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– Nie stworzono spójnego 
i  skutecznie  działającego  sys-
temu  gospodarowania  zużyty-
mi bateriami. Firmy zbierające 
je są praktycznie poza kontro-
lą i nadzorem inspekcji środo-
wiska  –  alarmuje  Najwyższa 
Izba Kontroli. W efekcie nie 
wiadomo, jaki w naszym kraju 
jest rzeczywisty poziom odzy-
skiwania zużytych baterii. Bra-
kuje  także  skutecznych  kam-
panii zachęcających do ich se-
gregowania,  ale  też  dogodnie 
zlokalizowanych  punktów, 
gdzie można je oddać.

Nie wywiązujemy się 
z obowiązku

Zawarte w bateriach i akumu-
latorach metale ciężkie (m.in. 
ołów, kadm, rtęć) oraz elektrolity 
są groźne dla środowiska i zdro-
wia człowieka. Dlatego istotne 
jest należyte obchodzenie się 
z nimi. Państwa członkowskie 
Unii Europejskiej zobowiązane są 
m.in. do wprowadzenia systemu 
ich zbierania oraz unieszkodli-
wiania opartego na zasadzie „za-
nieczyszczający płaci”. Wprowa-
dzający je na rynek mają obowią-
zek zorganizowania i sfinansowa-
nia systemu zbierania, przetwa-
rzania, recyklingu i unieszkodli-
wiania zużytych baterii i akumu-
latorów.
Zużyte przenośne baterie i aku-
mulatory użytkownicy końcowi 
powinni przekazywać do miejsc 
odbioru (przystosowanych po-
jemników zlokalizowanych np. 
w placówkach oświatowych 
i handlowych, urzędach poczto-
wych, administracji i innych). 
Natomiast zużyte baterie i aku-
mulatory samochodowe oraz 
przemysłowe powinny zostać 
zwrócone sprzedawcom detalicz-
nym lub hurtowym. Odpady te 
są odbierane przez zbierających 
zużyte baterie i  akumulatory, 
a następnie dostarczane prowa-
dzącym zakłady przetwarzania, 
gdzie podlegają recyklingowi lub 
unieszkodliwieniu.

Według danych European Por-
table Battery Association (EPBA), 
w 2014  r. w  krajach Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
i Szwajcarii wprowadzono do ob-
rotu łącznie 214 mln ton (ok. 
10,2 mld sztuk) przenośnych ba-
terii i  akumulatorów, z czego 
w 2015 r. zebrano średnio ok. 41 
proc. Kraje UE powinny od wrze-
śnia 2016 r. osiągnąć minimalny, 
45 proc. poziom zbierania baterii 
i akumulatorów. Polska nie zro-

biła tego. W latach 2014-2016 
poziom zbierania, według sza-
cunków Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, wyniósł od-
powiednio ponad 33 proc., 38 
proc. oraz 39 proc., podczas gdy 
wymagane przez Ministra Środo-
wiska poziomy miały sięgać: 35 
proc. 40 proc. i 45 proc. 

Niewiarygodne dane
NIK zauważa, że dane o pozio-

mie zebranych zużytych przeno-
śnych baterii i akumulatorów 
mogą być nierzetelne. Informacje 
dotyczące ilości (masy) zebra-
nych baterii i akumulatorów, 
które zamieściły w swoich spra-
wozdaniach, podmioty wprowa-
dzające je do obrotu różniły się 
znacząco od danych wykazywa-
nych przez firmy zbierające je. 
Wartości przedstawiane przez 
zbierających były wyższe od tych 
podawanych przez firmy wpro-
wadzające je do obrotu o ponad 
44 proc. w 2015 r. i ponad 100 
proc. w roku 2016, choć powin-
ny pozostawać na zbliżonym po-
ziomie.

Przy przyjęciu za wiarygodne 
danych wynikających ze spra-
wozdań składanych marszałkom 
województw przez zbierających 
zużyte baterie i akumulatory, 
Polska w 2015 r. osiągnęłaby 
roczny poziom zbierania ich rów-
ny ponad 55 proc, a w 2016 r. aż 
78 proc. – Osiągnięcie takiego 
wyniku jest nieprawdopodobne 
i wskazuje, że zbierający przed-
stawiają nierzetelne dane. W re-
zultacie pokazuje to także, że ca-
ły system sprawozdawczy doty-
czący masy zebranych zużytych 
baterii nie działa prawidłowo, bo 
oparty jest na niewiarygodnych 
danych – zauważa NIK. – Obecny 
model nadzoru nad firmami zbie-
rającymi i gospodarującymi zuży-
tymi bateriami i akumulatorami 

