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Raport został zlecony przez GS1 in Europe, 

by przeprowadzić niezależną ocenę kontekstu 

regulacyjnego związanego z wprowadzeniem Cyfrowego 

Paszportu Produktu oraz wpływu różnych scenariuszy 

wdrożenia w zależności od wybranych standardów.

Wpływ międzynarodowych otwartych standardów na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego w Europie

Składamy specjalne podziękowania wszystkim, 

którzy wsparli ten projekt w fazie badań oraz wszystkim 

uczestnikom, którzy podzielili się swoimi eksperckimi 

opiniami i obserwacjami.

Raport w polskiej wersji językowej powstał w oparciu o 

oryginalny raport opracowany przez Deloitte w języku 

angielskim.
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Opublikowanie przez Komisję Europejską nowego pakietu dla gospodarki obiegu 

zamkniętego to moment przełomowy. Zgodnie z oczekiwaniami pakiet powinien 

okazać się silnym katalizatorem paradygmatu zrównoważonej konsumpcji. 

Jego kluczową kwestią jest reforma przepisów w zakresie ekoprojektowania w ramach 

rozporządzenia dotyczącego zrównoważonych produktów (Ecodesign for Sustainable

Products Regulation). Cyfrowy Paszport Produktu (Digital Product Passport) został 

zaproponowany jako kluczowy mechanizm, dzięki któremu gospodarki UE będą 

wspierać produkcję i konsumpcję zgodną z duchem zrównoważonego rozwoju. 

będą przypisywane każdemu 

produktowi objętemu prawem, 

dostarczając kluczowych informacji o 

cechach i pochodzeniu produktu. 

Informacje te posłużą do sprawnej 

identyfikacji, śledzenia oraz 

zarządzania zasobami w złożonym 

łańcuchu wartości produktu, jak 

również staną się bodźcem do 

poprawy działań zrównoważonych 

oraz bardziej odpowiedzialnych 

decyzji zakupowych konsumentów.

kosztów wdrożenia. Na poziomie 

makroekonomicznym Paszport 

zwiększy produktywność gospodarki 

UE, umożliwiając efektywną realizację 

założeń gospodarki cyrkularnej 

napędzanej danymi. Poprawiona 

identyfikacja i dostępność danych 

zwiększy przejrzystość rynku, pozwoli 

wprowadzać ulepszenia i tworzyć 

nowe modele biznesowe. Korzyści 

wynikające z wprowadzenia dobrze 

zaprojektowanego 

Kontekst i bodźce

Przyspieszenie zielonej transformacji 

to jeden z głównych unijnych 

priorytetów na najbliższą dekadę. 

By móc osiągnąć ten cel, w 2019 

roku Komisja Europejska 

przedstawiła ambitny plan 

strategiczny projektu – Europejski 

Zielony Ład (European Green Deal). 

Realizowanie założeń Zielonego 

Ładu nie byłoby jednak możliwe bez 

fundamentalnej zmiany w sposobie 

przepływu zasobów i danych na 

obszarze UE oraz w skali globalnej. 

Unijny Plan działania na rzecz 

gospodarki obiegu zamkniętego 

(wprowadzony przez KE w 2020 

roku) jest głównym filarem Zielonego 

Ładu, opisującym kroki, które należy 

podjąć, by przejść na gospodarkę 

cyrkularną. Najnowszym i najbardziej 

innowacyjnym elementem Planu jest 

Rozporządzenie w sprawie 

ekoprojektowania zrównoważonych 

produktów (EkoProjekt).

Jak ogłosiła UE, w celu dalszego 

usprawnienia przepływu zasobów 

oraz zarządzania łańcuchem dostaw, 

EkoProjekt powinien też objąć 

działania wspierające realizację 

Cyfrowego Paszportu Produktu. 

Jak sugeruje nazwa, Paszporty
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Niemniej, kiedy ESPR określa kluczowe ramy wskazujące zakres 

i cel, w jakim mają funkcjonować Cyfrowe Paszporty Produktu, 

szereg kluczowych zmiennych pozostaje jeszcze nieznanych 

– kolejne dokumenty dostarczą dalszych szczegółów 

i specyfikacji, kształtujących praktyczny przebieg wdrażania.

Jednym z najistotniejszych 

oraz obowiązkowych wymogów 

UE jest stworzenie Cyfrowych 

Paszportów Produktów, które 

będą interoperacyjne pod względem 

technicznym, semantycznym 

i organizacyjnym kompleksowej 

komunikacji (end-to-end)

oraz przesyłu danych, co jest 

istotnym filarem naszej analizy.

Wyniki badania

Ostateczne korzyści wynikające 

z wprowadzenia Paszportu Produktu 

będą w dużej mierze zależeć od 

Paszportu Cyfrowego mogą 
być naprawdę duże, gwarantując 
między innymi większe 
bezpieczeństwo produktu 
oraz możliwość skuteczniejszej 
walki z podróbkami.

Raport dokumentuje również 
znaczenie oraz wartość globalnych, 
otwartych standardów 
w kontekście funkcjonowania 
współczesnych łańcuchów dostaw. 
Prezentuje szanse i wyzwania 
związane z kosztami wdrożenia 
i utrzymania systemów oraz ich 
wpływem na podmioty 
gospodarcze, jak również koszty 
i korzyści dla podatników 
i konsumentów.
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Wyniki raportu wskazują, 

że funkcjonowanie łańcuchów 

dostaw wykorzystujących już 

istniejące, globalne, otwarte 

standardy jako fundament 

wdrożenia Cyfrowego Paszportu 

przynosi wiele korzyści. Taki wniosek 

wynika z redukcji kosztów, szybkości 

dotarcia do konsumenta, 

rozpoznawalności wśród 

interesariuszy, możliwości 

zwiększenia przejrzystości dla 

konsumenta, potencjału integracji 

danych oraz tworzenia nowych 

możliwości na rynku.

Z drugiej strony opracowanie 

rozwiązań opartych na standardach 

zastrzeżonych, konkurujących 

ze sobą, byłoby nie tylko bardziej 

czasochłonne, ale i generowałoby 

dodatkowe koszty:

• zwielokrotnione koszty 

opracowania i utrzymania różnych 

analogicznych systemów,

• koszty związane z obsługą 

i współdziałaniem konkurujących 

standardów identyfikacji,

• koszty związane z integracją 

odmiennych modeli danych, tak, 

aby były zgodne z wybranym 

standardem.

W przeciwieństwie do scenariusza 

zakładającego stosowanie otwartego 

systemu standardów danych 

produktowych przez wszystkie 

podmioty, scenariusz, w którym 

uczestnicy całego złożonego 

łańcucha wartości muszą zmagać się 

z kolidującymi ze sobą standardami 

identyfikacji i modelami danych, 

wiązałby się z dodatkowymi kosztami 

i obciążeniami w zarządzaniu. Koszty 

te będą się kumulować i przesuwać 

w łańcuchu wartości, ostatecznie 

obciążając konsumentów 

i spowalniając realizację założeń 

gospodarki cyrkularnej.

Ze wszystkich trzech analizowanych 

scenariuszy najbardziej kosztownym 

byłby scenariusz drugi, zakładający 

funkcjonowanie równoległych 

standardów. Oprócz kosztów 

ponoszonych przez producentów 

i detalistów wzrosłyby też koszty 

transakcji, zmniejszając efektywność 

gospodarki. Uwolnienie potencjału 

danych zapisanych 

w Cyfrowym Paszporcie również 

wymagałoby dodatkowych wydatków. 

Wspomniane czynniki generowałyby 

w okresie 10 lat koszty od 63 

do 152 miliardów euro.

Scenariusz drugi jest 

najkosztowniejszym w dużej 

mierze za sprawą niepotrzebnego 

powielania się kosztów po stronie 

podmiotów gospodarczych, 

zmuszonych do przystosowania 

się do równoległych standardów 

danych, które, koniec końców, 

realizują te same zadania. 

Wraz z integracją i agregacją danych, 

odbywającą się w każdym kraju 

na wielu poziomach, stopień 

komplikacji oraz koszty Cyfrowego 

Paszportu mogą rosnąć wykładniczo. 

To, czy największe obciążenia 

związane z adaptacją spoczną 

na producencie czy detaliście, 

będzie w dużej mierze zależeć od siły 

negocjacyjnej, ale koszty i tak będą 

się dublowały.

Ponadto te zbędne koszty 

wywołałyby tarcia utrudniające wybór 

poddostawców oraz podważyłyby 

założenia wydajnej gospodarki 

cyrkularnej w UE. Z kolei wydajność 

osiągnięta w Scenariuszu Trzecim 

bazuje na systemie wykorzystującym 

otwarte, globalne, zdecentralizowane 

standardy, co może zminimalizować 

ryzyko kosztów.

Chcąc ocenić różne modele wdrożenia Cyfrowego 

Paszportu Produktu, przeanalizowaliśmy trzy 

przykładowe scenariusze. 

Standardy instytucjonalne zarządzane centralnie/model 

oparty na specyfikacjach:

Od 9 do 18 miliardów euro

1

Konkurujące ze sobą zastrzeżone standardy i systemy:

Od 63 do152 miliardów euro

2

Globalny, otwarty, zdecentralizowany model oparty na 

standardach:

Od 3 do 7,1 miliarda euro

3

Szacunkowe koszty związane z wdrożeniem Cyfrowego Paszportu 

Produktu, łącznie z kosztami związanymi z integracją oraz 

ewentualnymi zakłóceniami w handlu w okresie 10 lat:
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Przyspieszenie zielonej transformacji jest jednym 

z najważniejszych wyzwań Unii Europejskiej na nadchodzącą 

dekadę. Aby osiągnąć ten cel, w 2019 roku Komisja Europejska 

opracowała strategiczny plan ambitnego projektu – Europejski 

Zielony Ład (EGD)1 .

Szacunkowe korzyści z przejścia 

na gospodarkę cyrkularną mogą do 

roku 2030 wynieść 4,5 biliona 

dolarów2. Dlatego Zielony Ład 

to nie tylko strategia klimatyczna, 

ale i ekonomiczna, skupiona na 

budowaniu bardziej odpornych 

gospodarek, które wykorzystują 

dostępne zasoby w sposób 

zrównoważony. Ten aspekt Zielonego 

Ładu stał się jeszcze bardziej istotny 

za sprawą zakłóceń na globalnym 

rynku zasobów i w łańcuchu dostaw 

spowodowanych pandemią 

COVID-19.

Zrealizowanie celów Zielonego Ładu 

nie będzie możliwe bez 

fundamentalnych zmian w sposobie 

przepływu zasobów w gospodarce, 

zarówno w Europie, jak i w skali 

globalnej. Większość typów 

przepływu zasobów jest obecnie 

linearna, począwszy od wydobycia 

surowców, przez produkcję, 

wykorzystanie produktu, aż po 

zagospodarowanie odpadów (które 

mogą zawierać przydatne surowce). 

Według badań Eurostatu prawie 

90% surowców materiałowych 

wykorzystywanych w UE jest 

niewykorzystanych po pierwszym 

użyciu3. W latach 2008-2018 

odnotowano w UE niewielki wzrost 

konsumpcji materiałów wtórnych 

– z 9,2% do 11,9%4. Gospodarka

1 Zobacz więcej: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal
2 Zobacz więcej: https://www.weforum.org/projects/circular-economy
3 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190918-2 
4 European Commission, 2020. Circular Economy Factsheet. DG ENV.F1 – DEC. 2020. Dostępne: 
https://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/FACT_SHEET_iv_Circular_Economy.pdf 
5 Zobacz więcej: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420
7 European Commission, 2022. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council on ecodesign for sustainable products, amending regulation (EU) 2019/1020 and repealing 
Directive 200/125/EC.

cyrkularna to zrównoważona 

alternatywa dla konwencjonalnego 

przepływu surowców oraz nowe 

modele biznesowe. Dzięki 

metodycznemu podejściu do 

projektowania produktu, jego 

dystrybucji, użycia oraz odbioru, 

można obracać produktami i 

materiałami w ramach łańcucha 

wartości, jednocześnie minimalizując 

wydobycia surowców, produkcję 

odpadów oraz emisję CO2
5.

Znaczenie przejścia na gospodarkę 

cyrkularną zostało ujęte 

w Europejskim Zielonym Ładzie, 

jak również w Planie Działania na 

rzecz gospodarki obiegu 

zamkniętego6 opracowanym przez 

Komisję Europejską w maju 2020 

roku. Najbardziej przełomowym 

założeniem Planu jest Regulacja 

EkoProjekt na rzecz Produktów 

Zrównoważonych. Jej tekst, bazujący 

na istniejących regułach EkoProjektu, 

definiujących wymogi dla produktów 

sektora energetycznego, został 

zaproponowany 30 marca 

2022 roku.

Celem Regulacji jest redukcja 

negatywnego wpływu produktów 

oraz poprawa funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, jak również 

jednoczesne umożliwienie wdrożenia 

wydajnych rozwiązań cyfrowych7.

Jak ogłosiła Unia Europejska, by 

usprawnić przepływ zasobów 

i zarządzanie łańcuchem dostaw 

oraz wesprzeć konsumenta 

Regulacja powinna też zawierać 

zapisy dotyczące wdrożenia 

Cyfrowego Paszportu Produktu.

Jak sugeruje nazwa, Paszporty 

Produktu będą przypisywane 

poszczególnym produktom 

(podobnie jak paszporty dla ludzi). 

Będą one dostarczać kluczowe 

informacje o cechach i pochodzeniu 

produktu, a także informacji 

potrzebnych do efektywnego 

ponownego wykorzystania

w przyszłości lub recyklingu. 
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Paszport Cyfrowy umożliwi 

elektroniczną rejestrację, 

przetwarzanie oraz udostępnianie 

informacji produktowych w sieciach 

łańcuchów dostaw oraz między 

firmami, organami państwowymi 

i konsumentami.

Celem autorów tego raportu jest 

przedstawienie perspektywy 

skupiającej się na Paszportach 

Produktu oraz standardach danych, 

które stanowią istotne ramy projektu 

i pełnią rolę technologicznego 

mechanizmu napędowego.

Mechanizmy, w których Paszporty 

Produktu wspierają gospodarkę 

cyrkularną, zostały rozpoznane 

i przeanalizowane przez różne 

instytucje jeszcze przed 

zidentyfikowaniem przez 

regulatorów Paszportu Cyfrowego 

jako rozwiązania.

Choć na poziomie konceptualnym 

Paszporty Produktu są istotnym 

czynnikiem wspierającym przejście 

na neutralną klimatycznie 

gospodarkę cyrkularną, jak również 

równolegle cyfrową transformację, 

ich faktyczny wpływ będzie zależeć 

od konkretnych wyborów podjętych 

w fazie wdrożeniowej.

Zapotrzebowanie na dane 

oraz korzyści śledzenia danych w 

łańcuchu dostaw różnią się 

w poszczególnych sektorach, jak 

również produktach. Mimo że 

Paszport Produktu to inicjatywa UE, 

łańcuchy dostaw są globalne, 

a bez silnej, usystematyzowanej 

współpracy między dostawcami 

i innymi uczestnikami rynku 

(często spoza EU) wprowadzenie 

rozwiązań wspierających gospodarkę 

cyrkularną może stać się 

skomplikowane dla branży, 

z niewspółmiernym wpływem na 

małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Jeden z pierwszych paszportów 

został zaproponowany przez UE 

w formie Regulacji dot. 

Zrównoważonych Baterii 

i Akumulatorów, która zgodnie 

z Artykułem 65. wprowadza pojęcie 

„paszportu baterii” dla pojazdów 

elektrycznych oraz urządzeń 

przemysłowych8. GS1 analizuje te 

wyzwania pod kątem zaangażowania 

się w działania na rzecz

zrównoważonego rozwoju 

oraz gospodarki cyrkularnej. Po 

opracowaniu globalnego modelu 

danych dostosowanych do 

konkretnego sektora oraz rejestrów 

w których sprawdzić można 

lokalizację oraz informacje 

o podmiocie gospodarczym, GS1 

przygotowuje też międzysektorową 

semantykę danych we współpracy 

z przedstawicielami branży9.

Konieczne będą stałe inwestycje 

w lepsze usystematyzowanie oraz 

zarządzanie danymi produktowymi, 

a także w rozwiązania zwiększające 

przejrzystość w łańcuchu dostaw 

(jak wymaga tego nowy akt UE 

dotyczący procedury due dilligence) 

oraz wspierające współdzielenie 

danych produktowych w całych 

złożonych łańcuchach dostaw, prawa 

konsumenta (takie jak prawo do 

możliwości naprawy). W odpowiedzi 

na oczekiwania konsumentów 

odnośnie bardziej etycznych 

i zielonych produktów, potrzebne 

są też dodatkowe inwestycje 

dopełniające te już rozpoczęte.

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798
9 https://www.gs1.eu/news/a-standards-based-knowledge-system-for-the-circular-economy 
10 Modele są zgodne z różnymi możliwymi scenariuszami wdrożenia, które określono jako zależne 
od przyszłych aktów wykonawczych oraz ostatecznych ram regulacyjnych.

Poniższy raport skupia się na analizie wpływu odmiennych 

modeli wdrożeniowych10, obejmującej również pełen 

potencjał systemu standardów GS1 w odniesieniu 

do gospodarki cyrkularnej w UE. Raport omawia pięć 

sektorów: urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie 

i akumulatory, żywność i napoje, opakowania i tekstylia.

Zarządzanie pokaźnymi pakietami 
danych w całym globalnym łańcuchu 
dostaw może zostać znacznie 
uproszczone przy zastosowaniu 
globalnych, otwartych standardów 
identyfikacji produktów oraz dzięki 
przechwytywaniu i współdzieleniu 
danych produktowych.

Liczni eksperci, którzy przyczynili się 
do powstania tego raportu, 
wskazywali na GS1 jako organizację 
standaryzacyjną non-profit, która już 
realizuje powyższe cele. Organizacja 
GS1 od prawie 50 lat napędza 
cyfrową transformację 
i automatyzację łańcucha dostaw. 
Wspiera cyfrowy handel oraz 
popularyzuje ideę kodów 
kreskowych uważanych dziś za 
powszechne rozwiązanie w skali 
globalnego handlu detalicznego. 
Stałe przystosowywanie się do zmian 
przez rynki i regulatorów jest 
powszechną globalną strategią 
stosowaną zwłaszcza 
w dynamicznym sektorze towarów 
konsumenckich.

