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System  ZSEE  w  Polsce

System	  zbierania	  i	  przetwarzania	  zużytego	  sprzętu	  elektrycznego	  i	  elektronicznego	  
został	  stworzony	  w	  Polsce	  w	  roku	  2005,	  jako	  implementacja	  Dyrektywy	  Unii	  
Europejskiej	  z	  2002	  roku.	  Dyrektywa	  czyni	  producentów,	  dostawców	  i	  importerów	  
odpowiedzialnymi	  za	  zbieranie,	  ponowne	  użycie,	  recykling	  i	  odzyskiwanie	  odpadów	  
elektronicznych,	  w	  myśl	  zasady	  -‐	  „zanieczyszczający	  płaci”.	  

Celem	  nadrzędnym	  dyrektywy	  jest	  zminimalizowanie	  negatywnego	  
wpływu	  odpadów	  elektronicznych	  na	  środowisko.	  
	  
Czy	  istniejący	  system	  zapewnia	  realizację	  celów,	  do	  jakich	  został	  
powołany?	  



Słownik  pojęć  w  branży  ZSSE  

• Wprowadzający	  –producenci	  ,	  importerzy	  	  
• Organizacja	  odzysku	  –(pośrednik	  w	  wykonaniu	  obowiązku	  zebrania	  i	  
przetwarzania	  zajmujący	  się	  sprawozdawczością	  w	  imieniu	  i	  na	  rzecz	  
wprowadzających)	  Organizacja	  odzysku	  sprzętu	  elektrycznego	  i	  
elektronicznego	  jest	  spółką	  akcyjną	  utworzoną	  przez	  producentów,	  
wprowadzających	  sprzęt,	  w	  celu	  realizacji	  określonych	  w	  ustawie	  
obowiązków	  wykonywanych	  na	  podstawie	  umów	  z	  wprowadzającymi	  
sprzęt.	  	  Akcjonariuszami	  organizacji	  odzysku	  sprzętu	  elektrycznego	  i	  
elektronicznego	  są	  wyłącznie	  podmioty,producęci	  oraz	  importerzy.	  

•  Zakład	  Przetwarzania-‐	  	  zajmuje	  się	  demontażem	  zużytego	  sprzętu,	  
• Recykler	  –	  odbiorca	  surowców	  pochodzących	  z	  demontażu	  	  	  

  



Schemat  przepływu  pieniądza  i  dokumentów  w  
ramach  systemu  ZSEE  w  Polsce

DPR	  –dokumenty	  
potwierdzające	  
recykling	  	  
GIOŚ	  –	  Główny	  
Inspektor	  Ochrony	  
Środowiska	  	  
	  	  	  	  



Finansowanie  systemu  ZSEE  w  Polsce
Walka	  rynkowa	  pomiędzy	  Organizacjami	  
Odzysku	  prowadzi	  do	  obniżenia	  stawek	  
dla	  wprowadzających,	  a	  w	  konsekwencji	  

do	  redukcji	  środków	  finansowych	  w	  
systemie	  ZSEE.	  Przy	  stawkach	  

obowiązujących	  w	  większości	  krajów	  
europejskich	  na	  poziomie	  200	  Euro	  i	  

obowiązku	  na	  poziomie	  175	  tys.	  ton	  w	  
roku	  2013,	  koszty	  wprowadzających	  

powinny	  wynosić	  140	  mln	  zł,	  a	  realnie	  
nie	  przekroczyły	  75	  mln.	  Oszczędności	  
wprowadzających	  w	  latach	  2009-‐2013	  

obliczone	  wg	  powyższej	  metody	  
szacujemy	  na	  238	  mln	  zł.	  

	  

Oczekiwana	  wartość	  rynku	  	  

Obecna	  wartość	  rynku	  pokazuje,	  że	  rynek	  
zamiast	  się	  rozwijać	  zaczyna	  się	  kurczyć	  co	  
w	  konsekwencji	  powoduje	  brak	  lub	  coraz	  
mniejsze	  środki	  przeznaczane	  na	  ochronę	  
środowiska	  .	  



