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• Hasło Kongresu:

Recykling: obowiązek, konieczność …czy moda?

• Przesłanki:
– Minęło ponad 10 lat od wprowadzenia do polskiego ustroju odpadowego tzw. 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta   
– W styczniu 2013 weszła nowa Ustawa o odpadach
– Polski system gospodarki odpadami stoi u progu rewolucji (1 lipca 2013)
– W Polsce prawie 80% odpadów komunalnych nadal trafia na składowiska, a są 

cennym surowcem



„Według naszych oszacowań, całkowite wdrożenie 
obowiązujących przepisów dotyczących odpadów 
pozwoli stworzyć w Europie 400 000 nowych miejsc 
pracy i wygenerować 40 miliardów euro 
dodatkowego obrotu w sektorze gospodarki 
odpadami. Tylko w Polsce mogłoby powstać prawie 
30 000 nowych miejsc pracy. Zamykanie składowisk 
odpadów komunalnych i zastępowanie ich 
instalacjami do recyklingu pozwoliłoby stworzyć 
kolejne 130 000 miejsc pracy, z czego 11 000 w 
Polsce, a także wygenerować 55 miliardów euro 
obrotu.”

Janez Potočnik
europejski Komisarz ds. Środowiska

Wypowiedź specjalna do  uczestników Kongresu Recyklingu 



• Projekt pn. I Ogólnopolski Kongres Recyklingu

– Wniosek złożony do NFOŚiGW dn. 2 maja 2012 w konkursie 
pn. Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami 
komunalnymi, umowa podpisana w dniu 5 października 2012 

• Wartość projektu: 691 060,00 zł.
– Koszty kwalifikowane 671 060,00 zł.

– Trzy źródła finansowania:
• Dotacja NFOŚiGW 66,47%
• Środki własne organizatorów 
• Wpłaty uczestników

• Niekomercyjny charakter projektu

• Termin realizacji: wrzesień 2012 - maj 2013 (9 miesięcy)



• Efekt rzeczowy

– min. 300 uczestników – zrealizowano ok. 350

• 60 panelistów, prelegentów i moderatorów
• 20 dziennikarzy (prasa ogólnopolska i branżowa)

• Obrady Kongresu

• 7 paneli dyskusyjnych
• 22 prezentacje merytoryczne 



• Wstępne wyniki ankiet

Praca recepcji 4,82
Miejsce Kongresu 4,73
Ogólny wizerunek Kongresu 4,63
Organizacja Kongresu 4,53
Tematyka Kongresu 4,49
Ogólny poziom wystąpień 4,06
Przydatność informacji uzyskanych podczas 
Kongresu 3,82



www.KongresRecyklingu.pl

Dokument Końcowy

Stronę odwiedziło 
3500 osób 

http://www.kongresrecyklingu.pl/�


Ochrona środowiska na tle innych 
problemów
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Źródło: Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska, 2012



Test wiedzy o segregowaniu odpadów

Źródło: Badanie własne Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, 2013

Proszę powiedzieć, do jakiego rodzaju pojemnika należy wrzucać poszczególne  odpady. 
Prawidłowe odpowiedzi.
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Ocena wiedzy dotyczącej 
segregowania odpadów

Źródło: Badanie własne Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, 2013

Procent zdobytych w teście punktów a udział badanych
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Niedostateczny (0-50%) 33%
Bardzo dobry (90% i więcej) 4%



Podsumowanie
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Polskie społeczeństwo nie jest gotowe na to, by 1 lipca 2013 sprostać 
wymaganiom nakładane na nie przez ustawę.

1
Większość społeczeństwa na niecałe pół roku przed wejściem w życie ustawy nie 
zetknęła się z prowadzonymi przez gminy działaniami promocyjnymi 
i edukacyjnymi w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Deklaracje na temat bieżącego segregowania odpadów składane są na wyrost. 

Wiedza Polaków na temat tego, jak należy segregować odpady jest ograniczona 
i niewystarczająca. 



Dziękuję za uwagę 

W razie pytań, proszę o kontakt:

agnieszka.jaworska@eko-pak.com.pl
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