Warto przyłączyć się do programu REKARTON

Program REKARTON jest atrakcyjnym rozwiązaniem zapewniającym wszystkim branżom
związanym z opakowaniami kartonowymi do płynnej żywności następujące korzyści:

pierwsze
„Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu
odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności”
zawarte pod patronatem Ministra Środowiska
w dniu 2 lipca 2007 r. w Warszawie

w Cały łańcuch opakowań kartonowych zyska dodatkowe źródło zasilania
finansowego, co powinno zdecydowanie przyspieszyć proces rozwoju selektywnej
zbiórki tego strumienia odpadów oraz umożliwić recykling na dużą skalę.
Firmy sektora komunalnego zyskają nowe możliwości zarobkowania.
Rozwiną się nowe moce recyklingowe.
w Kontrola kosztów związanych z ochroną środowiska. Z punktu widzenia przemysłu
mleczarskiego i sokowego w Polsce oznacza to unikalną szansę rozwiązania
problemu zagospodarowywania odpadów pokonsumpcyjnych w sposób
najdogodniejszy, a zarazem społecznie najbardziej efektywny.
w Utrwala pozytywny wizerunek produktów mlecznych i sokowych opakowanych
w kartony oraz ich marek jako przyjaznych środowisku. Wzmacnia również
komunikat o odnawialności źródeł surowca do produkcji opakowań kartonowych
do płynnej żywności. Podstawowym komponentem kartonu jest papier pochodzący
z odnawialnych zasobów leśnych – zaś recykling zużytych kartonów zmniejsza
presję ekologiczną na lasy.
w Z punktu widzenia środowiska, także wobec rosnących stawek za składowanie
odpadów, działania programu REKARTON zdecydowanie sprzyjają polepszeniu
jakości środowiska naturalnego w Polsce. Program REKARTON prowadzi
do koncentracji strumienia środków finansowych, które w sposób racjonalny
wspomagać będą selektywną zbiórkę odpadów po kartonach do płynnej żywności.
Zbiórka kartonów stając się opłacalną spowoduje zmniejszenie masy odpadów
opakowaniowych trafiających na wysypiska.

Adres: Biuro programu REKARTON, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”,
Al. Wilanowska 97 E, 02-765 Warszawa, tel. 022 742 10 47, fax 022 742 10 45,
e-mail: wladyslaw.janikowski@rekarton.pl, tel. kom. 0697 82 88 77, www.rekarton.pl

Praktycznym rozwiązaniem służącym realizacji idei Dobrowolnego
Porozumienia jest program REKARTON. Program REKARTON to nowe
podejście do rozwiązywania problemów – zamiast przymusu prawnego, przemysł
sam zawiera dobrowolne porozumienie, przyjmując do wykonania dodatkowe
obowiązki recyklingowe.

Misja i cele
w

Misją programu REKARTON jest uruchomienie i wspomaganie polskiego
systemu zbierania odpadów pokonsumpcyjnych po kartonach do płynnej żywności
oraz recyklingu tych odpadów.

w

Działania te są rekomendowane przez Unię Europejską, są również zgodne
z polskimi przepisami prawa.

w

Środki finansowe zgromadzone w ramach programu REKARTON będą
w całości przeznaczone na promowanie i wspieranie zbierania i recyklingu
odpadów pokonsumpcyjnych po kartonach do żywności płynnej oraz edukację
społeczeństwa w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

w

Już w pierwszym półroczu funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia założono
osiągnięcie 3% recyklingu odpadów po kartonach do płynnej żywności.

Uczestnicy

Zasady działania

Sygnatariuszami Dobrowolnego Porozumienia są organizacje samorządu gospodarczego
działające w imieniu i na rzecz przedsiębiorstw wprowadzających na polski rynek towary
opakowane w kartony do płynnej żywności, w tym:

Dla skutecznej realizacji programu REKARTON przyjęto kilka podstawowych zasad:

w Organizacje reprezentujące użytkowników opakowań:
w Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny,
w Związek Prywatnych Przetwórców Mleka,
w Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków,
w Organizacje reprezentujące branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniową:
w Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na rzecz Opakowań
Przyjaznych Środowisku „Eko-Pak”,
w Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”,
w Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności oraz
w Firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy:
w Elopak S.A.