Finansowanie  systemu  ZSEE  w  Polsce

Organizacje	  Odzysku	  
przeznaczają	  tylko	  

połowę	  przychodów	  
od	  wprowadzających	  

na	  realne	  
przetwarzanie,	  

regularnie	  obniżając	  
stawki	  za	  zbieranie	  i	  

przetwarzanie.	  
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Tak	  powinien	  wyglądać	  rynek	  	  

Przychody	  organizacji	  odzsyku	  	  

Środki	  które	  trafiły	  do	  sytemu	  Iloczyn	  masy	  i	  	  stawki	  za	  przetwarzanie	  
175	  tyś	  ton	  x	  140	  Pln/t	  	  



Finansowanie  systemu  ZSEE  w  Polsce

Podział	  środków	  finansowych	  
w	  organizacjach	  odzysku	  w	  

latach	  2006-‐2013	  
	  

Do	  systemu	  przetwarzania	  
trafia	  tylko	  połowa	  pieniędzy	  

od	  wprowadzających.	  Pozostała	  
część	  zostaje	  skonsumowana	  
na	  koszty	  własne	  organizacji	  
(146	  mln	  zł)	  oraz	  dywidendy	  

(69,4	  mln	  zł).	  Zyski	  organizacji	  
Not	  For	  Profit	  księgowane	  są	  na	  

zobowiązania	  przyszłych	  
okresów	  (rezerwy	  –	  59	  mln	  zł).	  

	  
	  



  


	  
Sytuacja	  w	  

	  Zakładach	  Przetwarzania	  	  	  
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100%	  

60%	  

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

Dopłaty	  od	  systemu	  (-‐62,5%)	  

Giełdowe	  ceny	  metali	  (-‐40%)	   Płaca	  minimalna	  (+	  26%)	  

Sytuacja	  zakładów	  przetwarzania	  jest	  
tragiczna.	  W	  latach	  2011-‐2015:	  
	  
-‐	  dopłaty	  zmalały	  o	  62,5%	  
-‐	  ceny	  metali	  spadły	  o	  40%	  
-‐	  płaca	  minimalna	  wzrosła	  o	  26%	  

Sytuacja  w  zakładach  przetwarzania



Sytuacja  w  zakładach  przetwarzania

Wyszczególnienie Koszt średni zł / Mg 

transport 194,00 zł 

zbieranie 415,00 zł 

koszty procesu (bezpośrednie) 584,00 zł 

koszty ogólnozakładowe (pośrednie) 241,00 zł 

RAZEM 1 434,00 zł 

Średni przychód ze sprzedaży 1 Mg 1 487,00 zł 

ZYSK na 1 Mg 53,00 zł 

MARŻA 3,70% 

Zestawienie	  kosztów	  zbierania,	  
transportu	  i	  przetwarzania	  oraz	  
przychodów	  ze	  sprzedaży	  surowca	  
na	  podstawie	  danych	  z	  zakładów	  
zrzeszonych	  w	  GPP	  Ekologia.	  	  
	  
	  
Marża	  na	  poziomie	  4%	  nie	  daje	  
żadnych	  możliwości	  rozwoju	  
zakładów	  przetwarzania.	  Taka	  
sytuacja	  jest	  zagrożeniem	  dla	  
stabilności	  finansowej	  podmiotów	  
w	  przypadku	  dalszych	  spadków	  na	  
rynkach	  surowców.	  Konsekwencją	  
jest	  ryzyko	  niewypełnienia	  
obowiązku	  nałożonego	  przez	  
Dyrektywę	  Unii	  Europejskiej.	  



Sytuacja  w  zakładach  przetwarzania

Malejące	  stawki	  za	  zbieranie	  i	  przetwarzanie	  (obecnie	  na	  poziomie	  
90-‐120	  zł/Mg)	  skazują	  zakłady	  przetwarzania	  na	  utrzymanie	  wyłącznie	  z	  
wartości	  odzyskanego	  surowca,	  czyli	  w	  praktyce	  wegetację	  bez	  
możliwości	  dalszego	  inwestowania.	  	  
	  
Regularne	  spadki	  cen	  surowców	  doprowadzą	  finalnie	  do	  drastycznego	  
obniżenia	  standardów	  przetwarzania,	  w	  skrajnych	  przypadkach	  do	  
bankructw.	  Taka	  sytuacja	  stawia	  zakłady	  przetwarzania	  na	  straconej	  
pozycji	  w	  nierównej	  walce	  z	  szarą	  strefą,	  nieobarczoną,	  żadnymi	  
kosztami	  formalnymi.	  
	  



  


	  
Sytuacja	  	  

w	  organizacjach	  odzysku	  	  



Zestawienie  danych  finansowych  6  najbardziej  znaczących    
Organizacji  odzysku  w  Polsce  oraz  ich  milionowe  dywidendy    
obecnie  zarejestrowanych  w  systemie  jest  9  organizacji  odzysku  .