System standardów GS1 już teraz 
ma potencjał umożliwienia globalnie 
interoperacyjnej wymiany danych 
produktowych w całym łańcuchu 
dostaw w gospodarce cyrkularnej.
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Celem funkcjonowania Cyfrowego Paszportu Produktu w gospodarce 

cyrkularnej jest wsparcie zrównoważonej produkcji, umożliwienie 

transformacji cyfrowej, stworzenie nowych możliwości podmiotom 

gospodarczym, ułatwienie konsumentowi podejmowania klimatycznie 

świadomych decyzji oraz umożliwienie organom weryfikacji zgodności 

z wymogami prawnymi11.

Cyfrowy Paszport Produktu 

to rozwiązanie mające pomóc 

koordynować i uprościć procesy 

przetwarzania danych. 

Przy wsparciu globalnych, otwartych 

standardów i właściwych narzędziach 

Paszport może:

• zredukować zakłócenia 

w przepływie danych w łańcuchu 

dostaw, 

• ułatwić współdzielenie danych 

oraz danych produktowych 

i umożliwić tworzenie danych 

interoperacyjnych,

• wesprzeć rozwój gospodarczy 

dzięki nowym możliwościom 

płynącym z szerszego dostępu 

do danych o pochodzeniu 

i wykorzystaniu produktu 

oraz cechach łańcucha dostaw,

• umożliwić konsumentom 

podejmowanie świadomych decyzji 

na rzecz klimatu dzięki większej 

przejrzystości, 

• usprawnić zarządzanie produktami 

oraz odpadami dzięki 

technologiom umożliwiającym 

organizację, tworzenie, wdrażanie 

i kontrolowanie rozwiązań na rzecz 

gospodarki cyrkularnej.

Regulacja zakłada stopniowe 

wprowadzanie Cyfrowych 

Paszportów Produktu dla szerszej 

grupy produktów, a z czasem objęcie 

wszystkich towarów i komponentów, 

z wyłączeniem jedynie siedmiu 

kategorii (takich jak żywność, pasza 

oraz produkty lecznicze), choć zakres 

ten może ulec modyfikacji12.

11 European Commission, 2021. Digital Product Passport: sustainable and circular systems.
12 European Commission, 2022. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council on ecodesign for sustainable products, amending regulation (EU) 2019/1020 and repealing 
Directive 200/125/EC.

Komisja Europejska formalnie zainicjowała już projekt 

Cyfrowego Paszportu Produktu wraz z opublikowaniem 

Regulacji EkoProjekt Produktów Zrównoważonych. 
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Cyfrowe Paszporty Produktu otwierają nowe możliwości 

dla konsumentów, firm, globalnego handlu 

oraz dla planety.

świadomi wpływu produktów 

na środowisko i są coraz bardziej 

skłonni nabywać ekoprodukty. 

Na ich decyzje mają wpływ już 

same etykiety. 

Istnieje jednak wciąż asymetria 

informacyjna między producentami 

a konsumentami. Bariera w dostępie 

do informacji dotyczących 

codziennych zakupów sprawia, 

że niewielu konsumentów ma czas 

na sprawdzanie polityki 

zrównoważonego rozwoju danej 

firmy lub produktu (nawet 

w przypadku, gdy takie informacje 

zostały zaraportowane). Wdrożenie 

Cyfrowego Paszportu będzie mieć 

istotny wpływ na możliwości 

konsumenta. Za sprawą większej 

przejrzystości informacyjnej, 

możliwej dzięki Paszportowi, 

podmioty gospodarcze z UE, 

i spoza niej, będą zmotywowane 

do dokonania zmian lub zmuszone 

pogodzić się ze stratą przychodu13.

Wiarygodność danych

Jako że Cyfrowy Paszport 

najprawdopodobniej będzie 

skutkował zaangażowaniem 

podmiotów certyfikujących 

(które same powinny współdziałać 

z Cyfrowym Paszportem 

i wprowadzać do systemu właściwe 

dane), konsumenci będą mogli uznać

certyfikaty za bardziej rzetelne 

i wiarygodne. Prawdopodobnie 

będą też mniej zainteresowani 

eko-oznaczeniami lub certyfikatami 

klimatycznymi, które są nieaktualne i 

niezweryfikowane. Zamiast informacji 

nadrukowanych na opakowaniu 

konsumenci znajdą odnośnik do 

agencji certyfikującej 

i może nawet bezpośrednio do 

samych certyfikatów. 

Nowe modele biznesowe

Cyfrowy Paszport Produktu może też 

oznaczać nowe modele biznesowe, 

oparte na gospodarce cyrkularnej. 

Na przykład w mniej rozwiniętych 

obszarach gospodarki dostęp do 

danych produktowych może 

posłużyć jako bodziec do rozwoju. 

Ponadto proponowana Regulacja ma 

pobudzić rynek pracy w sektorach 

związanych z naprawą i wtórnym 

wykorzystaniem produktów. Według 

szacunków Biura Środowiskowego 

UE, istnieje potencjał do stworzenia 

300 tysięcy nowych miejsc pracy14. 

Etap postkonsumpcji

Podmioty zajmujące się recyklingiem 

też mogą wykorzystać dane 

pozyskane z Cyfrowego Paszportu.

Dostęp do szczegółowych danych 

o składzie materiałowym każdego 

produktu może pozwolić zapobiec 

nadmiernej eksploatacji surowców. 

Ponadto procesy recyklingu będą 

Wpływ na budowę produktu

Łatwo dostępne dane produktowe, 

dotyczące wpływu danego produktu 

na środowisko, mogą determinować 

jego budowę już w fazie projektowej, 

skutkując ograniczeniem zużycia 

cennych i rzadkich surowców. 

Producenci będą wiedzieć, że każdy 

produkt ma zapisane informacje o 

tym, czy jest wytworzony z surowców 

wtórnych. Cyfrowe Paszporty 

Produktu mogą jednocześnie ułatwić 

ekologiczne projektowanie 

produktów, co pozwoli je wytwarzać 

w sposób bardziej zrównoważony, z 

wykorzystaniem materiałów 

wtórnych. Możliwość identyfikacji, w 

oparciu o rzetelne dane odnośnie 

sposobu i czasu wykorzystania 

produktu mogłaby pomóc w 

tworzeniu produktów 

zoptymalizowanych pod kątem ich 

zastosowania. Dane te mogą też 

usprawnić logistykę i zarządzanie 

produktami i surowcami metodą just

in time (bez zbędnego 

magazynowania), np. w odniesieniu 

do usług konserwacyjnych. 

Silniejszy konsument

Kolejnym ważnym elementem 

sprawiającym, że Cyfrowy Paszport 

może stać się katalizatorem 

gospodarki cyrkularnej, jest 

wzmocnienie pozycji konsumenta. 

Jak wskazują ankiety, konsumenci 

stają się coraz bardziej 

13 Deloitte, 2021. Climate Sentiment Index.
14 https://eeb.org/work-areas/resource-efficiency/waste-recycling/ 
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dostarczać rzetelne dane na temat 

tego, który komponent został 

przetworzony, i w jaki sposób.

Zaangażowanie konsumenta

Cyfrowy Paszport zapewni też 

producentom nowy kanał do 

interakcji z konsumentem 

i przesyłania większej ilości 

rzetelnych danych, które wcześniej 

mogły być ograniczane przez 

dystrybutorów lub za sprawą zbyt 

małych etykiet.

Cyfrowy Paszport mógłby na przykład 

stanowić kanał dostępu do instrukcji 

użytkowania, zapewniając 

jednocześnie bezpieczeństwo. Może 

też zawierać instrukcje odnośnie do 

demontażu i recyklingu, zwiększając 

w dłuższej perspektywie rentowność, 

gdyż producent będzie mógł dany 

towar naprawić, odsprzedać 

lub powtórnie wykorzystać. 

Identyfikowalność produktu wsparta 

Cyfrowym Paszportem może też 

okazać się bardzo pomocna w walce 

z podróbkami, co będzie szczególnie 

wartościowe dla producentów 

i konsumentów produktów 

luksusowych. 

Cyfrowy Paszport może również 

znaleźć szersze zastosowanie 

korzystne dla konsumentów 

i biznesu, takie jak procesy 

precyzyjnego wycofania produktu 

bez zakłócenia całego globalnego 

łańcucha wartości. Producenci 

sprzętu elektronicznego mogliby 

sporo oszczędzić, nie generując 

nadmiernych odpadów, poprzez 

wycofywanie jedynie konkretnych 

partii towarów.

Więcej danych współdzielonych

Należy pokreślić dodatkową korzyść 

Regulacji dotyczącej EkoProjekto-

wania, jaką jest cyfryzacja danych 

produktowych. Wymóg posiadania 

Cyfrowego Paszportu Produktu 

wymusza na producentach 

tworzenie danych o lepszej 

strukturze i jakości, co pozwala na

łatwiejszą wymianę między stronami 

zaangażowanymi w skomplikowany 

łańcuch wartości. 

Poprawa jakości danych

Lepsza jakość danych może być 

przydatna zarówno dla organów 

państwowych, jak i producentów, 

w osiągnięciu celów postawionych 

przez UE, a realizowanych na 

poziomie producenta, którymi są 

odbiór i recykling odpadów. 

W przypadku organów państwowych 

Cyfrowy Paszport może odegrać 

ważną rolę w standaryzacji oraz 

możliwym ograniczeniu liczby 

przeprowadzanych kontroli. Paszport 

będzie też wymuszał lepszą strukturę 

danych w łańcuchach dostaw, 

co w dłuższej perspektywie 

przyniesie znaczne korzyści 

ekonomiczne (np. wydajniejsze 

wykorzystanie surowców oraz 

zarządzanie łańcuchem dostaw). 

Podsumowanie

Identyfikowalność produktów, 

wraz z rzetelnymi danymi na temat 

tego, jak produkty były używane 

(i jak długo), może przysłużyć się 

tworzeniu produktów 

zoptymalizowanych pod kątem ich 

zastosowania. Dane te mogą też 

poprawić logistykę i zarządzanie 

towarami/surowcami just in time, 

np. w odniesieniu do ich eksploatacji.

Prawie każda strona zaangażowana 

w cykl życia produktu może 

skorzystać na tym rozwiązaniu, 

łącznie z podmiotami zajmującymi 

się zagospodarowaniem, co może 

generować nowe cykle życia. Korzyść 

dodatkowa w postaci przejrzystych, 

usystematyzowanych, łatwych do 

współdzielenia danych, to kolejny 

argument za wprowadzeniem 

Paszportu.

Nie podjęto jednak jeszcze decyzji 

odnośnie do infrastruktury 

potrzebnej, aby stworzyć Cyfrowy 

Paszport, a sami regulatorzy mogą 

pozostawić część decyzji rynkowi. 

Przewiduje się, że Paszport zostanie 

przedstawiony użytkownikom 

końcowym w przystępnej formie. 

Ponieważ w tej kwestii istnieją 

niejasności, niniejszy raport skupia 

się na analizie jakościowej oraz 

ilościowej.

Ilościowa ocena wszystkich zmian 

wywołanych wprowadzeniem 

Cyfrowego Paszportu jest utrudniona 

za sprawą kilku czynników. Po 

pierwsze, forma Paszportu i kształt 

regulacji odnoszących się do 

wdrożenia nadal w dużej mierze 

zależą od aktów, które muszą jeszcze 

zdefiniować potrzebne parametry. Są 

to kluczowe zmienne, które 

zasadniczo wpływają na analizę. Po 

drugie, Paszport stanowi zmianę 

paradygmatu w łańcuchu dostaw 

oraz zarządzaniu surowcami i 

odpadami, jak również 

w przejrzystości danych, zarówno na 

rynku, jak i w łańcuchu dostaw. 

Kolejnymi wyzwaniami są niejasności 

regulacyjne. Sama skala projektu, 

jego zakres, będą mieć wpływ 

na tysiące firm w różnorodnych 

sektorach. W trakcie analizy tak 

ogromnych systemów i światowych 

rynków nawet minimalna modyfikacja 

wprowadzanych zmiennych może 

przełożyć się na bardzo duże 

rozbieżności w końcowych 

wnioskach. Nawet przy dużym 

marginesie błędu, jakiekolwiek 

przewidywania lub szacunki 

ucierpiałyby na wiarygodności. 

Mimo wszystko, należy jednak 

dostrzec jakościowe korzyści, jakich 

można się spodziewać po wdrożeniu 

zaproponowanej Regulacji15.

15 European Commission, 2022. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council on ecodesign for sustainable products, amending regulation (EU) 2019/1020 and repealing 
Directive 200/125/EC.
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Realizacja ambitnych celów unijnych i uwolnienie pełnego potencjału 

korzyści, jakie daje Cyfrowy Paszport Produktu zależy od 

odpowiedniej struktury. Musi ona umożliwić identyfikację, 

przechwytywanie oraz udostępnianie danych produktowych między 

właściwymi uczestnikami skomplikowanych sieci globalnego 

łańcucha dostaw w sposób wydajny i bezpieczny.

Standardy danych produktowych 

są potrzebne do zapewnienia 

odpowiedniej infrastruktury 

Cyfrowego Paszportu. Głębsza 

analiza różnych scenariuszy 

wdrożenia takiego systemu została 

przedstawiona w ostatnim rozdziale. 

Niemniej, nakreślenie kontekstu 

raportu wymaga opisu obecnego 

stanu rzeczy, jeśli chodzi o model 

zamkniętego obiegu w sektorach 

objętych analizą. Jak wynika z danych, 

jeśli chodzi o zbiórkę i recykling 

zużytych produktów, mimo celów 

założonych w UE iwciąż występują:

• Kraje Członkowskie, w których 

poziomy te nie są nadal spełniane,

• Sektory, w których cele nie są 

jeszcze wyznaczone, a dostępność 

danych jest ograniczona.

Ponadto bierzemy także pod uwagę 

fakt, że gospodarka cyrkularna 

zakłada powstanie zupełnie nowych 

modeli biznesowych związanych 

nie tylko z odbiorem i recyklingiem, 

ale również z przechwytywaniem

i ujawnianiem informacji 

o potencjalnie niebezpiecznych 

substancjach i emisji CO2, analizą 

due dilligence oraz pochodzeniem 

danych o surowcach.

Każdy sektor ma jednak inną 

charakterystykę oraz swoje bariery 

wdrożenia, dlatego też są 

analizowane i przedstawiane osobno 

w kolejnych częściach raportu.

14

Z naszych założeń wynika, że Kraje Członkowskie, 

wraz z sektorami objętymi Zielonym Ładem, mogłyby 

w szczególności skorzystać na wprowadzeniu Cyfrowego 

Paszportu. 
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3.1
Sprzęt elektroniczny i elektryczny
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Jak wskazuje Komisja Europejska16, 

sprzęt elektroniczny i elektryczny 

stanowi najszybciej rosnące źródło 

odpadów w Unii. Produkty te często 

zawierają niebezpieczne substancje, 

mogące przyczynić się do 

zanieczyszczenia gleby, wód 

gruntowych oraz stanowić 

zagrożenie dla zdrowia konsumenta. 

Sprzęt zawiera też rzadkie 

pierwiastki, nie tylko bardzo drogie, 

ale i często związane ze szkodliwymi 

dla środowiska procesami 

wydobywczymi. 

Rozwiązania dla gospodarki 

cyrkularnej są ważne nie tylko pod 

względem finansowym (jako sposób 

odzysku wartościowych surowców 

i redukcji popytu na import rzadkich 

pierwiastków). Dzięki zmniejszonemu 

popytowi przyczynią się również do 

ochrony środowiska. 

Ilość sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego na rynku UE 

wzrosła z 7,6 mln ton w 2011 roku

do 8,7 mln ton w 2018 roku. 

Z drugiej strony, zbiórka 

elektroodpadów (ZSEE) w 2018 roku 

była szacowana na poziomie 8,9 kg 

na mieszkańca, co wskazywało na 

zbiórkę na poziomie 47%. Według 

nowego założenia wyznaczonego 

przez UE w 2019 roku (jako bieżący 

rok referencyjny wykorzystywany 

przez Eurostat), tylko trzy kraje 

członkowskie osiągnęły poziom 65%. 

Wskaźnik zbiórki elektroodpadów, 2019 [%]

16 European Commission, 2022. Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Available 
from: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-
equipment-weee_en 
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3.2
Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory są niezmiernie 

istotne dla prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń 

codziennego użytku jako 

niezastąpione źródło energii. Szacuje 

się, że globalny popyt na baterie 

będzie rósł co roku o 25% i osiągnie 

2,600 GWh w 2030 roku.

Baterie odgrywają też ważną rolę 

w redukcji emisji CO2 w transporcie, 

ułatwiając przejście z silników 

spalinowych na niskoemisyjne 

silniki elektryczne. Przewiduje się, 

że baterie mogą zredukować emisję 

gazów cieplarnianych w transporcie 

i sektorach energetycznych o około 

30%17.

W 2019 roku dziewiętnaście Krajów 

Członkowskich osiągnęło już 

wskaźnik zbiórki zużytych baterii 

przenośnych na poziomie co 

najmniej 45%18, co jest

porównywalne ze wskaźnikiem 

zbiórki elektroodpadów. 

Dyrektywa dotycząca baterii skupia 

się na fazie końcowej cyklu życia 

baterii (wraz z kilkoma zapisami 

odnoszącymi się do fazy 

produkcyjnej i użytkowej). 

Z kolei Regulacja UE, dotycząca 

Zrównoważonych Baterii, wspierająca 

zrównoważoną produkcję w Europie, 

ma na celu zapewnienie, aby baterie 

trafiające na rynek unijny były 

bezpieczne przez swój cały cykl życia. 

Wykorzystanie nowych technologii IT, 

zwłaszcza Cyfrowego Paszportu oraz 

zintegrowana sieć danych będą 

kluczowe dla bezpiecznego 

współdzielenia danych i większej 

przejrzystości w całym sektorze. Z 

powodu swojego potencjału sektor 

ten jako kluczowy został objęty 

Regulacją UE, której wymogi 

pokrywają się z Cyfrowym 

Paszportem zaproponowanym w 

Planie Działania Komisji Europejskiej. 

