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Wymagania Unii Europejskiej w zakresie odzysku i recyklingu stale ewoluują. W 2014 roku zaproponowano kolejne zapi-
sy restrykcyjnie przyspieszając kwestie konieczności recyrkulacji zasobów w związku z deficytem surowców naturalnych. 
Zmiany te ewidentnie oddziaływać będą na funkcjonujące modele biznesowe, doprowadzając do domykania pętli łań-
cucha dostaw (CLSC) i zapewniania w ten sposób ponownego wykorzystania surowców w procesie produkcji, czyli tzw. 

recykling. Skala przeobrażeń związanych z recyrkulacją zasobów, obejmująca cały rynek, nazwana została gospodarką 
w obiegu zamkniętym. Autorka prezentuje wymagania prawne w tym zakresie, schemat domkniętej pętli łańcucha do-
staw wraz z dotychczasowymi definicjami oraz sposoby przeobrażeń i propozycje nowych modeli biznesowych w tym 
zakresie. W etapie końcowym prezentuje przykłady zastosowań w praktyce biznesowej.

2. Przepisy polskie

6. Przykłady  
praktyczne 

•  Przemysł wydawniczy – 40-50% wolumenu to zwroty 
niesprzedanych egzemplarzy;

•  Produkcja napojów w butelkach, które można 
ponownie napełniać;

•  Przemysł ciężki, gdzie w łatwy sposób można 
ponownie wykorzystać surowce;

•  Rynek dóbr konsumpcyjnych, gdzie praktykuje się 
możliwość egzekwowania przez klienta zobowiązań 
posprzedażowych i prawa do gwarancji;

•  Produkcja opakowań wielokrotnego użytku;

•  Sektor farmaceutyczny, gdzie przeterminowane 
leki powinny być w odpowiedni sposób zebrane 
i zutylizowane;

•  Producent lub importer, wprowadzający na rynek 
produkty w opakowaniach, podlegający obowiązkom 
związanym z opłatą produktową, czyli zapewniający 
odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
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5. Nowe modele biznesowe

Domknięta pętla łańcucha dostaw  
jako element gospodarki w obiegu zamkniętym

3. Domknięta pętla łańcucha dostaw1. Wymagania UE
Gospodarka w obiegu zamkniętym wg Unii Europejskiej
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Odpady resztkowe

Gospodarka 
o obiegu zamkniętym

Docelowy poziom odzysku i recyklingu

Poz Odpady opakowaniowe powstałe z: Poziom w %:
rodzaj opakowań Odzysk Recykling

1 opakowań razem 61 56
2 opakowań z tworzyw sztucznych – 23,5
3 opakowań z aluminium – 51
4 opakowań ze stali, w tym z blachy 

stalowej
– 51

5 opakowań z papieru i tektury – 61
6 opakowań ze szkła – 61
7 opakowań z drewna – 16
8 opakowań wielomateriałowych – poziom określo-

ny odpowiednio 
w poz. 1–7 wg 
rodzaju materiału 
przeważającego 
w opakowaniu 
wielomateriało-
wym

9 pozostałych opakowań – –

Źródło:
Załączniki Nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 888)

 Złoża surowców  
naturalnych

Cena surowców  
wtórnych      = ←

←

4. Jak zmienia się otoczenie biznesowe?
Nowe podmioty domykające pętle łańcucha dostaw i tworzące 
otoczenie biznesowe do realizacji procesów odzysku i recyklingu 
w ramach sieci dostaw:

1.   Przedsiębiorca – przez przedsiębiorcę, w myśl ustawy o opłacie 
produktowej1), rozumie się importerów oraz wytwórców produk-
tów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowa-
niach, jak również: przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub 
jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 
500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane, a także przed-
siębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu deta-
licznego o  łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, bez 
względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego 
produkty w tych jednostkach pakowane. Ustawa dodatkowo de-
finiuje wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, na 
których również ciąży obowiązek odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych.