Dane	  finansowe	  pochodzą	  z	  sprawozdań	  złożonych	  w	  KRS	  	  
	  



38,0 36%

6,6 6%
5,0 5% 2,8 3% 6,6 6%

45,8 44%
Koszty systemu
Koszty własne
Edukacja ekologiczna
Rezerwy
Podwyższenie kapitału
Dywidendy

Wartość	  dywidend	  jest	  
wyższa	  od	  wydatków	  na	  
system	  zbierania	  i	  
przetwarzania	  	  

Podział	  środków	  
finansowych	  w	  
organizacjach	  „For	  Profit”	  
na	  przykładzie	  jednej	  z	  
organizacji	  w	  latach	  
2006-‐2012	  w	  mln	  zł	  
	  
Organizacje	  „For	  Profit”	  
wyprowadzają	  pieniądze	  z	  systemu	  
poprzez	  dywidendy	  (łącznie	  66,4	  
mln	  zł	  w	  latach	  2006-‐2012)	  co	  
stanowi	  około	  46%	  przychodów	  od	  
wprowadzających.	  
	  

Dystrybucja  środków  w  
organizacjach  odzysku  „For  Profit”

Dane	  finansowe	  pochodzą	  z	  sprawozdań	  złożonych	  w	  KRS	  	  



Dystrybucja  środków  w  organizacjach  
odzysku  „Not  For  Profit”

Podział	  środków	  finansowych	  
w	  organizacjach	  „Not	  For	  
Profit”	  na	  przykładzie	  jednej	  z	  
organizacji	  w	  latach	  2009-‐2013	  
w	  mln	  zł	  
	  
Organizacje	  „Not	  For	  Profit”	  
przeznaczają	  znaczne	  kwoty	  na	  
koszty	  własne	  (około	  23%	  
przychodów),	  nadwyżki	  
księgowane	  są	  na	  	  
zobowiązania	  przyszłych	  
okresów	  –	  rezerwy.	  	  
	  
Nie	  ma	  pewności	  czy	  te	  
pieniądze	  kiedykolwiek	  trafią	  
do	  systemu.	  
	  Dane	  finansowe	  pochodzą	  z	  sprawozdań	  złożonych	  w	  KRS	  	  

	  



Sprawozdanie  Stenograficzne  z  96.  posiedzenia  
Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  dniu  8  lipca  2015  r.  
Strona  134  .    

Wypowiedz	  Podsekretarza	  stanu	  w	  Ministerstwie	  Środowiska	  	  	  
	  Janusza	  Ostapiuka	  :	  
•  Pan	  poseł	  Niedbała	  zadał	  pytanie	  dotyczące	  możliwości	  zapisania	  w	  prawie	  
pewnego	  poziomu	  wydatkowania	  określonej	  kwoty	  przez	  organizację	  
odzysku	  na	  cele	  statutowe	  związane	  ze	  zbieraniem	  i	  przetwarzaniem	  
odpadów.	  ?	  	  

Odpowiedź	  Podsektetarza	  Stanu	  Janusza	  Ostapiuka	  :	  Tak,	  panie	  pośle,	  jest	  
to	  słuszna	  uwaga.	  Chcielibyśmy	  mieć́	  taki	  poziom,	  nawet	  w	  czasie	  pracy	  nad	  
ustawą	  takie	  propozycje	  przewijały	  się̨,	  mówiono	  o	  70	  bądź́	  75%.	  Na	  pewnym	  
etapie	  debaty	  ta	  poprawka	  zginęła,	  ale	  myślę̨,	  że	  do	  tego	  będziemy	  mogli	  w	  
przyszłości	  wrócić́,	  może	  lepiej	  ją	  dopracowując,	  bo	  to	  jest	  jedna	  z	  dróg	  
uszczelnienia	  systemu	  i	  ujednoznacznienia	  odpowiedzialności,	  w	  tym	  
organizacji	  odzysku.	  Dziękuję.	  (Oklaski)	  	  



Stabilność	  zakładów	  przetwarzania,	  będących	  jądrem	  systemu	  ZSEE,	  jest	  
niezbędna	  do	  realizowania	  rosnących	  obowiązków	  zbierania	  i	  przetwarzania.	  
Dotychczas	  obowiązujące	  akty	  prawne	  doprowadziły	  do	  sytuacji	  patologicznej,	  
w	  której	  to	  połowa	  środków	  uzyskanych	  od	  wprowadzających	  jest	  
konsumowana	  poza	  systemem	  zbierania	  i	  przetwarzania.	  	  
	  