Choć w kwestii „drugiego” życia 

i Cyfrowego Paszportu, Regulacja 

dotycząca zrównoważonych baterii 

i akumulatorów skupia się obecnie 

na bateriach przemysłowych oraz 

akumulatorach stosowanych 

w pojazdach, a Regulacja dotycząca 

Ekoprojektowania Produktów 

Zrównoważonych ma objąć szerszą 

grupę produktów, można 

przypuszczać, że docelowo wszystkie 

baterie będą objęte wymogami 

Regulacji Ekoprojekt oraz Cyfrowego 

Paszportu Produktu. Kolejnym 

argumentem przemawiającym za 

objęciem baterii konsumpcyjnych 

zakresem Paszportu jest fakt, że 

proponowana Regulacja odnosi się 

do opakowań, które mogą być objęte 

regulacją dla konkretnego produktu. 

A ponieważ baterie sprzedawane są 

w opakowaniach, zapewne zostaną 

również objęte Paszportem.

Wskaźnik zbiórki baterii i akumulatorów, 2019 [%]

Żródło: Eurostat
17 A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030 Unlocking the Full Potential to Power 
Sustainable Development and Climate Change Mitigation, Global Battery Alliance, 2019
18 Wskaźniki zbiórki w kilogramach zebranych baterii rocznie podzielone przez średnią wagę baterii 
sprzedanych w tym samym roku oraz 2 lata wstecz.
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Odpady zebrane (%)

Cel 45%

16

Wpływ międzynarodowych otwartych standardów na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego w Europie | Krajobraz unijnej gospodarki cyrkularnej 
w sektorach objętych Planem gospodarki obiegu zamkniętego



Choć niedawno zaproponowana 

Regulacja dotycząca 

EkoProjektowania Produktów 

Zrównoważonych nie obejmuje swym 

zakresem towarów spożywczych19, 

zostały one ujęte w naszej analizie 

z kilku powodów.

Po pierwsze, propozycja legislacyjna, 

tworząca ramy dla systemu 

zrównoważonej żywności (FSFS), jest 

jedną z flagowych inicjatyw Strategii 

Od Pola na Stół (from-farm-to-fork) i 

przewiduje się, że zostanie przyjęta 

przez Komisję do końca 2023 roku. 

Jej celem jest szybsze i łatwiejsze 

przejście na system żywności 

zrównoważonej. Kolejnym kluczowym 

założeniem jest wsparcie dla 

spójności polityki na poziomie 

unijnym oraz krajowym, jeśli chodzi

o główny nurt polityki zrównoważonej 

żywności oraz wzmocnienie 

gospodarki rolno-spożywczej.

Po drugie, jak już wspomniano, jako 

że propozycja obejmuje opakowania, 

trudno byłoby wyobrazić sobie 

wprowadzenie Paszportu Produktu 

tylko dla opakowań produktów 

spożywczych, a nie samego 

produktu. Wreszcie, sektor 

rolno-spożywczy jest uznawany 

za kluczowy łańcuch wartości 

w Planie Działania na rzecz 

gospodarki obiegu zamkniętego20. 

Został również zidentyfikowany 

w dokumencie UE („Zrównoważone 

Produkty w gospodarce obiegu 

zamkniętego”) jako kluczowa 

kategoria produktowa”21. 

Marnotrawienie żywności ma istotne 

znaczenie w kwestii bezpieczeństwa 

dostaw żywności oraz polityki 

klimatycznej i ma bezpośredni 

wpływ na:

• środowisko (np. zmiany 

klimatyczne, energię, wodę),

• gospodarkę (np. wydajność 

surowców, rosnące koszty, 

konsumpcja, zarządzanie 

odpadami, rynki towarowe),

• społeczeństwo (np. zdrowie, 

równość społeczna).

3.3
Żywność
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19 European Commission, 2022. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council on ecodesign for sustainable products, amending regulation (EU) 2019/1020 and repealing 
Directive 200/125/EC.
20 Circular economy action plan (europa.eu)
21 https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular-
economy/sustainable_products_circular_economy.pdf 

Zmierzanie w kierunku 

zrównoważonej gospodarki rolno-

spożywczej obejmuje zarówno Plan 

Działania na rzecz gospodarki obiegu 

zamkniętego, jak i Strategię Od Pola 

do Stołu. W ramach Strategii Od Pola 

do Stołu Komisja Europejska

zaproponuje wiążące prawnie cele 

redukcji marnotrawienia żywności 

w UE do końca 2023 roku. 

W celu wsparcia stron 

zaangażowanych w realizację tych 

założeń w roku 2016 stworzona 

została Europejska Platforma do 

spraw Strat i Marnotrawienia 

Żywności (FLW).

Niektóre kraje podjęły już konkretne 

kroki, m.in. opracowanie polityki oraz 

inicjatywy na poziomie krajowym, 

które mają przeciwdziałać 

marnotrawieniu żywności. Niemniej 

należy wskazać, że droga do 

pokonania jest jeszcze długa.

Unia Europejska oraz Kraje Członkowskie podjęły się 

realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 

zakładającego zmniejszenie marnotrawienia żywności 

o połowę w handlu detalicznym i na poziomie 

konsumenckim do 2030 roku oraz redukcję strat żywności 

w produkcji i sieci łańcuchów dostaw.
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3.4
Tekstylia
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Odzież, obuwie i tekstylia domowe 

są czwartą w UE (po jedzeniu, 

budownictwie i transporcie) 

najwyższą (lub najgorszą) kategorią 

produkcji produktów 

wykorzystujących podstawowe 

surowce oraz wodę. Sektor ten 

zajmuje drugie miejsce pod 

względem wykorzystania gleby 

i piąte, jeśli chodzi o gazy 

cieplarniane22.

Komisja wprowadzi bardziej 

przejrzyste informacje dotyczące 

tekstyliów oraz Cyfrowy Paszport. 

Opracuje również wspólną metodykę 

przewidzianą dla raportowania 

ponownego użycia i rozważy 

wprowadzenie do końca 2024 roku 

konkretnych celów dla odpadów 

tekstylnych i ich ponownego użycia. 

Będzie się to wiązać z 

odpowiedzialnością producencką 

oraz programami zbiórki odpadów 

tekstylnych po stronie producenta 

lub detalisty. 

W 2017 roku w UE wyprodukowano 

7,4 kg tekstyliów na osobę, 

a konsumpcja wyniosła prawie 

26 kg23, co oznacza, że prawie 18 kg 

tekstyliów (na osobę) importowano 

z innych regionów świata.

W zbiórkę zużytych tekstyliów oraz 

odpadów tekstylnych zaangażowane 

są dziś niemal wszystkie kraje 

europejskie, a w nich różne 

podmioty: odbiorcy charytatywni 

oraz komercyjni, gminy, publiczne 

i prywatne instalacje 

zagospodarowania odpadów, 

marki/producenci odzieży. W wielu 

krajach gminy odgrywają bardzo 

ważną rolę w zbiórce używanych 

tekstyliów.

Rola ta może być konkretna, 

praktyczna, lub dotyczyć tylko 

ustalenia ram działania. Gminy 

wydzielające tekstylia ze strumienia 

odpadów zmieszanych mogą 

zmniejszyć ilość odbieranego 

odpadu zmieszanego i obniżyć przez 

to koszty zarządzania, a jednocześnie 

realizować swoje założenia 

klimatyczne. Nie istnieją jednak 

całościowe dane dotyczące 

wskaźników zbiórki odpadów 

tekstylnych w UE.

Celem inicjatywy UE jest 

opracowanie kompleksowych ram 

potrzebnych do stworzenia 

warunków i zachęt do działań 

na rzecz gospodarki cyrkularnej, 

konkurencyjności, zrównoważonego 

rozwoju oraz prężności sektora 

tekstylnego w UE. Istotnymi 

kwestiami są tu zrównoważona 

produkcja, zrównoważony styl życia, 

obecność potencjalnie 

niebezpiecznych substancji 

oraz poprawa zarządzania odbiorem 

i recyklingiem tekstyliów.

W ostatnim czasie Komisja Europejska uznała tekstylia 

(ubrania i tkaniny) za priorytetową kategorię produktową 

w gospodarce cyrkularnej i opracowała nową 

zrównoważoną strategię dla tekstyliów.

22 Paving the way for a circular economy: insights on status and potentials, EEA Report No 11/2019
23 Ibid.
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Ocena działania instrumentów 

pozwoli na ujednolicenie założeń 

Zielonego Ładu i Planu Działania 

na rzecz gospodarki obiegu 

zamkniętego, dając pewność, 

że „wszystkie opakowania na rynku 

UE mogą być ponownie 

wykorzystane lub zagospodarowane 

w sposób rentowny do 2030 roku”. 

Ponadto dyrektywa stanowi, 

że do końca 2024 roku  kraje 

UE powinny wprowadzić programy

odpowiedzialności producenckiej 

dla wszystkich typów opakowań. 

Programy te powinny zachęcać 

do projektowania, produkowania 

oraz komercjalizacji opakowań 

możliwych do ponownego użycia 

w oparciu o zaawansowane 

technologie recyklingu 

oraz do ograniczenia negatywnego 

wpływu opakowań i odpadów 

opakowaniowych na środowisko. 

Dodatkowo, Dyrektywa dotycząca 

plastiku jednorazowego użycia (SUP) 

wprowadza nowe wytyczne 

dla zbiórki butelek PET, która 

powinna wynieść 77% 

do roku 2025 i osiągnąć poziom 90% 

do końca 2029.

3.5
Opakowania i odpady opakowaniowe

19

Tabela 1. Odsetek odpadów opakowaniowych podlegających recyklingowi 

w porównaniu z całym wolumenem opakowań wprowadzonych na rynek

do 2025 do 2030

Opakowania w sumie 65% 70%

Plastik 50% 55%

Drewno 25% 30%

Stal 70% 80%

Aluminium 50% 60%

Szkło 70% 75%

Papier i karton 75% 85%

Ostatnim sektorem omawianym 

w tym dokumencie są opakowania 

używane we wszystkich sektorach 

wskazanych powyżej. Również one 

zostały objęte specjalną legislacją UE 

– Dyrektywą dotyczącą Opakowań 

i Odpadów Opakowaniowych 

(94/62/EC). Dyrektywa ta definiuje 

cele recyklingu oraz wskazuje 

instrumenty mające prowadzić 

do zapobiegania generowaniu 

odpadu opakowaniowego.

Komisja poddaje obecnie ponownej ocenie Dyrektywę 

dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych 

w odniesieniu do zapisów mogących (między innymi) 

poprawić projektowanie pod kątem ponownego 

wykorzystania, wysokowydajnego recyklingu 

oraz egzekwowania obowiązujących przepisów. 
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Całkowita masa odpadów 

opakowaniowych wytworzonych

i przetworzonych stanowi sumę 

materiału odpadowego 

pochodzącego ze wszystkich 

materiałów: szkła, papieru/kartonu, 

metali, plastiku, drewna oraz innych. 

Całkowity wolumen odpadów 

opakowaniowych wytworzonych 

w UE w 2019 roku szacuje się na 

poziomie 79,3 mln ton, co oznacza 

dwudziestoprocentowy wzrost 

w ciągu 10 lat. Innowacja 

technologiczna, handel internetowy 

oraz rosnąca konsumpcja to tylko 

kilka przyczyn tak wyraźnego wzrostu 

ilości opakowań konsumpcyjnych. 

W 2019 roku w UE wytworzono 

średnio 177,4 kg odpadów 

opakowaniowych na osobę. Ilość ta 

waha się od 74 kg na mieszkańca 

Chorwacji do 228 kg na mieszkańca 

Irlandii i Niemiec.

Odpady opakowaniowe wytworzone w 2019 [kg/osoba]

Źródło: Eurostat
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Wskaźnik recyklingu w 2019

Cel 55%
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Belgia osiągnęła najwyższy wskaźnik 

recyklingu, na poziomie 84,2%. 

Kraje Członkowskie stosują jednak 

różne metody przetwarzania 

odpadów. Niektóre z nich wdrożyły 

rozbudowane systemy selektywnego 

zbierania odpadów w miejscu 

wytworzenia. Inne wprowadziły 

również system Rozszerzonej 

Odpowiedzialności Producenta 

oraz nałożyły podatki na branże 

wprowadzające na rynek 

opakowania. Jeszcze inne mają 

rozbudowane systemy depozytowo

-kaucyjne, które przesuwają ciężar 

odpowiedzialności na konsumentów.

Wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych w 2019 [%]

W celu zapewnienia efektywności

recyklingu, rządy potrzebują 

rzetelnych danych do identyfikacji 

producentów odpowiedzialnych 

za wprowadzanie największej ilości 

produktów w opakowaniach, 

prowadzących do generowania 

odpadów opakowaniowych. Cyfrowy 

Paszport jest dobrym przykładem 

cyfrowej infrastruktury opartej na 

danych, która mogłaby zapewnić 

takie informacje i bezpośrednio 

przyczynić się do poprawy 

zarządzania odpadami poprzez 

współdziałanie różnych modeli 

zarządzania odpadami. Potencjał 

międzynarodowych, otwartych 

standardów został już zweryfikowany 

pod kątem efektywności wsparcia 

systemu depozytowo-kaucyjnego 

(np. w Norwegii, Danii i Szwecji)24.

24 https://www.gs1uk.org/insights/news/going-circular-deposit-return-schemes-and-the-role-of-gs1-
standards

Źródło: Eurostat

Wymagany wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych 

wynoszący 55% został osiągnięty przez większość krajów 

Unii Europejskiej.

Wpływ międzynarodowych otwartych standardów na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego w Europie | Krajobraz unijnej gospodarki cyrkularnej 
w sektorach objętych Planem gospodarki obiegu zamkniętego



22

Podsumowanie

Patrząc na statystyki oraz dane 

szacunkowe, dochodzimy do 

wniosku, że sektory o wysokiej 

wartości generują mniejszą ilość 

odpadów, a odpowiadające za 

produkcję towarów o niskiej wartości 

(jak żywność oraz opakowania) 

zdecydowanie więcej. Sam skład tych 

produktów jednak znacznie się różni, 

podobnie jak ich wartość bazowa, 

zwłaszcza po pierwszym użyciu. 

Skalę działań związanych ze zbiórką 

i recyklingiem powinno się zwiększyć, 

gdyż w wielu przypadkach Kraje 

Członkowskie nie osiągnęły jeszcze 

celów wyznaczonych przez UE 

(jeśli te cele są w ogóle dookreślone). 

Sposobem niwelowania rozbieżności 

informacyjnych jest wykorzystanie 

rzetelnych danych oraz wzmożone 

działania związane z recyklingiem 

przy wsparciu Cyfrowego Paszportu 

umożliwiającego lepszą identyfikację 

produktów. Możliwość identyfikacji 

każdego produktu, surowców 

wchodzących w jego skład, 

powiązanych podmiotów 

gospodarczych czy lokalizacji, może 

niezmiernie poprawić efektywność 

metod recyklingu. Przy wsparciu 

Cyfrowego Paszportu odpady mogą 

być segregowane pod kątem użytego 

materiału, a odpady zmieszane 

łatwiej identyfikowane i po 

wysortowaniu, mogą być poddane 

recyklingowi, bez wpływu na jakość 

przetwarzanych materiałów. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku 

plastiku, ale może mieć również 

szczególną wartość w przypadku

25 Oszacowanie Parlamentu Europejskiego
26 Oszacowanie Europejskiej Agencji Środowiska

sprzętu elektryczno-elektronicznego 

oraz tekstyliów. Standardy danych 

produktowych są potrzebne w celu 

zapewnienia interoperacyjnej

infrastruktury danych do 

wprowadzenia Cyfrowego Paszportu. 

Głębszą analizę alternatywnych 

scenariuszy wdrożeniowych 

przedstawiamy w kolejnym rozdziale.

Tabela 2. Masa odpadów wytwarzanych w analizowanych sektorach 

na mieszkańca, 2019 

Sprzęt elektroniczny i elektryczny 

do użytku domowego25

Baterie Żywność i napoje Tekstylia26 Opakowania

16 kg 15 kg 173 kg 11 kg 177,4 kg

Do zrealizowania ambitnych celów Unia Europejska 

potrzebuje narzędzi. Aby uwolnić pełen potencjał korzyści, 

jakie daje Cyfrowy Paszport, potrzebna jest odpowiednia 

struktura. Taka, która pozwala na identyfikację, czyli 

wydajne i bezpieczne przechwytywanie oraz 

udostępnianie danych produktowych między stronami 

zaangażowanymi we współpracę w ramach złożonych sieci 

łańcuchów dostaw. 

Wpływ międzynarodowych otwartych standardów na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego w Europie | Krajobraz unijnej gospodarki cyrkularnej 
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Na świecie istnieje wiele organizacji standaryzacyjnych, 

które pod względem zasięgu mogą być klasyfikowane jako: 

globalne, europejskie lub krajowe. Nasze badania skupiają się 

jednak na wpływie międzynarodowych otwartych standardów 

danych produktowych na gospodarkę cyrkularną. Kryteria 

te w większości przypadków spełniają standardy GS1.

Każdy raport analizujący wpływ 

standardów na gospodarkę 

cyrkularną w sektorze towarów 

konsumpcyjnych powinien jednak 

uwzględnić rolę prawdopodobnie 

najbardziej znanej organizacji 

standaryzującej, Międzynarodowej 

Organizacji Standaryzacji (ISO). 

Zarówno ISO, jak i GS1, oferują 

różnorodne standardy, które 

upraszczają codzienne działania firm 

na całym świecie. Międzynarodowe 

standardy, zarówno opracowywane 

przez ISO, jak i GS1, pozwalają:

Branży: 

• stać się bardziej konkurencyjną, 

oferującą produkty i usługi, które 

są akceptowane globalnie,

• obniżyć koszty transakcji,

• zwiększyć zyski, dzięki oferowaniu 

produktów lepszej jakości, 

bardziej kompatybilnych 

i bezpieczniejszych,

• obniżyć koszty bez konieczności 

opracowywania rozwiązań już 

istniejących i lepiej wykorzystując 

dostępne zasoby,

• wykorzystać wiedzę i dobre 

praktyki czołowych światowych 

ekspertów.