1. Powszechność – oznacza finansowe wspieranie Programu przez wszystkie podmioty
gospodarcze wprowadzające do obrotu towary opakowane w kartony do płynnej żywności.
2. Proporcjonalność – oznacza, iż wysokość wsparcia finansowego jest naliczana
od masy opakowań wprowadzanych na rynek krajowy.
3. Równość uczestników Programu – oznacza, że stawka dopłaty recyklingowej
jest jednakowa dla wszystkich uczestników Programu.
4. Przejrzystość – oznacza, że wszystkie fundusze gromadzone w ramach funkcjonowania
programu REKARTON są wydatkowane w sposób przejrzysty. Porozumienie jest
poddawane corocznemu niezależnemu audytowi. Wyniki osiągane w ramach programu
REKARTON będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.rekarton.pl
5. Poufność – oznacza całkowitą poufność danych dotyczących poszczególnych
uczestników Programu. Wyłącznie dane zagregowane będą upubliczniane.
6. Wyłączność – oznacza, że całość środków finansowych wnoszona przez
przedsiębiorców jest wydatkowana wyłącznie na zbieranie i recykling oraz na związane
z nimi działania informacyjne i edukacyjne.
7. Non-profit – oznacza, że żadna ze stron Dobrowolnego Porozumienia nie będzie
uzyskiwała z tytułu realizacji programu REKARTON żadnego zysku.

w SIG Combibloc Sp. z o. o.

Mechanizm działania

w Tetra Pak Sp. z o.o.

System działania programu REKARTON można w prosty sposób przedstawić przy pomocy
poniższego schematu, zawierającego wszystkie przewidywane rodzaje powiązań (w tym
umów) pomiędzy podmiotami.

Organizacja programu REKARTON
Realizację programu REKARTON nadzoruje Rada Dobrowolnego Porozumienia.
Członkami Rady są przedstawiciele sygnatariuszy Dobrowolnego Porozumienia.
Do udziału w pracach Rady zapraszany jest przedstawiciel Ministra Środowiska.
Rada Porozumienia pełni następujące funkcje:
w Opracowanie strategii działania programu REKARTON,
w Opracowanie rocznych planów działania,
w Ustalenie obowiązującej w danym okresie czasu stawki dopłaty recyklingowej,
w Kontrola funkcjonowania systemu,
w Zatwierdzanie rocznych raportów z realizacji programu REKARTON.
Zadaniem biura programu REKARTON jest realizacja zadań wytyczanych przez Radę
Dobrowolnego Porozumienia, w tym:
w Realizacja rocznych poziomów recyklingu,
w Udział w projektach edukacyjnych i promocyjnych w zakresie zbierania selektywnego,
w Promocja programu REKARTON,
w Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań programu REKARTON
– np. pochodzących ze środków UE, itp.

Linią czarną oznaczono na nim drogę jaką przebywa opakowanie, a linią zieloną oznaczono odpady
pokonsumpcyjne z kartonów do płynnej żywności. Oba te strumienie istnieją na rynku, a ich wolumen
szacowany jest na około 60 tys. ton w roku 2007. Stanowi to 0,42% strumienia odpadów komunalnych,
a w strumieniu odpadów opakowaniowych – 1,7%.
Kolorem pomarańczowym oznaczono strumień przepływu środków finansowych będących dopłatą
recyklingową uchwaloną przez Radę Dobrowolnego Porozumienia przeznaczoną na realizację programu
REKARTON. Linia pomarańczowa przerywana oznacza dodatkowe możliwości pozyskiwania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych.
Kolorem fioletowym oznaczono strumienie wydatków programu REKARTON, które są finansowane w całości
ze środków zebranych jako dopłata recyklingowa oraz ewentualnych wpływów ze źródeł zewnętrznych.
Kolorem niebieskim oznaczono strumień środków na działania administracyjne programu REKARTON,
pokrywane ze środków finansowych dostawców materiału opakowaniowego.
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