W	  tej	  sytuacji	  koniecznym	  staje	  się	  wprowadzenie	  regulacji	  wskazujących	  
organizacjom	  odzysku	  procentową	  wartość	  minimum	  (liczoną	  od	  przychodów	  
neqo),	  jaką	  będą	  zobowiązane	  przeznaczyć	  na	  finansowanie	  zbierania	  i	  
przetwarzania	  zużytego	  sprzętu.	  	  
	  
Propozycja	  GPP	  Ekologia	  to	  minimum	  na	  poziomie	  70%	  przychodów	  neqo.	  

1  Propozycja  zmian  w  Ustawie



  Zmiany  które  wnosi  Nowa  ustawa  o  ZSEE  –  
  a  równość  podmiotów    


W	  projekcie	  nowej	  ustawy	  o	  ZSEE	  następuje	  istotna	  zmiana:	  odpowiedzialność	  za	  
niewykonanie	  obowiązku	  zebrania	  i	  przetworzenia	  zużytego	  sprzętu	  spoczywa	  na	  
wprowadzającym	  i	  nie	  może	  być	  przenoszona	  na	  inne	  podmioty.	  	  
Pozostaje	  natomiast	  zapis	  o	  tzw.	  „kaucji”,	  stanowiący	  barierę	  dla	  swobodnej	  działalności	  
gospodarczej,	  opartej	  na	  równości	  podmiotów.	  	  
Czy	  pozostawienie	  obowiązku	  „zabezpieczenia	  finansowego”	  tylko	  w	  przypadku	  
samodzielnego	  realizowania	  obowiązku	  jest	  zasadne?	  Finalnie	  odpowiedzialność	  i	  tak	  
ponosi	  wprowadzający.	  
W	  świetle	  tej	  zmiany	  pozostawienie	  obowiązku	  kaucji	  jest	  naruszeniem	  zasady	  równości,	  
dając	  organizacjom	  odzysku	  monopol	  na	  współpracę	  z	  wprowadzającymi.	  
Propozycja	  GPP	  Ekologia	  to	  wprowadzenie	  obowiązku	  „zabezpieczenia	  
finansowego”	  zarówno	  dla	  wprowadzających	  realizujących	  obowiązek	  
samodzielnie,	  jak	  i	  za	  pośrednictwem	  organizacji	  odzysku.	  



Kaucja  –  zabezpieczenie  finansowe  w  
dotychczasowej  ustawie  ZSEE  

Wprowadzający	  –	  
producent	  
importer	  	  

Zakład	  
przetwarzania	  	  

Organiazacja	  
odzysku	  	  

Dotychczas	  Wprowadzający	  przekazywał	  
obowiązek	  OO	  która	  przejmowała	  
odpowiedzialność	  za	  zebranie	  i	  

przetworzenie	  w	  imieniu	  
Wprowadzającego	  ,a	  odpowiedzialność	  

była	  na	  poziomie	  kilkukrotnie	  
przekraczającym	  wartości	  aktywów	  OO	  .	  
Skala	  przejmowanych	  obowiązków	  winna	  
być	  równa	  co	  do	  możliwości	  	  danego	  
podmiotu	  ,które	  zależą	  od	  wartości	  

kapitału	  jaki	  dysponują	  akcjonariusze.	  	  
	  

Kaucja	  –	  zabezpieczenie	  
finansowe	  100%	  opłaty	  
produktowej	  czyli	  1,80	  za	  
każdy	  kilogram	  obowiązku	  
wynikającego	  z	  masy	  
wprowadzenia	  sprzętu	  na	  
rynek	  	  w	  przypadku	  przejęcia	  
obowiązku	  przez	  Zakład	  
Przetwarzania	  .	  



Zmiany  które  wnosi  Nowa  ustawa  o  ZSEE  –  
a  równość  podmiotów    


W	  Projekcie	  ustawy	  Wprowadzający	  przyjmuje	  	  
odpowiedzialność	  za	  niewykonanie	  obowiązku	  
zebrania	  i	  przetworzenia	  zużytego	  sprzętu	  i	  nie	  
może	  być	  przenoszona	  na	  inne	  podmioty.	  	  
	  	  