Regulatorom:

• ujednolić regulacje 

w poszczególnych krajach w celu 

wsparcia handlu globalnego,

• zwiększyć wiarygodność i zaufanie 

w całym łańcuchu dostaw,

• ułatwić krajom korzystanie 

lub specjalizowanie się 

w usługach podwykonawczych.

Społeczeństwu:

• wybierać spośród bezpiecznych 

i rzetelnych produktów i usług 

po konkurencyjnych cenach,

• wdrożyć dobre praktyki 

i wspólne działania na poziomie 

organizacyjnym w celu wyjścia 

naprzeciw wyzwaniom 

klimatycznym oraz 

zrównoważonego rozwoju.

Organizacja ISO dołożyła istotnych 

starań w działaniach na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 

i nieustannie wspiera zmiany 

omawiane w niniejszym raporcie. 

Wiele standardów GS1 zostało przez 

ISO zaadaptowanych, a w niektórych 

przypadkach za standardami ISO 

stoi w pierwszej kolejności 

społeczność GS1. Uzasadnia 

to analizę znaczenia i wpływu 

organizacji GS1, która opracowała 

najbardziej powszechnie stosowane 

standardy w łańcuchu dostaw, 

z których codziennie korzystają 

miliony ludzi (i systemów) na całym 

świecie. W przeciwieństwie do innych 

międzynarodowych organów 

standaryzacyjnych GS1 wkłada wiele 

wysiłku w ułatwienie procesów 

wdrożeniowych w różnych sektorach 

na całym świecie.

GS1, jako globalna organizacja 

standaryzacyjna non-profit, 

opracowuje i utrzymuje standardy 

do identyfikacji produktów, lokalizacji 

oraz podmiotów gospodarczych, 

jak również standardy do 

gromadzenia, współdzielenia danych 

produktów i lokalizacji. Oznacza to, 

że cele obrane przez GS1 są dobrze 

zdefiniowane. Niniejszy raport 

analizuje wpływ standardów GS1 

oraz zielonych cyfrowych paszportów 

produktu.
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Zasadniczym wnioskiem płynącym z analiz ujętych 

w raporcie jest fakt, że ze strony konsumentów, przemysłu 

oraz regulatorów istnieje duże zapotrzebowanie na system 

identyfikacji, który wspierałby różne zaawansowane 

scenariusze zastosowań. 

dla nowych potrzeb gospodarki 

cyrkularnej.

Historyczne tło wprowadzenia 

kodu kreskowego

GS1 to organizacja, która stoi 

za powszechnie stosowanym

i głęboko zakorzenionym w sektorze

System taki musi identyfikować 

lokalizacje, podmioty gospodarcze, 

komponenty produktów, surowce 

oraz wpływ klimatyczny (łącznie 

z CO2 oraz opakowaniami) w celu 

realizacji założeń gospodarki 

cyrkularnej. Obecnie wiele danych 

nie jest gromadzonych lub są one 

ograniczone, co stanowi przeszkodę 

do właściwej oceny przejścia z 

modelu linearnego na cyrkularny. 

Przeszkodę tę może pomóc pokonać 

Cyfrowy Paszport Produktu. Należy 

wspomnieć, że identyfikacja 

produktów i opakowań może być 

dokonywana na różne sposoby. 

Przedsiębiorstwa mogą mieć własny 

zastrzeżony system identyfikacji, ale 

dostępne są też powszechnie 

stosowane globalne standardy 

identyfikacyjne.

wspólnie wdrożyć zunifikowany kod, 

jaki mógłby służyć identyfikacji 

produktów spożywczych. 

W efekcie współpracy z innymi 

krajami na świecie doprowadziło to 

to powstania Globalnego Numeru 

Jednostki Handlowej (GTIN), znanego 

w USA jako UPC (Uniwersalny Kod 

Produktu). 26 czerwca 1974 roku 

paczka gumy do żucia została 

pierwszym produktem opatrzonym 

kodem kreskowym i zeskanowanym 

w sklepie. Po sukcesie w USA 

podobne stowarzyszenie non-profit 

powstało w Europie. Założone 

w 1977 roku przyjęło nazwę 

Europejskiego Stowarzyszenia 

Kodującego Towary z siedzibą 

w Belgii. Wraz z UCC stowarzyszenie 

to rozbudowało system, 

wprowadzając do niego Europejski 

Numer Produktu (EAN), składający 

się z 13 cyfr, tym samym zwiększając 

pojemność systemu tak, aby mógł 

wspierać handel globalny. 

Aby móc zrozumieć wyzwanie, jakie 

niesie ze sobą system identyfikacyjny 

dla gospodarki cyrkularnej, należy 

wziąć pod uwagę działania podjęte w 

celu opracowania systemu, którego 

używamy dziś oraz przyjrzeć się 

konkretnym częściom systemu, 

który mógłby zostać zastosowany 

detalicznym standardem, znanym 

na całym świeci jako kod kreskowy. 

Początki GS1 sięgają roku 1971. 

Liderzy branży w USA postanowili 

wtedy nawiązać współpracę 

w ramach Doraźnego Komitetu ds. 

Jednolitego Kodu Produktu 

Spożywczego (później nazwaną Radą 

ds. Uniwersalnego Kodu), aby

Wpływ międzynarodowych otwartych standardów na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego w Europie | Standaryzacja
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W roku 2002 UCC dołączyło do EAN 

International jako organizacja 

członkowska, a w roku 2005 

za sprawą fuzji obu organizacji 

oficjalną działalność rozpoczęło 

stowarzyszenie GS1, dostarczające 

globalny, kompatybilny system, który 

jest obecnie wspierany przez 

organizacje członkowskie w 116 

krajach  na całym świecie. 

Pakiet standardów GS1

Identyfikator GTIN od samego 

początku zaprojektowano z myślą 

o otwartych łańcuchach dostaw, 

a obecnie jest najczęściej 

stosowanym i akceptowanym 

standardem identyfikacji produktów 

na całym świecie. Dał początek 

systemowi, który usprawnił różne 

działania w sklepie (m.in. skrócił czas 

transakcji) oraz w logistyce i sieciach 

łańcuchów dostaw. Zapoczątkował 

transformację handlu i pozwolił 

biznesowi na cyfryzację 

różnorodnych procesów28.

Chociaż kody te są zazwyczaj 

powiązane z pojedynczym towarem 

jednostkowym, mogą też zostać 

użyte do identyfikacji grupy 

produktów, takich jak paczka, 

skrzynka lub paleta. Partie 

produktowe mogą być potem 

identyfikowane za pomocą numeru 

partii lub numeru serii, jak również 

innych danych, np. daty ważności. 

W kontekście niniejszego raportu 

warto zwrócić uwagę, że pojedyncze 

jednostki handlowe mogą też być 

identyfikowane za pomocą 

identyfikatora GTIN oraz dodatkowo 

numeru seryjnego (SGTIN).

Po przypisaniu produktowi przez 

firmę numeru GTIN identyfikator 

zaczyna służyć innym podmiotom 

gospodarczym niczym wspólny język

Rysunek 1. GTIN

27 https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf
28 Celebrating 50 years of digitalisation in commerce – and focusing on the next 50 | GS1
29 https://www.gs1.org/docs/idkeys/GS1_GTIN_Executive_Summary.pdf

GTIN jest globalnie unikalnym numerem identyfikacyjnym, 
zaprojektowanym do identyfikacji każdego produktu i usługi, 
która została wyceniona, zamówiona lub zafakturowana na 
każdym etapie łańcucha dostaw29.
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pozwalający zidentyfikować towar 
oraz łatwo wymieniać dane na jego 
temat. Identyfikator GTIN może też 
służyć do identyfikacji produktów 
w handlu internetowym (np. przy 
pozycjonowaniu produktów 
na platformach sprzedażowych, 
w katalogach, fakturach oraz na 
stronach internetowych w celu 
optymalizacji wyszukiwania 
produktów przez konsumentów). 
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Identyfikator GTIN jest jednak 

jednym z wielu standardów 

zarządzanych przez GS1.

Standardy te są klasyfikowane 

według trzech głównych funkcji: 

identyfikowanie, gromadzenie 

danych oraz ich współdzielenie. 

Identyfikatory GTIN są najbardziej 

znanym standardem identyfikacyj-

nym, ale GS1 opracowała też inne dla 

odmiennych zastosowań, takie jak 

identyfikacja lokalizacji, podmiotów 

gospodarczych oraz zasobów. 

Standardy identyfikacji GS1 

określane są także jako klucze 

identyfikacyjne (patrz: tabela poniżej). 

Pakiet standardów pozwala 

na identyfikację różnych typów 

podmiotów w globalnej sieci 

łańcucha dostaw, co umożliwia 

systemowi informatycznemu 

jednoznaczne odniesienie się 

do rzeczywistego podmiotu. 

Klucze identyfikacyjne mogą 

identyfikować nie tylko produkty, 

ale i komponenty oraz cykle życia 

produktu (począwszy od procesu 

projektowego aż po unieszkodliwie-

nie). Przykładowymi podmiotami oraz 

lokalizacjami, które można 

identyfikować dzięki Globalnemu 

Numerowi Lokalizacyjnemu (GLN) 

w gospodarce cyrkularnej są 

producenci surowców (gospodarstwa 

rolne, kopalnie, działki leśne itp.), 

podmioty przetwarzające i pakujące, 

magazyny, centra dystrybucji, sklepy, 

warsztaty, budynki itp. Identyfikatory 

obejmują też jednostki logistyczne 

(łącznie z zasobami podlegającymi 

zwrotowi, np. paletami), dokumenty 

oraz kupony. Podstawą standardów 

identyfikacji jest Prefiks GS1 Firmy30, 

który zapewnia globalną 

interoperacyjność oraz łatwą 

obsługę.

Tabela 3. Klucze identyfikacyjne GS1

Identyfikator Identyfikuje Przykłady

Globalny Numer Jednostki Handlowej 
(GTIN)

Produkty i usługi Puszka zupy, tabliczka czekolady, album 
muzyczny

Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) Podmioty i lokalizacyjne Firmy, magazyny, zakłady produkcyjne, 
sklepy

Seryjny Numer Jednostki 
Logistycznej (SSCC)

Jednostki logistyczne Ładunki jednostkowe na paletach, 
kontenerach rolkowych, w paczkach

Globalny Identyfikator Zasobów 
Zwrotnych (GRAI)

Zasoby zwrotne Skrzynie paletowe, torby

Globalny Identyfikator Zasobów 
Indywidualnych (GIAI)

Zasoby Sprzęt IT, medyczny, transportowy 
oraz produkcyjny

Globalny Numer Relacji 
Usługowych (GSRN)

Relacja pomiędzy klientem 
a dostawcą

Uczestnicy Programów Lojalnościowych, 
lekarze w szpitalach, członkowie bibliotek
Loyalty scheme members, doctors 
at a hospital, library members

Globalny Identyfikator Typu 
Dokumentu (GDTI)

Dokumenty Tax demands, shipment forms, driving 
licenses

Globalny Numer Identyfikacji 
Przesyłki (GINC)

Przesyłki Jednostki handlowe transportowane 
w kontenerach

Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki 
(GSIN)

Wysyłki Jednostki handlowe dostarczane razem 
konsumentowi

Globalny Numer Kuponu (GCN) Kupony Cyfrowe kupony

Identyfikator Komponentu/Części (CPID) Komponenty i części Części samochodowe

Globalny Model Danych (GMN) Model produktu Urządzenia medyczne

30 https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/idkeys/gs1_id_keys_reference_card.pdf.pdf

Wpływ międzynarodowych otwartych standardów na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego w Europie | Standaryzacja

https://www.gs1.org/standards/id-keys/serial-shipping-container-code-sscc
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https://www.gs1.org/standards/id-keys/global-individual-asset-identifier-giai
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Gromadzenie danych

Identyfikatory same w sobie nie 

przenoszą dużej ilości danych, gdyż 

popularny 13-cyfrowy format może 

pozwolić jedynie na identyfikację 

produktu. Gdy jednak użyć 

identyfikatorów razem ze 

standardami gromadzenia danych 

(takimi jak kod kreskowy), urządzenia 

otrzymują dostęp do dodatkowych 

informacji, np. dat ważności. 

Informacje te są automatycznie 

gromadzone i przenoszone 

bezpośrednio na obiekty fizyczne, 

zazwyczaj w formie wydrukowanej 

etykiety. Istnieją dwa standardy GS1 

do zapisu danych: kody kreskowe 

oraz znaczniki RFID (przedstawione 

na Rysunku 2.). Kody kreskowe mogą 

być dalej dzielone na 

jednowymiarowe (1D) lub 

dwuwymiarowe (2D).

Kod 1D, znany powszechnie jako kod 

kreskowy, stanowi sekwencję linii i 

spacji umożliwiających zapis samego 

identyfikatora (EAN/UCCC-13) lub w 

przypadku niektórych symbolik (GS1 

128) także dodatkowych danych np. 

numer partii, wymiary.

31 https://www.gs1.org/standards/gs1-digital-link

Rysunek 2. Standardy GS1 do gromadzenia danych

Kolejne nowe rozwiązanie – GS1 

Digital Link, pozwala firmom na 

połączenie danych z innymi firmami 

oraz konsumentami 

za pośrednictwem strony 

internetowej. Jest to otwarty 

standard definiujący, który, tak jak 

identyfikatory (np. GTIN lub GLN), 

może być zakodowany w odnośniku 

URL, pozwalającym tym samym 

za pomocą kodu 2D na zwiększenie 

wydajności łańcucha dostaw 

oraz powszechny dostęp do danych 

i bezpośrednią interakcję 

z konsumentem. Digital Link można 

wdrożyć nie tylko w kodach QR 

lub znacznikach RFID, ale również 

w powiązaniu z tradycyjnymi kodami 

kreskowymi. Oznacza to, że produkt 

może mieć ten sam stosowany od 

lat kod kreskowy, który daje dostęp 

do znacznie szerszej informacji.31

Rysunek 3. Funkcjonalność GS1 Digital Link umożliwia większą wydajność 

łańcucha dostaw, lepszy dostęp do danych oraz zaangażowanie konsumenta

Ramka 1. GS1 Digital Link

Istnieją jeszcze bardziej pojemne 

kody dwuwymiarowe, np. Kod QR

lub kod Data Matrix, które nawet 

w kompaktowym rozmiarze mogą 

zapisywać więcej danych. 

Identyfikatory mogą też być 

zakodowane za pomocą znaczników 

RFID w postaci tzw. Elektronicznych 

Kodów Produktu. Technologia 

ta pozwala na pozyskanie informacji 

bez bezpośredniego kontaktu 

z produktem. Najczęściej jest 

stosowana na produktach wyższej 

trwałości (np. tekstyliach).
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Rysunek 4. Standardy GS1 dla współdzielenia danych

32 https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/architecture/AG_Flyer_final.pdf

Dane podstawowe to statyczne 

atrybuty podmiotu, co oznacza, że 

dane te nie zmieniają się (albo 

przynajmniej rzadko). Na poziomie 

klasy jednostki handlowej dane 

podstawowe mogą zawierać opis 

wymiarów jednostki handlowej lub 

informacje o składzie (w przypadku 

towaru spożywczego). W przypadku 

podmiotu prawnego dane te mogą 

zawierać nazwę podmiotu, adres 

korespondencyjny, współrzędne GPS 

lub dane kontaktowe. Dane 

podstawowe zapewniają informacje 

potrzebne aplikacjom do listowania 

jednostek handlowych oraz 

podmiotów oraz na ich odpowiednie 

przetwarzanie w procesach 

biznesowych.

Dane transakcyjne odnoszą się do 

informacji potrzebnych do 

umożliwienia wspólnej obsługi 

procesów między zaangażowanymi 

stronami. Często są one pod 

względem funkcjonalności takie same 

jak ich odpowiedniki w formie 

dokumentów papierowych, np. 

zamówienie, faktura. Dane 

transakcyjne są wykorzystywane 

przez oprogramowanie, 

a nie bezpośrednio przez ludzi. 

Oznacza to, że reguły projektowania 

GS1 obejmują zasady takie jak te 

mówiące, że wymieniane 

są dane zakodowane, a nie tekstowe 

oraz że dane podstawowe powinny 

być dopasowane przed 

rozpoczęciem wymiany danych 

transakcyjnych.

Dane o zdarzeniach to zapisy 

zakończonych etapów procesów 

biznesowych, angażujących podmioty 

cyfrowe oraz fizyczne. Jeśli dane 

transakcyjne mogą potwierdzić 

prawne lub finansowe operacje 

między partnerami handlowymi, 

wówczas dane o zdarzeniach mogą 

potwierdzić zrealizowanie procesu 

fizycznego lub porównywalnego 

procesu cyfrowego. Przykładami 

procesów, do których zastosowanie 

mają dane o zdarzeniach, mogą być: 

przypisanie identyfikatora właśnie 

wyprodukowanemu towarowi 

(„wydanie”), wysyłka, odbiór, 

przemieszczenie z jednej lokalizacji 

do drugiej, kompletacja, pakowanie, 

transakcja POS oraz unieszkodliwie-

nie. Siłą standardów wymiany danych 

o zdarzeniach jest to, że umożliwiają

one dokumentowanie u podstaw 

szeregu procesów w łańcuchu 

dostaw: na etapie produkcji, 

transportu, sprzedaży i wreszcie 

unieszkodliwienia produktów. 

Korzystanie z danych podstawowych, 

danych transakcyjnych oraz danych o 

zdarzeniach jest możliwe dzięki 

standardom GS1 i wykorzystaniu 

identyfikatora GTIN oraz innych 

kluczy identyfikacyjnych, dając dostęp 

do dokładnych danych odnoszących 

się do obiektów fizycznych. GS1 

dostarcza kompletny ustandaryzo-

wany język do wymiany między sobą 

wszystkich tych danych.

Istnieją ustalone mechanizmy 

pozwalające na wymianę 

uporządkowanych, 

ustandaryzowanych danych. 