nie pozwala na pełną kontrolę 
nad nimi. Praktycznie pozostają 
one poza kontrolą organów In-
spekcji Ochrony Środowiska – 
podkreślają inspektorzy. Dlacze-
go tak się dzieje? Bo system, 
w którym działają te firmy jest 
bardzo rozproszony. Nie wszyst-
kie muszą się rejestrować, a te 
nieujęte w ewidencji są poza fak-
tycznym nadzorem. Dodatkowo 
organy administracji publicznej 
są bierne w identyfikowaniu pod-
miotów, które objęte były obo-
wiązkiem rejestracji, ale tego nie 
zrobiły. – Ponadto iluzoryczny 
i znikomy jest zakres kontroli 
przeprowadzanych przez inspek-
torów ochrony środowiska w fir-
mach gospodarujących zużytymi 
bateriami i akumulatorami. In-
spektorzy nie mają instrumen-
tów, aby weryfikować zadeklaro-
wane wielkości zebranych baterii.  
To wszystko prowadzi do sytu-
acji, że w Polsce nieznany jest 
rzeczywisty poziom zbierania zu-
żytych baterii i akumulatorów – 
twierdzi NIK.

Sytuacja ulegnie zmianie?
Sytuację może zmienić urucho-

miona na początku 2018 r. baza 
danych o odpadach. Stanie się 
ona istotnym narzędziem nadzo-
ru nad rynkiem baterii i akumu-
latorów. Pozwoli także na rzetelne 
gromadzenie i przetwarzanie da-

nych dotyczących sytuacji na tym 
rynku. W szczególności dzięki ba-
zie można pokazać rzeczywiste 
poziomy zbierania zużytych bate-
rii i akumulatorów przenośnych. 
Niestety nie jest ona jeszcze w peł-
ni funkcjonalna – zmieni się to 
dopiero w 2020 r. 

– Aby zwiększyć poziom zbie-
rania zużytych baterii, poprawy 
wymagają kampanie informacyj-
ne i edukacyjne zachęcające do 
segregowania ich i oddawania do 
odpowiednich punktów, a nie 
wyrzucania do śmieci.  Prowa-
dzone przez gminy działania 
sprowadzały się przede wszyst-
kim do udostępniania informacji 
dotyczących zasad segregacji 
i zbierania odpadów na tablicach 
ogłoszeń, na stronach BIP oraz 
na stronach internetowych gmi-
ny, oraz kolportowania ulotek 
i broszur poświęconych tej tema-
tyce.  Tak prowadzone kampanie 
informacyjne okazały się niesku-
teczne. Nie wpłynęły na zwięk-
szenie poziomu zbierania zuży-
tych baterii. Jest on niewielki 
szczególnie na terenie gmin wiej-
skich – podkreśla NIK.

Bolączką systemu gospodaro-
wania zużytymi bateriami jest 
także brak rozwiązań prawnych, 
które powodowałyby, że punkty 
ich segregowania powstawałyby 
jak najbliżej miejsc zamieszka-

nia. Większość skontrolowanych 
gmin (7 z 9) utworzyło stacjonar-
ne punkty selektywnego zbiera-
nia odpadów (PSZOK). Część (33 
proc.) zrobiła to z opóźnieniem - 
dopiero w 2016 r. Jednak udział 
PSZOK w procesie zbierania zu-
żytych baterii i akumulatorów był 
znikomy.  I tak, w większości zba-
danych gmin (6 z 9 gmin objętych 
kontrolą koordynowaną i w 15 
z 20 gmin objętych kontrolami 
rozpoznawczymi) za pośrednic-
twem PSZOK nie zebrano z la-
tach 2015 - I półrocze 2017 ani 
jednej zużytej baterii i akumula-
tora.  Powodem jest m.in. mała 
dostępność PSZOK-ów. Nie dość, 
że często są zlokalizowane poza 
strefą zamieszkałą, to dodatkowo 
czynne są tylko do 16.00.

Tylko w nieco ponad 44 proc. 
kontrolowanych gmin utworzono 
dodatkowe, poza PSZOK, miejsca 
odbioru takich odpadów na tere-
nie jednostek użyteczności pu-
blicznej. Najczęściej były one zlo-
kalizowane w siedzibie urzędów. 
Niezależnie od nich na terenie 
gmin funkcjonowały miejsca od-
bioru zużytych baterii i akumula-
torów zorganizowane przez firmy 
recyklingowe nie powiązane z sa-
morządami.

Źle funkcjonujący system go-
spodarowania zużytymi bateria-
mi powoduje, że część z nich tra-
fia na wysypiska śmieci.

NIK alarmuje

Zużyte baterie poza kontrolą

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachKolumnę opracowała: kg
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SIERPIEŃ
26 Światowy Dzień Psa (National Dog Day)

WRZESIEŃ: cały miesiąc: Akcja Sprzątania Świata, Dni miodu
16 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

16-22 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
18 Międzynarodowy Dzień Turystyki
18 Dzień Geologii
18 Światowy Dzień Monitoringu Wody
19 Dzień Dzikiej Fauny i Flory i Naturalnych Siedlisk
22 Europejski Dzień Bez Samochodu

22 lub 23 Pierwszy Dzień Jesieni
27 Światowy Dzień Turystyki
28 Światowy Dzień Morza

Jak wyglądałoby nasze naj-
bliższe  otoczenie,  gdyby  każ-
dy z nas codziennie podniósł 
z  ziemi  pięć  zalegających 
śmieci? To przecież niewiele, 
a  efekty mogą  być  naprawdę 
imponujące.  Do  takiego  wła-
śnie postępowania przekonuje 
serwis GoEthic.