Pozostaje	  natomiast	  zapis	  o	  „zabezpieczaniu	  
finansowym”	  stanowiący	  dla	  zakładów	  
przetwarzania	  barierę	  dla	  	  prowadzenia	  
swobodnej	  działalności	  gospodarczej,	  opartej	  na	  
równości	  podmiotów.	  	  
Finalnie	  odpowiedzialność	  i	  tak	  ponosi	  
wprowadzający.	  	  

Wprowadzający	  –	  
producent	  
importer	  	  

Zakład	  
przetwarzania	  	  

Organizacja	  
odzysku	  	  

Kaucja	  występuje	  tylko	  	  w	  przypadku	  
kiedy	  	  	  wprowadzający	  chce	  zawrzeć	  
umowę	  z	  	  zakładem	  przetwarzania	  –	  
zabezpieczenie	  finansowe	  100%	  
opłaty	  produktowej	  czyli	  1,80	  za	  

każdy	  kilogram	  obowiązku	  
wynikającego	  z	  masy	  wprowadzenia	  

sprzętu	  na	  rynek	  	  w	  przypadku	  
przejęcia	  obowiązku	  przez	  Zakład	  

Przetwarzania	  	  
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(poprawka  dotyczy    zrównania  odpowiedzialności  podmiotów  biorących  udział  w  systemie)

W	  obecnym	  projekcie	  ustawy	  o	  zużytym	  sprzęcie	  wprowadza	  się	  bardzo	  istotną	  zmianę	  polegającą	  na	  tym,	  że	  odpowiedzialność	  za	  
niewykonanie	  obowiązków	  nałożonych	  na	  wprowadzającego,	  nie	  może	  być	  przenoszona	  na	  inne	  podmioty.	  Pozostaje	  przy	  
wprowadzającym.	  W	  związku	  z	  powyższym,	  w	  naszej	  opinii	  traci	  szczególne	  znaczenie	  dotychczasowe	  miejsce	  organizacji	  odzysku	  
w	  systemie	  ZSEE.	  
Co	  więcej	  w	  pewnym	  sensie	  traci	  również	  znaczenie	  jej	  zabezpieczenie,	  –	  czyli	  posiadany	  kapitał.	  Chociaż	  ustawodawca	  zmienił	  
podstawową	  zasadę	  systemu	  przenosząc	  odpowiedzialność	  wyłącznie	  na	  wprowadzającego,	  pominął	  w	  naszej	  opinii	  bardzo	  istotny	  
problem	  –	  stworzenia	  wszystkich	  podmiotom	  systemu	  ZSEE	  równych	  szans	  i	  możliwości	  równego	  konkurowania	  na	  rynku,	  jako	  
podmiotów	  chcących	  współpracować	  z	  wprowadzającym.	  Chodzi	  nam	  o	  prosty	  wybór:	  czy	  wprowadzającemu	  opłaca	  się	  
współpracować	  z	  organizacją	  odzysku	  –	  organizatorem,	  czy	  zakładem	  przetwarzania,	  instytucją	  fizycznie	  zajmującą	  się	  zbieraniem	  i	  
przetwarzaniem	  odpadów.	  	  

PROPONOWANA	  TREŚĆ	  POPRAWKI:	  
	  	  
	  W	  art.	  27.1	  pkt	  dodaje	  się	  pkt.	  1a	  w	  brzmieniu:	  
	  „,	  który	  wykonuje	  obowiązek	  określony	  w	  art.	  18	  ust.1	  za	  pośrednictwem	  organizacji	  odzysku	  sprzętu	  
elektrycznego	  i	  elektronicznego”	  



3  Propozycja  zmian  w  Ustawie  
(poprawka  dotyczy    zrównania  odpowiedzialności  podmiotów  biorących  udział  w  systemie)    


•  W	  art.	  63	  dodaje	  się	  ust.	  7	  w	  brzmieniu:	  
	  
•  Organizacja	  Odzysku	  Sprzętu	  Elektrycznego	  i	  Elektronicznego,	  odpowiada	  za,	  przyjęte	  umownie,	  na	  podstawie	  art.	  11	  ust.1,	  

ustawy	  obowiązki	  -‐	  solidarnie	  z	  Wprowadzającym.”	  
	  