Zazwyczaj jest to Globalna Sieć 

Synchronizacji Danych ( GDSN) w 

przypadku danych podstawowych, 

system elektronicznej wymiany 

danych EDI oraz System EPCIS w 

przypadku danych o zdarzeniach 

(patrz rysunek niżej).

Jeśli chodzi o współdzielenie danych, GS1 ma zdefiniowane 

trzy kategorie standardów: dotyczące danych podstawo-

wych, danych transakcyjnych oraz danych o zdarzeniach. 
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4.3
Identyfikowalność produktów
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Podczas podróży między różnymi dostawcami, producentami 

i konsumentami surowce, zanim staną się produktami, 

są odbierane i poddawane różnych działaniom.

śledzonego przedmiotu w jego cyklu 

życia.

2. Kluczowe Elementy Danych 

– elementy danych opisujące 

fatyczne przypadki Krytycznych 

Wydarzeń Śledzenia.

Numery GTIN oraz GLN 

jednoznacznie identyfikują 

przedmioty poruszające się w 

łańcuchu dostaw oraz miejsca, 

między którymi się poruszają. 

Identyfikatory te pozwalają na 

połączenie fizycznego przepływu 

towarów z ich cyfrowym 

podmiotów gospodarczych, 

produktów, lokalizacji oraz 

automatyczne przetwarzanie 

i udostępnianie danych zarówno 

między partnerami handlowymi, 

jak i regulatorami, co stanowi okazję 

do wypełnienia istniejących obecnie 

luk w łańcuchach dostaw oraz 

gospodarce cyrkularnej. 

Identyfikatory produktowe mogą 

być wykorzystane do zapisu działań 

konsumenta po zużyciu towaru 

(np. umieszczenie pustej puszki 

w odpowiednim koszu) oraz do 

weryfikacji budowy opakowania 

(np. typu metali i powłoki użytej 

do produkcji puszki na etapach 

procesu wychodzących poza górny 

strumień dostaw). Jeśli produkt 

zostanie zidentyfikowany 

na poziomie partii, będzie można 

od razu określić odsetek puszek 

poddanych recyklingowi z danej 

partii produkcyjnej. Zasadę

tę można odnieść do innych 

sektorów.

Na każdym etapie, surowce i kompo-

nenty identyfikowane za pomocą 

numeru GTIN, przekształcają się 

w nowy produkt z nowym numerem 

GTIN. Ta agregacja danych może być 

rejestrowana na każdym etapie 

i udostępniana innym uczestnikom 

łańcucha dostaw przy użyciu 

standardów GS1.

Poniższa grafika przedstawia upro-

szczony przykład wielu produktów 

identyfikowanych na poziomie partii 

(numer GTIN i partii) lub na poziomie 

klasy (tylko GTIN), które ostatecznie 

łączą się w produkt końcowy.

Rysunek 5. Przykład agregacji materiałów tworzących produkt 

końcowy

GS1 opracowało standard dla tego 

zastosowania – Globalny Standard 

Traceability (GTS2), który wprowadza 

dwa kluczowe pojęcia dla 

interoperacyjnej identyfikowalności: 

1. Krytyczne Wydarzenia Śledzenia 

– pakowanie, wysyłka, transport

odpowiednikiem przepływu danych 

w ramach procesów biznesowych 

jednego lub wielu partnerów 

handlowych.

Po połączeniu ten system 

standardów umożliwia identyfikację

Oliwa z oliwek
(poziom partii)

Stek z tuńczyka
(poziom artykułu)

Puste puszki
(poziom partii)

Tuńczyk w puszce
(poziom partii)

Puste kartony
(poziom klasy)

Skrzynki z puszkami 
tuńczyka

(poziom partii)
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Globalna społeczność GS1 opracowała też „słownik 

składni” zawierający zestaw pojęć opisujących każdy 

Identyfikator Zastosowań GS1.

z wykorzystaniem standardów GS1. 

Aby w pełni zrozumieć, jak standardy 

GS1 działają jako całość, warto 

zapoznać się z Dokumentem 

dotyczącym Architektury Systemu 

GS1.35

Kolejną korzyścią istnienia globalnej 

społeczności jest naturalna możliwość 

rozszerzania opracowanych już 

standardów bez ich powielania. 

Na przykład Słownik Internetowy GS1 

Web Vocabulary33 został 

zaprojektowany z myślą o możliwości 

rozszerzenia słownictwa dla

33 GS1.org/voc
34 Schema.org
35 https://www.gs1.org/standards/gs1-system-architecture-document/current-standard 

Za otwartym standardem standardów 

GS1 stoi globalna społeczność, która 

opracowuje różne działania mające na 

celu uproszczenie głębszych wdrożeń 

standardów GS1. Na przykład 

składnię, tj. gramatykę wspierającą 

uhierarchizowaną strukturę. Składnia 

ciągu elementów jest niezależna od 

nośnika danych (może być 

zakodowana w kodzie 1D, Kodzie QR, 

kodach Data Matrix oraz wielu 

innych). 

internetowych definicji produktów 

i stanowi naturalne rozszerzenie 

standardów schema.org34. 

Współpraca między GS1 

a schema.org umożliwia przepływ 

pomysłów w obu kierunkach 

i zapobiega ich powielaniu się.

Informacje zawarte w tym rozdziale 

mają uświadomić czytelnikowi 

kontekst złożoności oraz różnych 

korzyści związanych 
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Jednym z takich przykładów jest 

projekt Keep, który oferuje 

rozwiązanie dla identyfikowalności 

produktów elektrycznych 

i elektronicznych, mający w założeniu 

utrzymanie tych produktów w obiegu 

konsumpcyjnym. Projekt został 

sfinansowany przez Szwedzką 

Agencję Innowacji. Rozwiązanie 

ma za zadanie śledzić wszystkie 

materiały i komponenty, umożliwiając 

tym samym lepsze zrozumienie 

pochodzenia produktu. Zespół 

pracujący nad projektem był 

świadom wyzwań związanych 

z pozyskiwaniem danych i ich 

zarządzeniem, i zamiast wprowadzić 

własny standard nawiązał współpracę 

z GS1 Szwecja odnośnie do wymiany 

danych i standaryzacji. Producenci 

zrozumieli korzyści takiej inicjatywy 

i przy zaangażowaniu ze strony firmy 

Lenovo zespół mógł dokładnie 

określić, który typ danych był już 

dostępny w bazie danych 

producenta. Dało to możliwość 

szybkiego sprawdzenia istniejących 

luk i skupienia się na ich wypełnieniu 

(przedstawione w prototypie Keep)36.

Projekt ten skupia się na kwestii 

danych klimatycznych, które nie są 

potrzebne konsumentom i pracuje 

nad faktem, że konsumenci mogą nie 

wiedzieć, jak użyć większości tych 

danych. 

Dzięki rozwiązaniu Keep konsumenci 

otrzymują jasny obraz produktu, ze 

starannie uporządkowanymi danymi 

z przypisanym wynikiem „Keep

Score”.

4.4
Projekty branżowe równoległe 
do Cyfrowego Paszportu Produktu

32

W kontekście gospodarki cyrkularnej należy wspomnieć 

przykłady projektów oraz inicjatyw podjętych jeszcze zanim 

Cyfrowy Paszport Produktu stał się koncepcją na poziomie 

unijnym.

36 keepelectronics.com

Rysunek 6. Przykład informacji, którą może otrzymać konsument
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Kolejny przykład, który ma na celu 

wypełnienie luk informacyjnych 

w gospodarce cyrkularnej, to 

inicjatywa R-cycle – konsorcjum 

obejmujące różne branże, którego 

celem jest stworzenie systemu 

recyklingu „od kołyski do kołyski”, 

z wykorzystaniem założeń Cyfrowego 

Paszportu Produktu. W ramach tego 

systemu dane o opakowaniu są 

dostarczane automatycznie na linii 

produkcyjnej, a następnie dalej 

wymieniane między partnerami 

łańcucha dostaw. Inicjatywa ta 

dostarcza rzetelnych danych o ilości 

przerobionego plastiku użytego 

w opakowaniu, co stanowi istotne 

osiągnięcie. Tak jak w przypadku 

projektu Keep, inicjatywa ta również 

opiera się na istniejących 

standardach GS1 do identyfikacji 

i śledzenia zdarzeń. Konsorcjum 

postanowiło użyć standardów GS1 

za sprawą rozpoznawalności 

standardu na rynku, zwłaszcza 

w sektorze szybko zbywalnych 

towarów konsumpcyjnych, oraz za 

sprawą istniejących już struktur 

danych umożliwiających działanie 

większości funkcjonalności inicjatywy 

R-cycle37.

Rysunek 7. Przykład danych dzielonych w ramach inicjatywy R-cycle 

Te, jak również inne projekty, takie jak „Projekt Internet 
Żywności i Rolnictwa” (IoF 2020), finansowany przez UE 
w ramach programu Horyzont 202038, pokazują, że otwarte, 
globalne standardy są obecnie testowane pod kątem założeń 
gospodarki obiegu zamkniętego i mogą umożliwić stworzenie 
złożonej struktury danych, takich jak Cyfrowy Paszport, i jej 
wdrożenie z korzyścią dla organizacji będących częścią cyklu 
życia produktu. Cyfrowy Paszport niesie ze sobą wymierne 
korzyści dla gospodarki. Zależeć mogą one jednak w dużej 
mierze od stopnia wdrożenia programu, co zostanie 
dokładnie omówione w ostatnim rozdziale.
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37 https://r-cycle.org
38 https://www.iof2020.eu
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Finalne korzyści płynące z zastosowania Cyfrowego Paszportu 

Produktu będą w dużej mierze zależeć od kosztów wdrożenia. 

Na poziomie makroekonomicznym paszport produktu zwiększy 

produktywność gospodarki europejskiej, umożliwiając efektywne 

zrealizowanie założeń gospodarki cyrkularnej.

korzystając z istniejących standardów 

ISO oraz powszechnie stosowanych 

przez GS1 standardów identyfikacji, 

przechwytywania i wymiany danych. 

Wiele kluczowych informacji 

o konstrukcji i wdrożeniu systemu 

Cyfrowego Paszportu Produktu 

będzie zdefiniowanych aktami 

delegowanymi, co przed ich 

publikacją znacznie utrudnia ocenę 

potencjalnego wpływu. Po pierwsze, 

zakres produktów objętych 

inicjatywą39 oraz poziom

Paszportu Produktu wymagałaby 

identyfikacji na poziomie 

egzemplarza i dostępu do danych 

nie tylko od producentów oraz 

dystrybutorów, ale również 

partnerów logistycznych, detalistów 

oraz innych podmiotów gospodar-

czych całego łańcucha wartości 

produktu (od producenta i ich 

dostawców aż po konsumenta 

i dalej).

Po drugie, poziom uszczegółowienia 

zdefiniowany przez regulatorów 

w odniesieniu do konstrukcji 

Cyfrowego Paszportu jest na razie 

nieznany, co wywołuje pytania 

odnośnie do trudności zapewnienia 

płynnej interoperacyjności. Można 

zaobserwować różny wpływ 

Paszportu w zależności od sektora, 

partnera oraz kraju (duża skandyna-

wska sieć handlowa będzie mieć do 

czynienia z innymi wyzwaniami niż 

mały sklep we wschodniej Europie). 

Rozważanie i analiza tych różnic nie 

wchodzi w zakres tego raportu, gdyż 

za wcześnie jest jeszcze na ocenę 

wpływu na poziomie przedsiębior-

stwa.

Korzyści te jednak wykraczają poza 

uszczelnienie obiegu zamkniętego 

w danym regionie. Łańcuchy dostaw 

są złożone i globalne, tak więc aby 

rozwinąć bardziej przejrzysty, etyczny 

i zielony łańcuch dostaw, potrzebne 

jest podjęcie działań o zasięgu 

globalnym. Zwiększona identyfiko-

walność oraz dostępność danych, 

dzięki ulepszonej wydajności i 

stworzeniu nowych modeli 

biznesowych, zapewni nową jakość 

przejrzystości w biznesie.

Korzyści płynące z dobrze zaprojektowanego paszportu 

produktu są naprawdę duże. Znajdują się wśród nich 

większe bezpieczeństwo produktu oraz sprawniejsza walka 

z podrobionymi towarami. 

Chociaż zostało to wspomniane 

ogólnie w ocenie wpływu Komisji 

Europejskiej, realizacja w 

początkowej fazie wymaga dużych 

nakładów finansowych w całym 

łańcuchu dostaw. Proces mniej 

wydajny, dublujące się działania oraz 

powielające się zastrzeżone 

rozwiązania mogą zwiększyć koszty 

wdrożenia paszportu produktu na 

tyle, że w perspektywie wielu lat 

przewyższą one korzyści. Taka 

sytuacja zamieniłaby początkowe lata 

programu w obciążenie 

administracyjne, które nie od razu 

pozwoliłoby dostrzec wartość dla 

systemu. Wiele kosztów można 

zminimalizować lub ich uniknąć, 

wymaganej identyfikowalności są 

nadal nieznane. Na przykład 

właściwa ocena wpływu 

klimatycznego konkretnego towaru 

zakupionego w sklepie wymaga 

dostępu do pełnej historii danego 

egzemplarza produktu. Dwa 

identyczne opakowania sera 

wyprodukowanego w Holandii będą 

mieć różny wpływ na klimat, jeśli 

jeden z nich będzie transportowany 

pojazdem elektrycznym do 

najbliższego sklepu, a drugi 

ciężarówką z silnikiem spalinowym 

do Estonii. Najbardziej dalekosiężna i 

szeroko zakrojona wersja Cyfrowego
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39 Zgodnie z Artykułem 1. Regulacji zakres obejmuje wszystkie towary fizyczne wprowadzone na rynek 
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(żywność, pasza, produkty lecznicze, żywe rośliny i zwierzęta oraz mikroorganizmy), jednak wykluczenia 
te mogą być zmodyfikowane. Ponadto równoległe regulacje mogą w przyszłości nałożyć zobowiązania 
wobec Paszportu w odniesieniu do wybranych produktów, niezależnie od Regulacji ESPR. . 



W celu oceny wpływu odmiennych modeli wdrożenia Cyfrowego 

Paszportu Produktu przygotowaliśmy trzy przykładowe scenariusze, 

z których każdy zakłada serializację na poziomie pojedynczego artykułu. 

Artykuł 9. proponowanej Regulacji EkoProjekt stanowi obecnie, że Cyfrowy Paszport Produktu będzie odnosić się 

do modelu produktu, partii lub pojedynczego artykułu, co będzie określone w aktach delegowanych odnoszących 

się do Artykułu 4. Akty te nie są jednak jeszcze dostępne, a kształt Regulacji nie został sfinalizowany. Założona 

potrzeba serializacji została ujęta w raporcie, gdyż bez niej wiele korzyści wynikających z wdrożenia Cyfrowego 

Paszportu Produktu nie mogłoby się zmaterializować.

Należy jednak zwrócić uwagę, że identyfikacja na poziomie tylko typu umożliwiłaby znaczne obniżenie kosztów 

wdrożenia Cyfrowego Paszportu Produktu. Co więcej, w przypadku produktów o dużym wolumenie (opakowania, 

żywność i napoje) może wystarczyć zastosowanie wymaganego stopnia identyfikacji na poziomie numeru partii 

(co dałoby dostęp do znacznej ilości danych potrzebnych do określenia źródła pochodzenia produktu bez 

nadmiernych inwestycji w technologię drukarską na wysokowydajnych liniach produkcyjnych). Choć raport nie 

analizuje potencjalnych oszczędności, wynikających z tego rozwiązania w porównaniu z wymogiem identyfikacji 

na poziomie produktu, można się łatwo domyślić, że koszt takiej inwestycji byłby znacznie niższy w porównaniu 

ze scenariuszami omawianymi poniżej. W naszych scenariuszach, koncentrujemy się na stopniu standaryzacji 

Cyfrowego Paszportu Produktu i typach zastosowanych standardów. Scenariusze te przedstawiają 

się następująco:

Model oparty o instytucjonalnie centralnie zarządzane standardy/specyfikacje 

Europejski Parlament czy instytucje unijne opracowują i utrzymują wszystkie potrzebne komponenty 

Cyfrowego Paszportu: system unikalnych identyfikatorów, modele danych, wszystkie słowniki i składnie. Takie 

rozwiązanie zapewniłoby interoperacyjność na rynku Europy, ale nie w skali globalnej, a ponadto wymagałoby 

dużego wysiłku ze strony regulatorów i mogłoby okazać się kosztowne we wdrożeniu i utrzymaniu dla 

wszystkich zainteresowanych stron. Co więcej, w takim scenariuszu istnieje ryzyko, że producenci traktowaliby 

ten zapis jako „regulacyjny obowiązek”, „koszt prowadzenia biznesu”, coś niezwiązanego z innymi działaniami 

nakierowanymi na wprowadzenie produktów na rynek i zaangażowanie konsumentów. Kolejnym ryzykiem 

jest potencjalna bariera dla handlu międzynarodowego, którą skutkowałby tak scentralizowany system. 

Choć scenariusz ten jest mało prawdopodobny, używamy go jako punktu odniesienia dla zobrazowania 

korzyści i kosztów związanych z systemem obsługiwanym przez organ publiczny.

1

Konkurujące ze sobą standardy i systemy zastrzeżone

Komisja Europejska czy władze publiczne wprowadzają ogólne wytyczne odnośnie tego, co Cyfrowy Paszport 

Produktu powinien zawierać, ale pozostawiają dowolność co do tworzenia różnych systemów identyfikacji oraz 

modeli danych, czego skutkiem jest pojawienie się kilku różnych standardów, częściowo 

się powielających, bez gwarancji interoperacyjności (np. bez synchronizacji z różnymi systemami 

międzynarodowymi, regionalnymi lub krajowymi). W porównaniu ze Scenariuszem 1. w takim przypadku 

koszty dla Podatnika UE są dużo mniejsze, ale problemy braku wystarczającej interoperacyjności i dodatkowe 

komplikacje procesów biznesowych oznaczałyby wyższe koszty dla konsumentów, gdyż rozwiązanie to 

wymagałoby dużych inwestycji w infrastrukturę potrzebną podmiotom gospodarczym do 

skanowania/odczytania/interpretowania różnych struktur identyfikacyjnych i struktur danych. 