2.  Organizacja Odzysku – w myśl wyżej wymienionej ustawy, to or-
ganizacja, która przejmuje od przedsiębiorcy na podstawie umo-
wy obowiązki, o których mowa w ustawie. Organizacja odzysku 
może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej. 
Przedmiotem działania organizacji może być wyłącznie działal-
ność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadze-
niem przedsięwzięć związanych z  odzyskiem, a w szczególności 
z recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna.

3.  Posiadacz odpadów – w myśl ustawy o odpadach2), rozumie  się 
przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną 
oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 
będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się 
na nieruchomości. 

4.   Recykler – jest to w myśl wyżej wymienionej ustawy podmiot, któ-
ry dokonuje recyklingu, przez co rozumie się taki odzysk, który po-
lega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów za-
wartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania 
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 
przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzy-
sku energii.

5.   Konsument – spożywca, nabywca towarów na własny użytek. 
6.   Gmina, która prowadzi selektywną zbiórkę odpadów – gmina, 

która w myśl znowelizowanej ustawy o odpadach zajmuje się 
zbieraniem odpadów, czyli każdym działaniem, w szczególności 
umieszczaniem w pojemnikach, segregowaniem i magazynowa-
niem odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transpor-
tu do miejsc odzysku i unieszkodliwiania. Gmina to jedna z blisko 
trzech tysięcy jednostek administracyjnego podziału państwa, 
która prowadzi własną gospodarkę odpadami. 

7.    Wysypisko śmieci – w myśl ustawy o odpadach, jest to obiekt bu-
dowlany przeznaczony do składowania odpadów.

8.    Operator Logistyczny – (ang. Logistics Service Provider, LSP) przed-
siębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych, naj-
częściej w formie pakietów obejmujących m.in. usługi związane 
z  przewozem, obsługą terminalową, dystrybucją i magazynowa-
niem oraz usługi pokrewne, informacyjne i finansowe; często nazy-
wane 3PL – (ang. 3rd Party Logistics). Nowa generacja operatorów 
logistycznych świadczy coraz bardziej zintegrowane i całościowe 
usługi – zarządzanie na rzecz producentów bądź detalistów całymi 
sieciami logistycznymi, innymi operatorami itd. np. (4PL – ang. 4th 
Party Logistics).3) 

9.    3PL – (ang.  3rd Party Logistics) – „logistyka firm trzecich” - metoda 
działania, w której jedna lub kilka funkcji logistycznych zleca się 
firmie zewnętrznej. Typowe funkcje, które mogą zostać przekaza-
ne, to transport, konsolidacja celna i ładunkowa, magazynowanie, 
magazynowanie kontraktowe, realizowanie zamówień, dystrybu-
cja i zarządzanie transportem. Zamiennie używa się określenia 
LSP (Logistics Service Provider), czyli operator logistyczny.

        Metodyka ta stopniowo ewoluuje w 4PL. Nowymi (2011) terminami 
w branży logistycznej są również 5PL oraz 7PL.

10.    4PL - (ang. 4th Party Logistics) - organizacja zawiadująca firmami 
typu 3rdPL - zwana również Lead Logistics Partners (LLP) czyli wio-
dący operator logistyczny.

        Tego typu firmy fizycznie nie wykonują procesów logistycznych, 
a ich istotą działania jest zarządzanie procesami realizacji dostaw 
za pomocą przetwarzania informacji. 4PL to integrator, który łą-
czy zasoby, możliwości i technologię własne z innych organizacji 
w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji kompleksowych 
rozwiązań dla całego łańcucha dostaw. System koordynuje reali-
zację wszystkich procesów logistycznych zachodzących wzdłuż 
łańcucha dostaw poczynając od dostawców surowców, aż po 
ostatecznych nabywców.

        Zakłada się następujące elementy funkcjonowania 4PL:
       •  Architektura i integracja. Rozumiana jako tworzenie wizji łań-

cucha dostaw, kształtowanie relacji związków z elementami łań-
cucha, kształtowanie i przeprowadzanie transakcji, zarządzanie 
projektami, integracja usług i informacji.