•  Powyższa	  poprawka	  ma	  charakter	  porządkujący	  a	  jej	  wprowadzenie	  znajduje	  uzasadnienie	  w	  przyjętych	  ustawą	  rozwiązaniach	  

systemowych	  -‐	  w	  tym	  ,w	  przyjętej	  w	  art.	  11	  ustawy	  ,	  wynikającej	  z	  implementowanej	  niniejszą	  ustawą	  dyrektywy	  unijnej	  -‐	  
"rozszerzonej	  odpowiedzialności	  wprowadzającego;	  	  

•  Proponowany	  zapis	  stanowi	  zabezpieczenie	  skarbu	  państwa	  w	  przypadku	  ewentualnej	  upadłości	  lub	  zagrożenia	  niewypłacalnością	  
Wprowadzającego	  w	  zakresie	  opłat	  produktowych	  i	  sankcyjnych;	  

•  Wprowadzenie	  w/w	  zapisu	  ma	  uzasadnienie,	  gdyż	  zgodnie	  z	  zapisami	  przedmiotowego	  projektu	  ustawy	  o	  ZSEE,	  de	  facto	  
Organizacja	  Odzysku	  nie	  ponosi	  żadnej	  odpowiedzialności,	  tym	  samym	  w	  konsekwencji	  brak	  jest	  uzasadnienia	  merytorycznego	  dla	  
utrzymywania	  wymaganego	  ustawą	  kapitału	  Organizacji;	  

•  Poprawka	  ma	  również	  uzasadnienie,	  jako	  konsekwencja	  pozostawienia	  w	  ustawie	  przyjętej	  przez	  Sejm	  -‐	  zapisów	  art.	  27	  ust.1,	  pkt.	  
3	  dotyczącej	  przejęcia	  odpowiedzialności	  (gwarancji)	  finansowej	  za	  wykonanie	  obowiązków	  wynikających	  z	  ustawy	  przez	  O.O.;	  

•  Celem	  zapisu	  jest	  postawienie	  granicy	  dla	  przejmowania	  obowiązków	  przez	  Organizacje	  Odzysku	  

Propozycja	  GPP	  Ekologia	  to	  aby	  Organizacje	  odzysku	  odpowiadały	  solidarnie	  z	  wprowadzającymi	  (producentami	  –	  importerami)	  
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•  Zakłady	  przetwarzania	  jako	  praktycy	  zajmujący	  się	  przetwarzaniem	  ZSEE	  zdają	  sobie	  sprawę	  z	  
niebezpieczeństw	  powstających	  w	  trakcie	  procesów	  przetwarzania	  sprzętu	  chłodniczego,	  do	  
produkcji	  którego	  zostały	  użyte	  takie	  gazy	  jak	  pentan,	  cytopentan,	  izobutan	  oraz	  pochodne.	  W	  
obliczu	  stałego	  zagrożenia	  pożarowego	  niezbędne	  jest	  zastosowanie	  odpowiednich	  zabezpieczeń.	  

•  Sposobem	  na	  skuteczne	  zabezpieczenie	  procesu	  jest	  Inertyzacja,	  polegająca	  na	  redukcji	  
zawartości	  tlenu,	  poprzez	  jego	  wypieranie	  w	  wyniku	  użycia	  gazów	  obojętnych.	  Zmniejszeniu	  
stężenia	  tlenu	  w	  atmosferze	  sprawia,	  że	  atmosfera	  przestaje	  być	  wybuchowa	  oraz	  palna.	  	  

•  Pianki	  poliuretanowe	  z	  których	  zbudowane	  są	  urządzenia	  chłodnicze,	  jak	  wszystkie	  materiały	  
organiczne,	  mogą	  stanowić	  źródło	  błyskawicznie	  rozprzestrzeniającego	  się	  pożaru.	  Spienione	  
poliuretany	  mają	  niewielką	  odporność	  cieplną,	  tracą	  wytrzymałość	  mechaniczną	  w	  temp.	  
150-‐200°C	  i	  rozkładają	  się	  wydzielając	  produkty	  o	  różnym	  składzie	  i	  toksyczności,	  zależnie	  od	  
rodzaju	  pianki	  i	  temperatury	  rozkładu.	  Nawet	  przy	  niewielkich	  ilościach	  płonącej	  pianki	  ryzyko	  
zatrucia	  oraz	  skażenia	  środowiska	  jest	  ogromne.	  	  

Propozycja	  GPP	  Ekologia	  to	  wprowadzenie	  obowiązku	  zabezpieczenia	  
przeciwpożarowego	  procesu	  przetwarzania	  sprzętu	  chłodniczego	  poprzez	  
zastosowanie	  procesu	  inertyzacji	  (zgodnie	  z	  normą	  PN-‐EN	  1127-‐1	  )	  .	  



	  
	  

Dziękuję	  za	  uwagę.	  
	  

Stowarzyszenie	  GPP	  Ekologia	  