Byłoby to nieuniknione, biorąc pod uwagę globalną naturę łańcuchów dostaw.

2

Model oparty o otwarte, globalne i zdecentralizowane standardy

Komisja Europejska/instytucje publiczne proponują Cyfrowy Paszport Produktu oparty o dobrze zdefiniowane, 

otwarte, międzynarodowe standardy identyfikacji produktowej i współdzielenia danych, jak i na 

Europejskich/Krajowych standardach dla innych aspektów modelu cyrkularnego. Taki system 

ułatwiłby interoperacyjność w globalnych łańcuchach dostaw i ograniczyłby koszty wdrożenia oraz utrzymania 

systemu, jednocześnie zapobiegając powstawaniu tarć i barier rynkowych w odniesieniu do produktów 

trwałego użycia w handlu międzynarodowym.

3
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W kolejnych częściach raportu 

wskażemy, co poszczególne trzy 

scenariusze oznaczałyby dla 

kosztów opracowywania i 

utrzymania standardów oraz 

wymaganych modyfikacji po stronie 

producentów lub detalistów. 

Opiszemy wpływ na działanie rynku, 

upodmiotowienie konsumenta oraz 

wpływ na pozostałych interesariuszy.

Nasza analiza nie obejmuje kosztów 

zbierania i wykorzystywania samych 

danych wejściowych (zakładając, że 

we wszystkich trzech scenariuszach 

koszt byłby ten sam), a skupia się na 

tym, jak trzy różne scenariusze 

(dotyczące standardów 

przewidzianych dla Paszportu 

Produktu) wpłynęłyby 

na zbieranie i wykorzystanie danych 

produktowych. Zakładamy, że Unia 

Europejska zapewni wsparcie 

finansowe potrzebne do wdrożenia 

regulacji, ułatwiając tym samym 

biznesowi osiągniecie celów 

związanych z modelem cyrkularnym 

(jak miało to miejsce w przypadku 

Inicjatywy na rzecz Produktów 

Zrównoważonych). Przypuszcza się, 

że pomoc finansowa zapewni 

przedsiębiorstwom wsparcie 

potrzebne do wdrożenia nowych 

wymogów związanych z 

implementacją Paszportu. Pomoc 

ta będzie dostępna w przypadku 

wszystkich trzech zakładanych 

scenariuszy. Aby porównać koszty 

operacyjne i konieczne inwestycje,

w naszej analizie zastosowano 

10-letnie ramy czasowe. W celu 

usprawnienia analizy przyjęliśmy 

stałe ceny z roku 2020.
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Paszport wymaga systemu, który pozwoli generować 

i utrzymać unikalne identyfikatory, jakie działają we 

wszystkich etapach łańcucha dostaw, wraz z 

interoperacyjnymi modelami danych. 

W celu zobrazowania skali wyzwania 

warto wspomnieć, że w UE 

funkcjonują ponad 2 miliony 

producentów, wytwarzających co roku 

biliony produktów. Ponadto pełna 

identyfikowalność tych towarów 

wymagałaby unikalnych 

Identyfikatorów nie tylko dla 

poszczególnych artykułów, ale też dla 

lokalizacji, między którymi się one 

poruszały. Aby zapewnić pewną

podstawę do tworzenia 

i utrzymywania danych w Paszporcie, 

należałoby opracować ujednolicony 

mechanizm lub model wymiany 

danych o różnorakich wydarzeniach 

zachodzących w łańcuchu dostaw 

(np. przewóz towarów). Unikalne 

Identyfikatory to klucze, które dają 

dostęp do danych produktowych, ale 

Paszport będzie mógł w pełni

realizować swój potencjał, jeśli 

powstanie dobrze zaprojektowany 

model danych. Nie są tu konieczne 

jedynie atrybuty opisujące każdy 

artykuł, ale również reguły, słowniki i 

składnie.

W świecie innowacji i dynamicznie 

zmieniających się warunkach

rynkowych takie słowniki będą 

musiały być stale aktualizowane 

i dostosowywane (np. tak, aby objąć 

nowe materiały). Stałe 

dostosowywanie modeli danych, 

które dotrzymują kroku potrzebom 

biznesowym, wiąże się 

z nieustannym dialogiem między 

dostawcami oraz użytkownikami 

w prawie wszystkich sektorach 

gospodarki na całym świecie.

Standardy przybierają różne formy, 

ale ich właściwe opracowanie 

i utrzymanie jest czasochłonne 

i kosztowne. Na poziomie 

międzynarodowym standardy są 

zazwyczaj opracowywane przez 

stowarzyszenia lub agencje 

standaryzujące. Organizacje te 

jednak obejmują odmienne sektory, 

modele kosztowe, specyfikacje oraz 

inicjatywy. Organ standaryzujący 

zazwyczaj opracowuje standardy w 

ramach sprecyzowanych tematów. 

Dla porównania, w przypadku 

Cyfrowego Paszportu Produktu 

pojawia się konieczność poszerzenia 

zakresu o dodatkowe działania 

biznesowe oraz obszary produktowe. 

Tworzy to dodatkowy poziom 

złożoności, który niewątpliwie 

przekłada się na wyższe koszty 

wdrożeniowe.

System identyfikowalności oraz 

systemy współdzielenia danych są 

również ujęte w standardzie, ale, jak

wspomniano wcześniej, jest za 

wcześnie, by je ująć w tej ocenie. 

Standardy UE w większości 

przypadków zwiększają 

produktywność na rynku oraz wśród 

przedsiębiorców, na co zwrócono 

uwagę podczas prezentacji 

wstępnych wyników badań Komisji 

Europejskiej dotyczących Funkcji 

i wpływów Standardów UE. Niemniej 

ustalono już, że zakres produktów, 

które będą wymagać Paszportu, 

obejmie też produkty pochodzące 

spoza UE. Regulacja EkoProjekt

proponuje nałożenie na importerów 

i producentów stosownych 

obowiązków (zgodnie 

z Artykułem 4.)40 .

Aby Paszport mógł w pełni działać 

(na najwyższym poziomie 

szczegółowości), należy zapewnić

że Identyfikatory są unikalne na 

poziomie konkretnego artykułu 

z numerem seryjnym, tak, aby dwa 

przedmioty nie miały tego samego 

Identyfikatora, a każdy miał tylko 

jeden unikalny.

Dla przedmiotów fizycznych potrzebne są unikalne 

identyfikatory, tak, aby móc poprawnie powiązać cyfrowe 

informacje o cechach produktu z rzeczywistym produktem.
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Mogą one też przynieść 

europejskiemu rynkowi 

i przedsiębiorcom łatwiejszą 

możliwość nawiązania 

międzynarodowych relacji oraz 

sprzedaży swoich produktów i usług 

globalnie. Wykorzystanie 

międzynarodowych standardów 

pomaga zagwarantować dostęp do 

międzynarodowych rynków, 

poprawia interoperacyjność 

produktów oraz konkurencyjność 

na rynkach międzynarodowych.

Międzynarodowe aspekty polityki 

standaryzacyjnej

Zamierzeniem polityki Komisji 

Europejskiej jest ujednolicenie, 

na tyle, na ile to możliwe, 

europejskich standardów ze 

standardami międzynarodowymi 

przyjętymi przez Międzynarodowe 

Organizacje Standaryzacyjne ISO, IEC 

oraz ITU. Proces ten określany jest 

jako prymat międzynarodowej 

standaryzacji i oznacza, 

że europejskie standardy powinny 

być oparte na standardach 

międzynarodowych. Nakładanie się 

standardów może prowadzić do 

komplikacji, fragmentaryzacji rynku 

oraz sporego obciążenia dla branży. 

Z tych powodów zawarte zostały już 

porozumienia o współpracy między 

europejskimi i międzynarodowymi 

organizacjami. Są wśród nich:

• Porozumienie Wiedeńskie między 

Międzynarodową Organizacją 

Standaryzacyjną (ISO) a 

Europejskim Komitetem 

Normalizacyjnym (CEN), 

• Porozumienie Drezdeńskie między 

Międzynarodową Komisją 

Elektrotechniczną (IEC) 

a Europejskim Komitetem 

Normalizacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC). 

Opracowywanie i utrzymanie 

standardów jest kosztowne. 

W przypadku użytkowników 

standardów może to być jeszcze 

bardziej kosztowne, jeśli muszą oni 

spełniać wymogi różnych, 

konkurujących ze sobą 

standardów. Z tego powodu 

organizacje standaryzujące często 

nawiązują partnerstwa między 

sobą w celu uniknięcia tworzenia 

powielających się i konkurujących 

ze sobą standardów. 

GS1 jest globalną, otwartą 

organizacją standaryzacyjną, 

której działalność wychodzi poza 

opracowywanie, publikowanie 

oraz zarządzanie standardami 

identyfikacji i modeli danych 

stosowanymi w łańcuchach 

dostaw. Działalność GS1 wraz 

z jej Organizacjami Członkowskimi, 

działającymi w 116 krajach na 

całym świecie41, obejmuje także 

angażowanie globalnych 

społeczności branżowych 

w nieprzerwany dialog. Dialog 

dotyczący wdrożeń i stosowania 

standardów, jakie utrzymują 

w imieniu branż, które obsługują, 

z których większość ma 

zastosowanie w przypadku 

wdrożenia Cyfrowego Paszportu.

Opracowanie i utrzymanie 

standardów jest kosztownym 

i niekończącym się procesem, 

co sprawia, że przyjęcie 

perspektywy przynajmniej 10

-letniej wydaje się właściwsze. 

Opracowanie nowych standardów 

danych produktowych dla 

europejskiego Paszportu 

od podstaw oznaczałoby powielenie 

wysiłków i wydatków już 

poniesionych. W oparciu o analizę 

głównych międzynarodowych 

organizacji standaryzacyjnych szacuje 

się, że w perspektywie 10 lat koszty 

opracowania i wdrożenia 

standardów mogą wahać się między 

200 a 400 milionami euro.

Kwota ta jednak może okazać się 

niedoszacowana, gdyż nie 

uwzględnia dekad inwestycji 

poniesionych na pozyskiwanie 

partnerów i doświadczeń, 

budowanie społeczności, 

pozyskiwanie wiedzy od 

użytkowników oraz na zwiększenie 

rozpoznawalności na globalnych 

rynkach. Globalne zaangażowanie 

to fundament działalności GS1, które 

sprawia, że standardy GS1 

są powszechnie używane w handlu 

detalicznym. Ilość czasu i wyjątkowy 

kontekst czynią jakąkolwiek próbę 

oszacowania skali kosztów takich 

inwestycji niemożliwą. Nie zmienia 

to jednak faktu, że każda organizacja 

zamierzająca zarządzać Cyfrowym 

Paszportem Produktu na globalną 

skalę będzie musiała ponieść 

duże koszty związane z budową 

wymaganej infrastruktury 

organizacyjnej oraz 

rozpoznawalności. Opracowywanie 

standardów wymaga czasochłonnych 

negocjacji potrzebnych do 

pogodzenia rozbieżnych priorytetów 

stron zaangażowanych, 

co oznaczałoby, że ostateczny koszt 

jest wielokrotnie wyższy.
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Standardy międzynarodowe pomagają usuwać bariery 

handlowe, wspierają konwergencję legislacyjną na 

poziomie międzynarodowym oraz zapobiegają działaniom 

protekcjonistycznym

41 European Commission, 2011. A strategic vision for European standards: Moving forward to 
enhance and accelerate the sustainable growth of the European economy by 2020. Dostępne: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0311&from=RO 
42 https://www.gs1.org/sustainability
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Choć przydzielenie tożsamości 

wydaje się prostym zadaniem, należy 

pamiętać, że proces ten będzie 

przebiegał jednocześnie w setkach 

tysięcy firm produkujących na całym 

świecie. Istnieje wiele różnych 

rejestrów w UE, które obecnie 

zapewniają unikalność różnych 

numerów identyfikacyjnych. 

Począwszy od osobistych numerów 

identyfikacyjnych takich jak PESEL,

poprzez numery rejestracyjne 

pojazdów aż po rejestry firm. Ich 

funkcjonalność różni się, 

ale zapewnienie unikalności 

identyfikatorów stanowi istotną 

i kosztowną część ich działań.

GS1 in Europe przeznacza większą 

część rocznego budżetu na 

wdrożenia spójnych standardów 

poprzez rekomendacje dla branży 

w całym regionie. Opracowywanie 

(lub przeprojektowywanie) 

wszystkich standardów danych 

produktowych, koniecznych do 

wdrożenia Paszportu oraz 

stworzenia systemu unikalnych 

Identyfikatorów, wiązałoby się 

z dużym i zbytecznym kosztem.

W Scenariuszu 1., w którym system 

jest przygotowywany i utrzymywany

przez Komisję Europejską lub rząd

lokalny, koszt dla podatnika UE 

przekroczyłby 2-3 miliardy euro 

w perspektywie 10 lat, przy 

założeniu, że byłby równie wydajny 

jak już istniejący system GS1.

W Scenariuszu 2. koszty te nie byłyby 

wprost widoczne, gdyż zostałyby 

zaszyte w opłatach na rzecz 

dostawców konkurujących 

standardów. Powielanie pracy 

prawdopodobnie oznaczałoby koszty 

wyższe niż 2-3 miliardy euro, 

zwłaszcza że podmioty gospodarcze 

musiałyby komunikować się 

z różnymi standardami. Koszty 

te nie byłyby ponoszone przez 

mieszkańców UE jako podatników, 

a raczej jako przez konsumentów. 

W Scenariuszu 3. dodatkowe, nowe 

koszty są nieznaczne, gdyż Paszport 

oparty byłby na już istniejących 

standardach oraz cyfrowej 

infrastrukturze, a realne koszty 

wdrożeniowe byłyby w dużej części 

ponoszone przez globalne podmioty, 

które już teraz wspierają finansowo 

działanie GS1 jako 

międzynarodowego organu 

standaryzującego o charakterze 

non-profit. Niższy koszt Scenariusza 

3. wynika też w dużej części 

ze zgromadzonej już wiedzy.
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Opracowanie standardu modelu danych nie wystarczy. 

Jeśli Paszport ma działać płynnie, istotne jest, 

aby wszystkie Identyfikatory były globalnie unikalne 

oraz z założenia w pełni interoperacyjne.



43 Wilson, Chris M. "Market frictions: A unified model of search costs and switching costs." European 
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from Medicare Part D." American Economic Journal: Applied Economics 8.3 (2016): 165-95.
45 Honka, Elisabeth. "Quantifying search and switching costs in the US auto insurance industry." 
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5.2.
Wpływ na konkurencyjność
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Wdrożenie paszportu produktu, opartego na otwartym 

standardzie, może zwiększyć konkurencję oraz 

produktywność w porównaniu z system opartym o 

zastrzeżone standardy.

W porównaniu z konkurującymi 

standardami zastrzeżonymi, jeden 

otwarty standard umożliwia 

interoperacyjność oraz redukuje 

koszty transakcji związane 

z przechodzeniem z jednego 

do drugiego dostawcy towarów 

oraz dystrybutora. 

Tego typu efekty zostały empirycznie 

zidentyfikowane w przypadku 

ubezpieczeń zdrowotnych44, 

ubezpieczeń pojazdów45, dostawców 

prądu46 oraz rynku telefonów 

komórkowych47.

Koszty transakcyjne, związane z przechodzeniem 

od jednego dostawcy lub dystrybutora do drugiego, 

zmniejszą konkurencyjność na rynku poprzez zwiększenie 

kosztów zmiany dostawców.

Analogiczna sytuacja zachodzi na 

poziomie konsumenta. Wcześniej 

poszczególni konsumenci nie mogli 

zmieniać operatorów sieci 

komórkowych bez utraty swoich 

numerów telefonów. Takie koszty 

transakcyjne zwiększają siłę 

negocjacyjną dostawców, a tym 

samym przekładają się na wyższe 

ceny, niższą jakość produktów i usług 

oraz obniżają dobrobyt 

konsumenta43.
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Gdy przewaga produktywności 

nowego dostawcy na starym będzie 

mniejsza niż koszty zmian, przejście 

do nowego, wydajniejszego dostawcy 

przestaje być opłacalne. Idąc za tym 

tokiem myślenia, badanie Simcoe & 

Basker53 pokazuje zależność między 

wdrożeniem Kodów UPC 

(odpowiednika kodu EAN w USA, 

z których wszystkie są identyfika-

torami GS1 GTIN) a międzynarodo-

wym przepływem handlowym. 

Produkty w branżach produkcyjnych 

z większymi współczynnikami 

wdrożenia lokalnych kodów UPC 

odnotowały dużo szybszy wzrost, jeśli 

chodzi o import towarów do USA. 

Może to też oznaczać, że automaty-

zacja łańcucha dostaw redukuje 

koszty detalistów związanych 

współpracą z zagranicznymi 

dostawcami. Jako że UPC jest częścią 

globalnie interoperacyjnego systemu 

standardów identyfikatorów GS1, 

zakładanie istnienia wpływu na 

import wydaje się uzasadnione. 

Badanie pokazało, że istnieje 

statystycznie nieznaczący wpływ 

wdrożenia kodów UPC na eksport 

produktów. Ponadto wdrożenie 

kodów UPC miało pozytywny wpływ 

na zatrudnienie54 oraz wydajność 

pracy55. Szacujemy, że spadek 

wydajności, spowodowany mniejszą 

konkurencją w przypadku Paszportu 

opartego na rozwiązaniu 

zastrzeżonym (Scenariusz 2.), mógłby 

oznaczać straty sięgające 71 

miliardów euro w porównaniu z 

dobrze zdefiniowanym standardem 

(Scenariusze 1. i 3.). Rozwiązania 

napędzane przez rynek, a 

zarządzane centralnie, powinny dać 

podobny efekt, ponieważ oba 

redukują koszty transakcyjne między 

podmiotami gospodarczymi.

Na przełomie XX i XXI wieku wiele krajów wdrożyło regulacje dotyczące przenoszenia numerów komórkowych 

w celu obniżenia kosztów zmiany operatorów na rynku telekomunikacyjnym48. Wpływ zmian związanych z redukcją 

kosztów na ceny na rynku był już analizowany przez wielu badaczy.