       •  Sterowanie. 4PL zakłada zatrudnienie doświadczonej kadry kie-
rowniczej, obsługę systemów wsparcia decyzji, zarządzanie 3PL, 
czyli dostawcami usług, reengineering oraz ciągłą poprawę wy-
ników.

       •  Informacja/komunikacja: Integracja systemów IT, dostarczanie ar-
chitektury IT, real-time date tracking (śledzenie przesyłek w cza-
sie rzeczywistym), transformacja danych w informacje, udostęp-
nianie danych/informacji, oraz wsparcie techniczne.

       •  Udostępnienie zasobów jako usługi transportowe, magazynowa-
nie, manufacturing, outsourcing, co-packing. 

  Funkcjonowanie 4PL nie byłoby możliwe bez Internetu oraz syste-
mów komputerowych wspomagających działanie logistyki w tym 
logistyki odzysku na poszczególnych jej etapach.4) 

11.   LLP - lead logistics provider – główny dostawca usług logistycz-
nych (zlecający niektóre powierzone usługi podwykonawcom).5)

12.   OEM’s - (ang. original equipment manufacturer) dosłownie „pro-
ducent oryginalnego wyposażenia” – przedsiębiorstwo sprzeda-
jące pod własną marką produkty wytworzone przez inne firmy. 
Termin jest mylący, gdyż OEM nie zawsze jest wytwórcą, a nawet 
nie jest producentem, lecz czasem tylko sprzedawcą sprzętu dla 
użytkownika końcowego, choć zdarza się też, że jest jego projek-
tantem. W  większości przypadków OEM nie dodaje wartości do 
wyposażenia, a jedynie znakuje je własnym logo. Nazwa OEM jest 
umieszczana na urządzeniach przez wytwórcę, na mocy zawartej 
umowy. Niekiedy OEM dodaje wartość do produktu, np. łącząc 
sprzęt i oprogramowanie w gotowe systemy. Istnieją liczne firmy 
specjalizujące się w produkcji na rzecz OEM i nigdy nie sprzedające 
produktów pod własną marką – są to tzw. producenci kontrakto-
wi. Niektóre firmy zajmują się zarówno produkcją, jak i działalno-
ścią typu OEM. Nazwa OEM jest też stosowana w odniesieniu do 
producentów komputerów osobistych, gdy sprzedają je razem 
z oprogramowaniem będącym standardowym wyposażeniem. 
Oprogramowanie OEM jest nierozerwalnie połączone z kompute-
rem (lub jego częścią), na którym jest ono zainstalowane. Nie wol-
no go przenosić na inne komputery oraz odsprzedawać.6) 

13.   ODMs – (ang. original design manufacturer) – przedsiębiorstwo, 
którego produkty ostatecznie będą nosiły logo innej firmy. Taki 
model prowadzenia działalności opiera się na korzystaniu przez 
inne firmy z outsourcingu. Różnica pomiędzy ODM a OEM pole-
ga na tym, że w przypadku ODM firma nie tylko produkuje ale 
również projektuje swoje wyroby. Badania rynkowe firmy iSuppli 
z roku 2006 mówią, że 82,6% wyprodukowanych notebooków 
to komputery wyprodukowane przez firmy ODM na Tajwanie.7) 

14.   3PSP – „3rd party service provider” jest dostawcą usług do pod-
miotów określanych jako OEMs, ODMs czy producenci marek 
własnych. Niektóre z oferowanych usług dotyczą: naprawy, ob-
sługi klienta, zarządzania częściami zamiennymi, zarządzaniem 
końcówką serii, obsługą zwrotów, help desk’u, i wieloma innymi 
usługami związanymi z obszarem logistyki odzysku.8) Działania 
tych podmiotów nie ograniczają się jednak tylko do tych przykła-
dowych wymienionych usług.9) 

Źródło: 
1)  Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 

2013 r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 888)
2)  Art. 3 ust. 1 pkt 19, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013, poz. 