– W naszym pięknym kraju, 
mamy obecnie około 34 mln oby-
wateli powyżej 10 roku życia. 
Gdyby choćby co druga osoba 
podniosła z ziemi 5 śmieci każde-
go dnia, to w skali roku do śmiet-
ników trafiłoby ponad 31 000 mln 
śmieci, które obecnie zanieczysz-
czają nasze środowisko i prze-
strzeń miejską. Czy potrafisz so-
bie wyobrazić skalę tego zjawiska? 
– pytają inicjatorzy akcji. Rozpo-
częła się ona w celu ochrony mor-
skich akwenów, ale błyskawicznie 
swoim zasięgiem objęła niemal 
każdy rejon naszego kraju. 

– Akcja pozornie nawiązuje je-
dynie do ekologii. Jeśli jednak 
przyjrzymy się temu problemowi 
głębiej, dojrzymy, że śmieci z któ-
rymi walczymy wspólnie, na co 
dzień mają ogromny, bardzo ne-
gatywny wpływ na żyjące wokół 
nas zwierzęta, głównie morskie, 
a zanieczyszczenie środowiska 
odbija się na nas wszystkich, ale 
najboleśniej zapewne na miesz-
kańcach krajów rozwijających 

się, dla których zdrowia szkodli-
wa jest bezpośrednia obecność 
gór śmieci w najbliższym są-
siedztwie – zaznaczają.

Skąd jednak wziął się pomysł 
na akcję #pickup5? - Niestety nie 
jest on naszym wymysłem. Każ-
dego dnia słyszymy o akcjach ma-
jących na celu oczyszczenie róż-
nych regionów ze śmieci. Mamy 
fundacje, które recyklingują po-
zyskane z oceanu śmieci w bran-
soletki, których sprzedaż pomaga 
usunąć kolejne śmieci z akwenów 
wodnych. Mamy sprinterów, któ-
rzy na trening zabierają rekla-
mówki, do których podczas biegu 
wrzucają znalezione po drodze 
śmieci. Mamy ludzi dobrej woli, 
którzy własnym nakładem potra-
fią zaangażować całą dzielnicę do 
posprzątania kilkunastu ton 
śmieci z plaży w zaledwie kilka 
miesięcy. Przykładów można zna-
leźć wiele, a #pickup5 to jeden 
z nich – wyjaśniają. 

Wyzwanie wręcz opanowało in-
ternet. Jak to wygląda w prakty-
ce? Znajdujesz 5 śmieci, zbierasz 
je, robisz sobie fotkę, którą 
umieszczasz w mediach społecz-
nościowych z tagiem #pickupfive 
#podnieś5 #plażabezśmieci #pic-
kup5   #podnieśśmiecia, a śmieci 
wyrzucasz do kosza. 

Nie trzeba się ograniczać do 5, 
jest to niezbędne minimum, by 
wziąć udział w akcji. Śmieci moż-

na zebrać tyle, ile jesteśmy w sta-
nie unieść. Nie ma też wymagań 
co od rodzajów  odpadów  – mogą 
to być  szklane  butelki, opako-
wania po chipsach, czy woreczki  
foliowe  i plastikowe słomki. 

A po co właściwie chwalić się 
śmieciami w mediach społeczno-
ściowych? Właśnie po to, aby 
zmobilizować innych do działa-
nia. – Niektórzy uważają, że zbie-
ranie śmieci po innych spowodu-
je, że osoby śmiecące nigdy nie 
nauczą się właściwej postawy. 
Niektórych oburzył fakt, że akcja 
w ogóle ma miejsce, uważają bo-
wiem, że utrzymanie czystości 
wokół siebie powinno być normą, 
a nie trendem. Nie sposób odmó-
wić im racji. Chcielibyśmy żyć 
w świecie, w którym podobne ak-
cje nie są potrzebne. Zaryzykuje-
my wręcz stwierdzenie, że marzy-
my o świecie, w którym cała na-
sza kooperatywa nie byłaby niko-
mu potrzebna. Szczerze liczymy, 
że taki moment kiedyś nadejdzie, 
w tej chwili niestety jest jak jest. 
Obojętnie od tego co sądzisz 
o trendach, modzie czy lansowa-
niu się na medialnych tematach, 
musisz przyznać, że jako społe-
czeństwo mamy przed sobą jesz-
cze długą drogę – przekonują. 
Więcej informacji na temat inicja-
tywy znajdziemy na stronie ht-
tps://www.facebook.com/Go-
EthicPL/ 

Serwis GoEthic namawia

Sprzątamy świat ze śmieci

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odpady
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/szklo
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/folia