Sean Lyons49, na podstawie danych analizy szeregów czasowych przeprowadzonej w krajach OECD w latach 1999

-2006, szacuje, że przenośność numerów komórkowych prowadzi do obniżenia rzeczywistych średnich cen o około 

8-9% krótkoterminowo, a długoterminowo o 12-15%. Cho Deagon wraz z zespołem doszli do podobnych 

wniosków, jeśli chodzi o Europę50. Ich badanie pokazało, że przenośność numerów komórkowych obniża koszty 

o 4-8% w zależności od specyfikacji modelu. Badanie Tokio Otsuka & Hitoshi Mitomo51 pokazuje podobny efekt 

w Japonii, mianowicie redukcję kosztów o 7-9% w dwa lata od wdrożenia polityki. Z kolei Shi i Rhee52 sugerują 

jeszcze większą redukcję kosztów w przypadku Hong Kongu (60% w kolejnych okresach po zmianie polityki).

Źródło Obszar Powiązana redukcja kosztów

Lyons (2010) OECD 8-15%

Cho et. Al (2016) 15UE 4-8%

Otsuka and Mitomo (2013) Japan 7-9%

Shi and Rhee (2006) Hong Kong 60%

Ramka 2: Regulacja dotycząca przenoszenia i numerów komórkowych i redukcja kosztów
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doi:10.1016/j.telpol.2012.04.008
52 Shi, M., Chiang, J., & Rhee, B. D. (2006). Price competition with reduced consumer switching costs: The 
case of ‘‘wireless number portability’’ in the cellular phone industry. Management Science, 52(1), 27–38
53 Basker, Emek, and Timothy Simcoe. "Upstream, Downstream: Diffusion and Impacts of the 
Universal Product Code." Journal of Political Economy 129.4 (2021): 1252-1286.
54 Ibid.
55 Basker, Emek. "Raising the barcode scanner: Technology and productivity in the retail sector." 
American Economic Journal: Applied Economics 4.3 (2012): 1-27.
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5.3.
Bariery w handlu
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Wdrożenie Cyfrowego Paszportu Produktu może mieć 

potencjalny wpływ na kształt barier w handlu 

międzynarodowym.

Rozbieżność w wymogach dla 

danych obsługiwanych przez firmy 

z UE oraz spoza UE potencjalnie 

mogłaby zostać zaklasyfikowana jako 

techniczna bariera w handlu zgodnie 

z klasyfikacją MAST 2012 o Środkach 

Beztaryfowych56. Jak wskazuje Cadot, 

taka bariera przejawia się jako 

„regulacyjny dystans" 

– spowodowany różnicami 

w oczekiwaniach regulacyjnych 

dotyczących produktów w obiegu 

między krajami. Innymi słowy, UE 

stosowałaby środki pozataryfowe

wobec dostawcy spoza UE, które 

nie dotknęłyby go handlu w innym 

regionie. Autorzy zwracają uwagę, 

że techniczne bariery powinny być 

poddane dokładnej analizie, gdyż 

wywierają znaczący wpływ poprzez 

podwyższenie taryf AVE (ad valorem 

equivalent) od wartości towaru, 

w porównaniu z np. środkami 

sanitarnymi i fitosanitarnymi lub 

środkami kontroli na granicy57.

GS1 zapewni z kolei międzynaro-

dowe, otwarte standardy, z którymi 

firmy na całym świecie są już dobrze 

zaznajomione. Większość z nich to 

firmy spoza UE, które już teraz, 

eksportując towary do UE, używają 

Globalnego Numeru Jednostki 

Handlowej (GTIN) w formie kodów 

kreskowych. Budowanie systemu 

danych Paszportu w oparciu o 

standardy GS1 zmniejszyłoby 

obciążenia względem firm już 

stosujących standardy, modele 

danych oraz system identyfikacji 

GS1. Opcja ta dodatkowo 

zmniejszyłaby ryzyko powstania 

barier innych niż handlowe, które 

Paszport mógłby wywołać, zwłaszcza 

w scenariuszu, w którym producenci 

musieliby stosować wiele 

konkurujących ze sobą standardów, 

chcąc w ten sposób zapewnić sobie 

wolny dostęp do całego rynku UE 

(bez żadnych ograniczeń 

wynikających ze standardów 

wybranych przez detalistów). 

W myśl przewidywanej regulacji 

towary importowane spoza UE 

musiałyby być zgodne ze 

standardami danych Paszportu, 

aby zapewnić operatorom łańcucha 

dostaw oraz końcowym odbiorcom 

te same informacje. Oznaczałoby to, 

że firmy spoza UE musiałyby 

dostosować się i wdrożyć systemy 

danych odpowiednie do wymogów 

Paszportu Produktu. Charakter tej 

zmiany oznaczałby dla firm spoza UE 

koszty takie same, jakby prowadziły 

swoją działalność w obszarze UE. 

Gdyby Paszport Produktu UE miał 

bazować na standardach 

zastrzeżonych, zwiększone koszty 

ich wdrożenia byłyby na tyle istotne, 

że firmy musiałyby albo dostosować 

cenę (zagrażając importerom), albo 

dokonać całkowitej rewaluacji 

uzasadnienia działania biznesowego, 

potencjalnie zniechęcając firmy do 

eksportowania towarów do UE (jeśli 

inne regiony byłyby dla nich bardziej 

dochodowe za sprawą braku 

dodatkowych wymagań). Koszty te 

oczywiście kumulowałyby się bardziej 

przy większej liczbie konkurujących 

ze sobą standardów, do których 

każdy producent musiałby się 

dostosować.
56 Cadot, O., J. Gourdon and F. van Tongeren (2018), “Estimating Ad Valorem Equivalents of Non-
Tariff Measures: Combining Price-Based and Quantity-Based Approaches”, OECD Trade Policy 
Papers, No. 215, OECD Publishing, Paris.
57 Ibid.

Koszty te mogą jednak potencjalnie stanowić

nieproporcjonalne zagrożenie dla ich marż.
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trudno znaleźć podobne systemy 

operacyjne. Wypowiedzi ekspertów 

co do sumy kosztów były bardzo 

ostrożne, ale i tak szacowane kwoty, 

sięgające setek milionów euro, 

można przyjąć za wysoce 

prawdopodobne.

Ponadto w przypadku legislacji 

tytoniowych wdrożenia odbywały 

się na poziomie krajowym, a jedynie 

agregacja danych na szczeblu UE. 

W ramach Regulacji EkoProjekt

agregacja danych musi jednak 

odbywać się na wielu poziomach,

co w przypadku konkurujących 

standardów zastrzeżonych 

gwałtownie skomplikowałoby 

implementację oraz znacznie 

podniosło jej koszty. Multiplikacja 

standardów z pewnością będzie 

oznaczać powielenie kosztów w na 

końcu łańcucha wartości dodanej, 

gdyż detaliści będą musieli 

dopasować systemy tak, aby 

współdziałały z różnymi standardami. 

W niektórych przypadkach dotknie to 

producentów chcących dostosować 

się do potrzeb różnych detalistów. 

Dokładnie rzecz biorąc, wpływ będzie 

zależeć od siły negocjacyjnej, ale 

koszty i tak będą powielane.

5.4.
Integracja danych
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Wdrożenie Cyfrowego Paszportu Produktu w zależności 

od scenariusza wdrożeniowego może też wymagać 

dodatkowych wydatków związanych z integracją danych.

organów nadzorujących), będą 

musiały opracować lub pozyskać 

rozwiązania umożliwiające agregację, 

integrację oraz konsolidację 

wszystkich produktów bez względu 

na zastosowany standard. 

Będzie to niewątpliwie wiązać się 

z dalszymi kosztami, które 

w zależności od podmiotu będą 

przeniesione na podatnika lub 

konsumenta i mogłyby zniweczyć 

korzyści zakładane przez 

wprowadzenie Paszportu. Przykład 

takich kosztów można znaleźć 

w branży tytoniowej. 

Jako że standardy systemów 

śledzenia i wyszukiwania (track

and trace) mogą się różnić między 

krajami UE, Komisja Europejska 

potrzebowała systemu do integracji 

danych w jednym miejscu. Nawet 

w tym prostym przypadku (z jednym 

typem produktu i prostą listą 

składników, na wysoce regulowanym 

i skoncentrowanym rynku) potrzebny 

był zewnętrzny dostawca usług. 

Biorąc pod uwagę samą liczbę 

towarów, zadanie to w przypadku

bardziej rozbudowanego Paszportu 

byłoby o wiele trudniejsze, ze 

względu choćby na swoją

różnorodność. Na chwilę obecną

Różne podmioty będą wymagać 

dostępu do zintegrowanych danych, 

tak, aby umożliwiło im to komplekso-

wą analizę rynku, ocenę polityki lub 

zarządzania produktem. Będą wśród 

nich między innymi regulatorzy / 

organy nadzorujące, 

przedsiębiorstwa zajmujące się 

zagospodarowaniem i recyklingiem 

odpadów, warsztaty naprawcze, 

sklepy z artykułami używanymi oraz 

analitycy. Są to istotne podmioty, 

których nie można pominąć, gdyż 

ich wkład wydaje się mieć kluczowe 

znaczenie w przestawieniu się 

z gospodarki liniowej na cyrkularną. 

Podmioty te, podejmując działania 

na rzecz modelu cyrkularnego, będą 

wymagać dostępu do kompleksowe-

go obrazu rynku oraz będą musiały 

być w stanie zarządzać informacjami 

produktowymi w ramach wszystkich 

standardów. Może się to okazać 

szczególnie obciążające w przypadku 

podobnych albo identycznych 

produktów, podzielonych za sprawą 

różnych standardów Cyfrowego 

Paszportu Produktu. W Scenariuszu 

2., zakładającym stosowanie wielu 

konkurujących ze sobą, różnych 

standardów danych, podmioty 

chcące połączyć się z Paszportem 

w celu pozyskania danych, zarówno 

w ramach działalności biznesowej 

(jak w przypadku warsztatów 

i podmiotów zajmujących się

recyklingiem), jak i analizy czy 

zbierania danych (jak w przypadku

Unia Europejska przyjęła właśnie legislację zakładającą 

walkę z nielegalnym handlem w oparciu o identyfikowalność 

jako obligatoryjny środek w tym regionie. 

Wpływ międzynarodowych otwartych standardów na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego w Europie | Kalkulacja wpływu



5.5.
Koszty wdrożeń poniesione przez 
producentów i detalistów
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Eksperci współpracujący podczas przygotowywania raportu 

zgodnie twierdzili, że większość kosztów wdrożeniowych 

zostałaby poniesiona przez producentów. 

Rozmiar kosztów w dużej mierze 

zależy od kształtu przyjętych 

standardów oraz metody 

wdrożeniowej. Implementacja 

Paszportu Produktu, opartego na 

dobrze zdefiniowanych standardach 

(ISO, GS1), byłaby najbardziej 

opłacalnym rozwiązaniem, zwłaszcza 

w dłuższej perspektywie.

Po pierwsze, analiza sytuacji 

największych producentów napojów 

gazowanych pokazała, że serializacja

oparta na otwartym standardzie GS1 

(Scenariusz 3.) pozwala obniżyć 

koszty w porównaniu ze współpracą 

z dostawcą usług bazującym na 

systemie zastrzeżonym (Scenariusz 

2.). W tym konkretnym przypadku 

system zastrzeżony kosztowałby 6 

euro na 10.000 jednostek 

towarowych. Podobna liczba została 

podana w ocenie wpływu 

technicznych standardów dla 

opracowania i obsługi systemu 

identyfikowalności Unii Europejskiej 

dla wyrobów tytoniowych. Ukryte 

koszty generowania unikalnych

identyfikatorów wynosiły w tym

przypadku 5,6 euro na 10.000 

produktów, a koszty etykiet wyniosły 

8,9 euro.

Możliwe koszty dla producenta 

wynosiły od 6 do 14 euro na 10.000 

jednostek rocznie. Dla porównania 

wdrożenie identyfikatora SGTIN 

(seryjnego GTIN) wymagałoby 

wstępnych nakładów kapitałowych 

rzędu 8 euro na 10.000 

wyprodukowanych jednostek, ale 

koszt ten z czasem zdecydowanie 

by spadł. Szacuje się, że po 

zakończonym cyklu życia pierwotnie 

zakupionych urządzeń koszty ich 

wymiany będą niższe. W przypadku 

skorzystania z jednego otwartego, 

globalnego systemu standardów 

(np. GS1) producenci etykiet 

rywalizowaliby między sobą, 

w odróżnieniu od przypadku 

zastosowania standardów 

zastrzeżonych. Zakładając, 

że konkurencja między dostawcami 

obniża ceny o nawet 20%, koszt 

Scenariusza 3. spadłby do 6,4 euro 

na 10.000 jednostek towarowych. 

Biorąc pod uwagę 5-letni cykl życia 

urządzenia etykietującego (choć w 

niektórych przypadkach może on być 

dłuższy), oznacza to, że okres 10 lat 

w Scenariuszu 3. wygenerowałby 

koszt między 14 a 15 euro na 10.000 

jednostek towarowych, co w 

Scenariuszu 2. wyniosłoby od 60 do 

140 euro na 10.000 jednostek 

towarowych. Warto jednak zauważyć, 

że rzeczywiste różnice w kosztach 

mogą być dużo większe.
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Choć w Scenariuszu 2. Dostawca 

usług pokryje koszty obsługi IT, nadal 

mogą istnieć koszty związane 

z zarządzaniem. Fabryce 

współpracującej z 3 różnymi 

detalistami, używającymi różnych 

systemów, będzie trudniej zarządzać 

procesami niż w przypadku 

scenariusza z jednym standardem 

identyfikacji (stosowanym przez 

wspomnianych detalistów). Mówiąc 

prościej, należy oczekiwać, 

że zastosowanie różnych, 

konkurujących standardów w całym 

globalnym łańcuchu dostaw będzie 

mieć zwielokrotniony wpływ na 

koszty całościowe. Producenci będą 

musieli obsługiwać różne systemy, 

które niekoniecznie okażą się 

wystarczające interoperacyjnie, 

co będzie mnożyło liczbę 

potrzebnych maszyn.

Nawet jeśli dostawca usługi pokryje 

koszty etykietowania dla każdej linii 

produkcyjnej, utrudni to zarządzanie 

surowcami i narazi na większe ryzyko 

błędu. Oprócz kosztów zarządzania 

wieloma standardami danych 

producenci będą też ponosić 

dodatkowe koszty związane 

z zarządzaniem i śledzeniem 

poszczególnych strumieni 

materiałowych. Wpływy te są jednak 

trudne do zmierzenia, gdyż obecne 

systemy zarządzania i śledzenia 

surowców w produkcji są często 

mało przejrzyste.

Scenariusz 1. znalazłby się gdzieś 

pomiędzy, choć standardem 

zarządzałaby Komisja Europejska, 

zmniejszając tym samym siłę 

negocjacyjną dostawców (niższe 

koszty niż w Scenariuszu 2.). 

Z drugiej strony, wdrożenie systemu 

opracowanego przez takie 

organizacje, jak GS1, jest zazwyczaj 

tańsze, gdyż standard ten może 

działać, tylko jeśli jest opłacalny dla 

zainteresowanych podmiotów.

Organ administracji publicznej 

opracowujący standardy robi to, 

obligując firmy do ich przyjęcia, 

co nie zachęcałoby do poszukiwania 

najbardziej opłacalnego rozwiązania. 

Przykładem tego może być Rosyjski 

System Identyfikowalności, w którym 

koszty dla producentów są znacznie 

wyższe, około 70 euro na 10.000 

jednostek towarowych (biorąc pod 

uwagę powyższe, w Scenariuszu 1. 

zakładamy, że koszty wdrożenia 

wahałyby się między 14,4 a 30 euro 

na 10.000 jednostek towarowych. 

Jeśli jednak inne kraje przyjmą 

podobne systemy, wówczas 

interoperacyjność staje się o wiele 

trudniejsza, a nawet niewykonalna.

Całościowe koszty wdrożenia zależą 

od jednostkowej ceny Identyfikatora 

oraz liczby produktów. Według 

naszych szacunków każdego roku 

na rynek UE, do sektorów objętych 

analizą, trafia około 5 bilionów 

artykułów (2.8-7.6). Taki wolumen 

może być realistycznie obsługiwany 

przez Paszport Produktu. Obejmuje 

to 4 biliony opakowań (2-5.9); 1,1 

biliona artykułów spożywczych 

i napojów (0.8-1.6), 21 miliardów 

artykułów tekstylnych (17-25.5); 1,1 

miliarda artykułów RTV AGD (0.9-1.3) 

oraz 1 miliard baterii (0.7-1.3). Tak 

duża liczba artykułów przekłada się 

na wysokie łączne koszty, nawet jeśli 

koszt dodatkowo nałożony na 

pojedynczy artykuł jest bardzo niski. 

Dla uproszczenia, analizując tylko 

jeden, środkowy szacunek, możemy 

stwierdzić, że koszty generowane dla 

producentów w perspektywie 10 lat 

kształtują następująco:
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Standardy zarządzane centralnie przez instytucję publiczną:

Od 9 do 18 miliardów euro

1

Konkurujące zastrzeżone standardy oraz systemy:

Od 63 do 152 miliardów euro

2

Globalne, otwarte, zdecentralizowane standardy: 

Od 3 do 7,1 miliardów euro

3
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Niższe koszty związane 

z implementacją Paszportu Produktu 

w trzecim przypadku wynikają 

z samej natury globalnych, otwartych 

standardów. Pozwalają one stworzyć 

ekosystem, w którym dostawcy mogą 

konkurować ze sobą, opracowywać 

wydajne i interoperacyjne

rozwiązania, które oparte są na 

otwartych standardach. Różnice 

w powyższych szacunkach wynikają 

z odmiennej natury potencjalnych 

standardów (otwartych lub 

zastrzeżonych). Modele standardów 

zastrzeżonych mogą się wiązać 

z opłatami zależnymi od wolumenów, 

co zwiększa obciążenia finansowe dla 

biznesu. Ponadto istotnym atutem 

organów standaryzacyjnych jest ich 

infrastruktura szkoleniowa, podczas 

gdy standardy zastrzeżone oraz 

modele wdrożeniowe pewnie 

wymagałyby dodatkowych inwestycji 

na rzecz stworzenia różnych praktyk 

szkoleniowych.

