musiały spełnić do końca 2008 r. Ustalają one minimalny współczynnik odzysku na 

poziomie 60%, w tym spalanie odpadów. 

Współczynniki odzysku i recyklingu zużytych opakowań w 2011 

 Polska UE 27 

Współczynnik odzysku 55,9% 78% 

Współczynnik recyklingu 41,2% 64% 

Współczynnik recyklingu opakowań 

szklanych 

46% 60% 

Współczynnik recyklingu papieru i 

kartonu 

60% 60% 

Współczynnik recyklingu opakowań 

metalowych 

45%  50% 

Współczynnik recyklingu opakowań 

plastikowych 

22,5% 22.5% 

Współczynnik recyklingu opakowań 

drewnianych 

24% 15% wg masy 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/database
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en
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Ogólna ilość zużytych opakowań na 

mieszkańca 

125 kg 

Ogólna ilość zużytych opakowań 

poddawanych recyklingowi na 

mieszkańca 

50 kg 

 

(Źródła wszystkich powyższych informacji: Statystyki zużycia opakowań wg Eurostat 

Statistics Explained October 2013) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics 

 

Opinia publiczna 

W grudniu 2013 r. w ogólnoeuropejskim badaniu Eurobarometru zapytano Europejczyków o ich 

stosunek do gospodarki odpadami i wydajności wykorzystywania zasobów. Wyniki zostały 

opublikowane w czerwcu 2014 r.  

Wyniki ankiety: 

- 96% ankietowanych uważa, że poprawa wydajności wykorzystywania zasobów 

dostępnych w Europie jest ważna, 

- 86% uważa, że wydajniejsze wykorzystanie zasobów wpłynie na poprawę jakości życia 

w ich kraju,  

- 51% uważa, że ograniczenie produkcji odpadów i ich sortowanie w domu oraz w 

przemyśle i branży budowlanej (50% odpowiedzi twierdzących) będzie miało największy 

wpływ na poprawę sytuacji, 

- 90% ankietowanych sortuje papier, karton, kartonowe opakowania po napojach oraz 

plastik. 

- 71% jest zdania, że przekonanie, iż odpady są poddawane skutecznemu recyklingowi, 

motywowałoby ich do skuteczniejszego sortowania. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf 

W ankiecie zapytano Polaków, co przekonałoby ich do sortowania odpadów. Oto odpowiedzi: 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf
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http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf 

 

Zapytano też, który z wymienionych aspektów jest najważniejszy przy kupnie urządzeń, takich 

jak pralka czy lodówka. Oto odpowiedzi: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf
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 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf 

 

Osoba kontaktowa 

Daniel Kucharski 
24/7Communication 

+48 (22) 279 11 20    

daniel.kucharski@247.com.pl 

 

Krzysztof Kulasza 

24/7Communication 

+48 (22) 279 11 39   

                                krzysztof.kulasza@247.com.pl 

 

Więcej materiałów prasowych można znaleźć tutaj: 

http://www.generationawake.eu/pl/kampania/kampania/  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf
mailto:daniel.kucharski@247.com.pl
mailto:krzysztof.kulasza@247.com.pl
http://www.generationawake.eu/pl/kampania/kampania/