21).
3)  www.ecr.pl
4) www.logistica.pl, www.wikipedia.pl
5)  Szymczak M., Słownik pojęć logistycznych, Poznań 2008, MJ MEDIA Szymański 

i Glapiak Sp. j.
6), 7) www.wikipedia.pl
8)  www.reverselogisticstrends/3psp.php
9)  Logistyka Odzysku Nr 2/2013 (7), Kto tworzy krajowy system recyklingu w Polsce – cykl 

marketingowy cz. 3/10, dr Michniewska K., Warszawa 2013.

Logistyka odzysku to proces planowania, wdrożenia 
i  kontrolingu wydajnego, optymalnego pod względem 
kosztowym, przepływu surowców naturalnych, półpro-
duktów i wyrobów gotowych wraz ze związaną z  nimi 
informacją od punktu przeznaczenia do punktu pocho-
dzenia w celu odzyskania wartości lub właściwego składo-
wania.

czyli Logistyka Odzysku to = koncepcja dochodzenia 
do gospodarki recyrkulacyjnej, w której 
najważniejsze znaczenie ma:
•  sprawność organizacyjna,
•  zmiany w infrastrukturze (BAT),
•  pobudzenie popytu na produkty z odzysku i recyklingu.

Źródło: www.rlec.com

Działania zarządcze i organizacyjne w ramach 
domykania pętli łańcucha dostaw: 
•  zarządzanie przepływami magazynowymi elementów 

do odzysku i recyklingu;
•  skracanie cyklu życia produktu;
•  systemy informacyjne w ramach logistyki odzysku;
•  scentralizowane centra zwrotów;
•  polityka zero zwrotów;
•  przetwarzanie i ponowne wprowadzanie do obrotu;
•  odzysk wartości ze zwrotów;
•  negocjacje w ramach procesów logistyki odzysku;
•  zarządzanie finansami związanymi ze zwrotami;
•  prognozowanie części zamiennych;
•  outsourcing procesów obsługi zwrotów.

Źródło: Rogers D. S., Tibben-Lembke R. S., Going backwards: Reverse Logistics Trends 
and Practices, Reverse Logistics Executive Council, Nevada 1998.

Cele gospodarki w obiegu zamkniętym:

•  Podnieść odzysk i recykling odpadów komunalnych 
do 70% w 2030 roku

•  Zwiększyć recykling odpadów opakowaniowych 
do 80% w 2030 roku z uwzględnieniem celów 
pośrednich 60% w 2020 oraz 70% w 2025 roku

•  Zakaz składowania odpadów nadających się 
do recyklingu do 2025 roku, z próbą całkowitej 

eliminacji składowania odpadów w 2030

Źródło:
wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca 

dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie 

składowania odpadów, 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 
z dnia 2 lipca 2014 roku

Co można zaliczyć do domykania pętli łańcucha dostaw:

•  zwroty produktów;
•  redukcja surowców 

niezbędnych do produkcji 
wyrobów;

•  recykling;
•  zastępowanie surowców;
•  ponowne użycie 

surowców;
•  wielokrotne użycie 

opakowań;
•  deponowanie odpadów;
•  odnawianie produktów;
•  naprawy;
•  przeróbki;
•  etc.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
Stock J. R., Reverse Logistics, Council of 
Logistics Management, Oak Brook, IL, 1992.

Źródło: Michniewska K., Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Difin, Warszawa 2013.
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LOGISTYKA ODZYSKU
projektowanie nowych 

produktów
zarządzanie 
materiałowe 

produkcja i dystrybucja posprzedażowa obsługa 
klienta

•  rozwój projektowania
•  projektowanie 

elektronicznych układów 
scalonych

• zmiany technologii
• nowe wizualizacje
• projekty mechaniczne
• prototypy
•  prowadzenie nowego 

produktu

• relacje z dostawcami
• planowanie
•  zakupy 

zaopatrzeniowe
• planowanie zapasów
•  produkowanie 

składników

• montaż podzespołów
•  montaż wyrobów 

gotowych
• produkcja asortymentu
• integracja
• konfigurowanie
• testy końcowe
•  dostarczenie do klienta  

(dystrybucja)
•  zaspokojenie potrzeb 

klienta
• transport

• zakupy z kanału „B”
• help desk, call center
• zrównoważone produkty
• usługi logistyczne
•  zagospodarowanie produktów  

po końcu cyklu życia
• naprawy posprzedażowe, 
wymiana
• podaż surowców wtórnych
• recykling, odzysk
• odnawianie produktów
• gwaranjca, rękojmia

Źródło:  Reverse Logistic Association

Trzy sposoby rozwoju zrównoważonych łańcuchów 
logistycznych:

•  Poprzez akcentowanie dotychczas będących 
w portfolio produktów i usług o znamionach 
ekologicznych.