Koszty te można by jednak 

zredukować nawet o 80% przy 

wykluczeniu opakowań. Ponadto

ograniczenie wymogów 

identyfikacyjnych do poziomu 

produktu (nie partii lub klasy) 

pozwoliłoby na jeszcze większą 

redukcję kosztów. Jak wspomniano, 

podnoszenie poziomu identyfikacji 

do produktu (a nie serii) mogłoby 

mieć dalszy wpływ na koszty, 

zwłaszcza jeśli chodzi o opakowania, 

żywność oraz napoje.

Scenariusze 1. i 3. wywołałyby 

mniejsze zakłócenia w przypadku 

detalistów niż Scenariusz 2. Głównie 

dzięki uniknięciu dublowania się 

kosztów wynikających z obsługi 

różnych standardów do realizacji 

tego samego zadania. W Scenariuszu 

2. (najbardziej kosztownym) koszty 

wdrożenia będą ujęte w opłatach 

naliczanych przez dostawców usług. 

Niemniej detaliści będą ponosić 

dodatkowe koszty związane z 

wymogami identyfikowalności. Na 

razie jednak nie wiadomo, w jakim 

zakresie będzie trzeba rejestrować 

transakcje płatnicze POS. Będzie to 

pewnie zależeć od sektora. 

Przebudowa systemu POS byłaby 

jednak łatwiejsza i tańsza przy 

jednym standardzie identyfikacyjnym.

Najniższy szacunek Uśredniony szacunek Najwyższy szacunek

Opakowania 1980 3960 5940

Żywność i napoje 841 1114 1626

Tekstylia 17 21 25

Sprzęt RTV i AGD 0.9 1.1 1.3

Baterie 0.7 1.0 1.3

Razem 2839 5098 7595

Tabela 4. Szacunkowa liczba produktów objętych wymogiem identyfikacji 

wprowadzonych na rynek UE (podane w miliardach rocznie na 445 milionów 

mieszkańców UE) 
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5.6.
Kreowanie rynku oraz potencjał do 
wzmocnienia pozycji konsumenta

48

Coraz bardziej powszechne skanowanie i 

zautomatyzowane zarządzanie zapasami magazynowymi 

pozwala detalistom na obsługę szerszego asortymentu.

Jak już wykazano, przekłada się to na 

producentów wytwarzających 

większą różnorodność towarów, 

ponieważ obciążenia z tym związane 

(szczególnie dla detalistów) zostały 

znacznie zredukowane58. 

W konsekwencji potrzeby 

konsumentów mogą być lepiej 

zaspokajane, co z kolei może 

zwiększyć popyt i wpłynąć na dobro 

konsumenta. 

Basker & Simcoe wykazują, że 

rozpowszechnienie kodów UPC 

(GTIN) w kanałach detalicznych we 

wczesnych latach 80. przełożyło się 

na duży wzrost asortymentu 

w sektorze spożywczym oraz 

wprowadzenie nowych produktów59. 

Ponadto rozpowszechnienie kodów 

UPC (GTIN) miało podobny wpływ na

liczbę rejestracji nowych znaków 

towarowych przez producentów 

żywności. Analiza jednostkowych 

danych spisowych ludności oraz 

danych pochodzących 

z amerykańskiego Urzędu Patentów 

i Znaków Towarowych wykazała, że 

uzyskanie identyfikatora UPC 

znacznie zwiększało skłonność 

producentów do rejestracji nowych 

znaków towarowych60.

Inne źródła sugerują, że standardy 

pomagają rozwiązać problemy 

związane z asymetrią informacji 

zachodzącą między kupującymi 

a dostawcami produktów 

o zróżnicowanej jakości61. 

Standardy zapewniają konsumentom 

szerszy zakres informacji 

o produktach.

58 Basker, E. and Simcoe, T., 2021. Upstream, Downstream: Diffusion and Impacts of the Universal 
Product Code. Journal of Political Economy, 129(4), pp.1252-1286.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Zobacz Cadot et. all 
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Aby móc zrozumieć, jak 

standaryzacja paszportu produktu 

wpłynie na równowagę na rynku, 

ceny oraz na wolumeny, w każdym 

scenariuszu musimy przeanalizo-

wać jej wpływ na popyt i podaż.

Zmiana w popycie będzie 

proporcjonalna do kosztów 

wdrożenia nowego standardu. 

Według naszych szacunków będzie 

ona najniższa w przypadku 

otwartego standardu opartego na 

potrzebach rynku (Scenariusz 3.). 

Jeśli chodzi o porównanie 

standardów zaprojektowanych 

centralnie (Scenariusz 1.) 

z rozwiązaniem opartym na 

zastrzeżonym standardzie 

(Scenariusz 2), mamy do czynienia 

z dwoma przeciwstawnymi 

efektami. Rozwiązanie 

zaprojektowane centralnie 

prowadzi do wyższych stałych 

kosztów niż te oparte na 

zastrzeżonym systemie ze 

standardową konstrukcją 

i sposobem eksploatacji. Z drugiej 

strony, głębszy stopień 

standaryzacji w tym scenariuszu 

zwiększa konkurencję między 

dostawcami bardziej niż system 

zastrzeżony, przywiązujący klienta 

do jednego systemu. Drugi efekt 

będzie pewnie dominujący, co 

sugeruje, że otwarty standard 

zaprojektowany centralnie będzie 

bardziej efektywny.

Przynajmniej dwa czynniki wpływają 

na krzywą popytu – większa 

różnorodność produktów oraz 

mniejsza asymetria informacyjna. 

Zwiększenie różnorodności 

produktów jest proporcjonalne do 

redukcji obciążenia związanego ze 

współpracą z wieloma dostawcami. 

Im wyższy stopień standaryzacji, 

tym niższy koszt zmiany dostawców 

oraz większy potencjał automatyza-

cji zarządzania zapasami. Z tego 

powodu ten kanał będzie 

mocniejszy w przypadku otwartych 

standardów napędzanych rynkiem, 

gdyż będzie bardziej zintegrowany 

niż standard zastrzeżony. Drugi 

efekt, powiązany z redukcją 

asymetrii informacyjnej, będzie 

wywierał większy wpływ na 

standard zaprojektowany centralne 

w oparciu o potrzeby rynku. 

Dlatego właśnie potencjał 

rynkotwórczy oraz popytowy jest 

największy w tych dwóch 

przypadkach.

Zestawiając ze sobą efekty wywarte 

na popyt i podaż, możemy ocenić 

wpływ na równowagę rynkową. 

Punkt X odpowiada cenom 

i wolumenom w scenariuszu bez 

standaryzacji paszportu produktu. 

Nie wiąże się więc z dodatkowym 

kosztem, ale nie ma też wzrostu 

rynku umożliwianego przez 

standardy.

Punkt A odpowiada Scenariuszowi 

2. – z zastrzeżonymi standardami . 

Koszt wdrożenia polityki generuje 

wyższe ceny – korzyści dla 

konsumenta są dość małe. Dlatego 

też wolumen towaru w obrocie na 

rynku może spaść nawet w stanie 

równowagi.

Punkt B odpowiada Scenariuszowi 

3. – równowaga z otwartym 

standardem. Wzrost kosztów jest 

mniejszy w porównaniu z 

rozwiązaniem zastrzeżonym, a efekt 

kreacji rynku większy. Z tego 

powodu ilość towarów powinna 

wzrosnąć w stanie równowagi.

Punkt C odpowiada Scenariuszowi 

1. – równowaga ze standardem 

zaprojektowanym centralnie. 

Choć potencjał rynkotwórczy jest 

podobny co w przypadku 

scenariusza otwartego, koszt 

wdrożenia jest wyższy. Dlatego też 

wolumen w tym scenariuszu 

przyjmie średnie wartości.

Ramka 3: Rozmiar rynku oraz ceny poszczególnych form wdrożenia 

Paszportu Produktu
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Szerszy dostęp do informacji oraz 

danych mógłby z perspektywy 

konsumentów zwiększyć atrakcyjność 

niektórych towarów, zachęcając do 

płacenia za produkty oraz 

zwiększając na nie popyt. 

Prawdopodobnie w wyniku 

zwiększenia komfortu oraz poznania 

źródła pochodzenia towarów, ich 

certyfikatów oraz w wyniku ułatwienia 

dostępu do informacji na temat 

eksploatacji i sposobów napraw, 

jak również wpływu produktów na 

środowisko. Konsumenci coraz 

częściej zwracają uwagę na to, 

jak produkty są wytwarzane, oraz 

deklarują chęć płacenia więcej za 

produkty przyjazne środowisku62. 

Wprowadzenie standardu Paszportu 

Produktu, poprzez powszechne 

udostępnienie informacji, powinno 

więc w konsekwencji wzmocnić 

pozycję konsumenta. 

62 Ośmiu na dziesięciu Polaków jest zaniepokojona zmianami klimatycznymi (deloitte.com)



Rysunek 7. Efekt standaryzacji paszportu produktowego 

na równowagę rynku w trzech alternatywnych scenariuszach
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Ramka 3 (kontynuacja): Rozmiar rynku oraz ceny poszczególnych 

form wdrożenia Paszportu Produktu

(a) Konkurujące zastrzeżone standardy i system (Scenariusz 2) 

popyt

popyt po stworzeniu rynku dzięki standaryzacji 

podaż

podaż z kosztami standaryzacji

(b) Modele oparte na globalnych, otwartych zdecentralizowanych standardach (Scenariusz 3)

popyt 

popyt po stworzeniu rynku dzięki standaryzacji 

podaż

podaż z kosztami standaryzacji

(c) Instytucjonalny model zarządzany centralnie/model specyfikacji (Scenariusz 1)

popyt 

popyt po stworzeniu rynku dzięki standaryzacji 

podaż

podaż z kosztami standaryzacji
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Cyfrowy Paszport Produktu wzmocni pozycję 

konsumentów i będzie działać jako czynnik napędzający 

gospodarkę cyrkularną, ale ostateczne korzyści będą 

w dużej mierze zależeć od kosztów wdrożenia. 

Jako że niektóre istotne wymogi są 

nadal nieznane (i takimi pozostaną, 

dopóki UE nie wyda rozporządzeń 

dla poszczególnych sektorów), 

wyliczenia w tym raporcie bazują na 

wielu założeniach wbudowanych w 

omawiane scenariusze. 

W celu zilustrowania potencjalnej 

skali kosztów przyjęliśmy serializację

towarów wprowadzanych na rynek 

UE. Ze wszystkich trzech 

analizowanych scenariuszy koszty 

byłyby dużo większe w przypadku 

konkurujących, zastrzeżonych 

standardów (Scenariusz 2.). Oprócz 

sporych kosztów po stronie 

producentów wzrosłyby też koszty 

transakcji na rynku, zakłócając 

konkurencyjność. Uwolnienie 

potencjału danych z Paszportu 

Produktu też wymagałoby 

dodatkowych nakładów.

Czynniki te wygenerowały koszty 

rzędu od 63 do152 miliardów 

w perspektywie 10 lat. W porównaniu 

z PKB Unii Europejskiej liczba ta nie 

wydaje się duża (około 0,1% PKB 

w skali roku), ale skala tego kosztu 

nie powinna być niedoceniana, 

gdyż równa się PKB Malty, sumie 

wydatków niemieckiego rządu na 

kulturę lub sumie wydatków rządów 

UE na ochronę natury 

i biodywersyfikację. Mówiąc 

najogólniej, roczna wartość

wytworzona w Malcie zostałaby

skonsumowana przez koszty

wynikające z wdrożenia Paszportu 

Produktu.

Wydatki te jednak nie muszą okazać 

się konieczne w każdym scenariuszu. 

Budowa Paszportu Produktu 

opartego na dobrze zdefiniowanych, 

otwartych standardach, jak GS1 lub 

ISO (Scenariusz 3.), mogłaby obniżyć 

te koszty do rzędu 3-7,1 miliarda; 

zwalniając tym samym środki na inne 

cele. Ostatnia opcja – opracowanie 

wymaganych standardów na 

poziomie UE (Scenariusz 1.) – byłaby 

kosztowna dla podatników 

i wymagałaby sporych, stałych 

inwestycji związanych z eksploatacją, 

ale też obniżyłaby koszty transakcyj-

ne na rynku. Całościowe koszty (9-18 

miliardów euro) nadal byłyby wyższe 

niż w przypadku zastosowania 

standardów już istniejących.

Należy zaznaczyć, że przedstawione 

scenariusze są teoretyczne i zostały 

opracowane dla celów 

przeprowadzenia analizy wpływu.

Mogłoby to oznaczać łączenie 

scenariuszy, na przykład jeśli 

założenia dla Scenariusza 2. i 3.

powielałaby się. Wykorzystanie 

otwartych i globalnych standardów 

jako fundamentu systemu UE jest 

istotne dla umożliwienia wolnego, 

globalnego przepływu towarów, 

minimalizowania zakłóceń 

w globalnych sieciach łańcuchów 

dostaw i zapewnienia 

interoperacyjności danych.

Zdolność uzyskania dostępu 

do ogromu informacji na temat 

produktów, umożliwienie identyfikacji 

podmiotów, lokalizacji procesów 

logistycznych, certyfikatów, budowy 

produktu, surowców oraz

emisji CO2 stanowi przełomowy 

moment dla łańcuchów dostaw 

oraz zrównoważonego rozwoju. Takie 

dane, uporządkowane i dostępne 

dzięki Paszportowi Produktu, 

oznaczają nową jakość w łańcuchach 

dostaw.

Wspiera to konsumenta, politykę

publiczną dotyczącą bezpieczeństwa 

produktów oraz walkę z podróbkami. 

Zwiększa efektywność i wydajność

w biznesie, a ostatecznie przyczynia 

się do rozwoju gospodarki 

cyrkularnej.
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Ostateczna metoda wdrożenia Paszportu Produktu 

będzie znana dopiero po opublikowaniu stosownych 

ustaw i poznaniu reakcji rynku.
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Dane liczbowe dotyczące
towarów
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Towary zostały pogrupowane 

w następujący sposób: 

Urządzenia RTV AGD nie obejmują 

żadnych innych podkategorii. 

Odzież i obuwie obejmują tylko 

odzież i obuwie. Żywność i napoje 

obejmują napoje alkoholowe, 

jedzenie, gorące napoje oraz napoje 

bezalkoholowe, zgodnie 

z kategoryzacją dokonaną przez 

Statista1.

Wszystkie dane liczbowe z raportów 

Statista są danymi szacunkowymi na 

rok 2022. Baterie przyjmują 

kategoryzację Komisji Europejskiej 

towarów motoryzacyjnych, 

konsumpcyjnych i przemysłowych. 

Dane liczbowe Komisji Europejskiej 

są przybliżonymi wartościami 

rocznymi. 

Opakowania odnoszą się do 

całkowitej ilości opakowań według 

danych Eurostatu na rok 20192.

Dokładne szacunki liczby artykułów 

zostały podane dla odzieży, 

konsumpcyjnych towarów 

elektronicznych, obuwia oraz 

urządzeń AGD, a dla pozostałych 

artykułów założenia były oparte na 

kilogramach lub litrach. Założenia te 

są następujące:

• dla napojów alkoholowych jeden 

artykuł to 0,5 l (typowa butelka 

piwa), możliwy zakres: 1,5-2,5 l;

• dla akumulatorów 

samochodowych jeden artykuł to 

15 kg (typowy akumulator), 

możliwy zakres: 12-17 kg;

• dla baterii (konsumpcyjnych) jeden 

artykuł to 0,17 kg, możliwy zakres: 

0,13-0,25 kg (typowe opakowanie 4 

baterii AA waży 0,13 kg, ale 

popularne są też większe 

opakowania);

• dla baterii (przemysłowych) jeden 

artykuł to 250 kg (typowa bateria 

w pojeździe elektrycznym), możliwy 

zakres: 200-300 kg;

• dla żywności 0,25 kg na artykuł, 

możliwy zakres: 0,17-0,33 kg;

• dla gorących napoi 0,2 kg na 

artykuł (typowe opakowanie 

herbaty to 0,1, ale kawa ma 

większe opakowania), możliwy 

zakres: 0,13-0,25 kg;

• dla napojów bezalkoholowych 1l 

na artykuł (kompromis między 

butelkami małymi 0,33 i 0,5 a 

większymi 1,5-2 l), możliwy zakres: 

0,8-1 l;

• dla opakowań 0,02 kg na artykuł 

(połowa wagi dużej plastikowej 

butelki), możliwy zakres: 0,01-0,04 

kg (między dużą plastikową butelką 

a aluminiową puszką 0,33 o wadze 

0,015 kg).

1 Statista (2021), Household appliances report 2020, Statista Consumer Market Outlook – Market 
Report, https://www.statista.com/outlook/cmo/household-appliances/europe; Statista (2022), Non-
Alcoholic Drinks report 2022, Statista Consumer Market Outlook – Market Report, 
https://www.statista.com/outlook/cmo/non-alcoholic-drinks/europe; Statista (2020), Alcoholic drinks 
report 2021, Statista Consumer Market Outlook - Market Report, 
https://www.statista.com/outlook/cmo/alcoholic-drinks/europe; Statista (2021), Food report 2021, 
Statista Consumer Market Outlook, https://www.statista.com/outlook/cmo/food/europe; Statista 
(2021), Apparel market report 2021, Statista Consumer Market Outlook, 
https://www.statista.com/outlook/cmo/apparel/europe; Statista (2022), Footwear report 2022, 
https://www.statista.com/outlook/cmo/footwear/europe; Statista (2021), Consumer electronics 
report 2021, Statista Consumer Market Outlook – Market Report, 
https://www.statista.com/outlook/cmo/consumer-electronics/europe; Statista (2022), Hot drinks 
report 2022, Statista Consumer Market Outlook – Market Report, 
https://www.statista.com/outlook/cmo/hot-drinks/europe
2 DG Environment (2021), Batteries and accumulators, European Commission
3 Eurostat (2022), Packaging waste by waste management operations
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