•  Poprzez akwizycję firm/marek uznawanych 
za ekologiczne np. zakup marki The Body Shop 
przez firmę L’Oréal.

•  Poprzez budowanie produktów/usług od podstaw 
– projektowanie proekologicznych rozwiązań.

Źródło:
Unruh G., Ettenson R., Growing green. Three smart paths to developing sustainable products, 
Greening your business profitably. Harvard Business Review,  Boston 2011, s. 25.

Nowe modele łańcuchów dostaw wykorzystujące 
procesy zwrotne:

•  podstawowe – zawierające tradycyjny łańcuch dostaw 
i niezależną logistykę zwrotną,

•  zamkniętych cykli produkcyjnych wyrobów high-tech, 
zawierających zależną od zasadniczego łańcucha 
dostaw zintegrowaną logistykę zwrotną,

•  zamkniętych cykli produkcyjnych wyrobów 
standardowych (niżej przetworzonych), zawierających 
niezależną od zasadniczego łańcucha dostaw 
zintegrowaną logistykę zwrotną,

•  zorientowane na klienta zamknięte cykle produkcyjne.

Źródło: 
Szołtysek J., Logistyka zwrotna. Reverse logistics, ILiM, P znań 2009.

Cztery rodzaje typowych sieci logistyki zwrotnej:

•  bezpośrednia sieć ponownego wykorzystania: zwraca-
ne obiekty, takie jak palety, butelki i pojemniki zwrotne 
mogą być bezpośrednio wykorzystane bez dokonywa-
nia na nich zasadniczych operacji (wyłącznie mycie czy 
drobne naprawy). Są to systemy zamknięte, ponieważ 
przepływy do przodu są ściśle związane z przepływami 
odwrotnymi,

•  sieć powtórnego wytwarzania: produkty po zakończo-
nym okresie użytkowania lub eksploatacji, lub wymaga-
jące remontu, takie jak kserokopiarka czy silnik samolo-
tu, są zwracane. Niektóre części lub elementy podlegają 
procesom regeneracji i mogą być zastosowane w cha-
rakterze nowych komponentów. Ten typ systemów jest 
również zaliczany do systemów zamkniętych, ponieważ 
procesy przywracające wartość użytkową produktów, 
które zakończyły cykl życia, są często realizowane przez 
pierwotnych producentów,

•  sieć serwisowa (naprawcza): wadliwe produkty, takie jak 
artykuły trwałego użytku czy artykuły elektroniczne są 
zwracane i naprawiane w centrach serwisowych. W tym 
typie sieci zachodzą bardzo nieliczne związki między 
przepływami do przodu i odwrotnymi, stąd ten typ sieci 
może być rozpatrywany jako system otwarty,

•  sieć recyklingu: nieprzetworzone surowce (między inny-
mi metale, szkło i papier) są poddawane recyklingowi. 
Operacje te  są wykonywane przez wyspecjalizowane, 
niezależne firmy recyklingowe, dlatego ten rodzaj sieci 
może być ujmowany jako system otwarty. W tej kategorii 
mieści się również zbieranie i usuwanie odpadów.
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Pięć kroków do przebudowy przedsiębiorstwa 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju:

•  Dostrzeżenie korzyści w nowych wymaganiach

•  Dążenie do równoważenia łańcucha wartości

•  Projektowanie zrównoważonych produktów i usług

•  Rozwój nowych modeli biznesowych

•  Tworzenie kolejnych platform rozwoju
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