
SYSTEM OZNAKOWANIA 
KOALICJI 5 FRAKCJI
PRZEWODNIK DLA FIRM



KOALICJA 5 FRAKCJI

międzysektorowa inicjatywa podmiotów, które kreują 

innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania 

segregacji i recyklingu odpadów, zwłaszcza 

opakowaniowych oraz wzmacniają pozycję 

konsumentów w procesie zielonej transformacji



FUNDACJA KOALICJA 5 FRAKCJI

Koalicją zarządza Fundacja Koalicja 5 Frakcji powołana przez CSR Consulting     
i ENERIS Surowce. Organem wspierającym jest Rada Ekspertów, w której skład 
wchodzi PlasticsEurope Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych, 
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Eversheds Sutherland.



NASZA MISJA

Zwiększenie poziomu prawidłowej segregacji odpadów 
i odzyskiwania surowców, tak aby osiągnąć wymagany 
współczynnik recyklingu.



NASZE CELE

Poprawa wiarygodności i przejrzystości komunikatów 
związanych z recyklingiem szczególnie opakowań

Wzmocnienie pozycji konsumentów w procesie zielonej 
transformacji poprzez zastosowanie autorskich etykiet

Zwiększenie poziomu poprawnego segregowania wśród 
mieszkańców



MIĘDZYSEKTOROWE PARTNERSTWO

Tworzymy ekosystem nowych rozwiązań! 

Łączymy różne sektory aby podnieść 

efektywność już prowadzonych działań             

i poszukać nowych odpowiadających              

w innowacyjny sposób na wyzwania rynkowe. 



WYZWANIE

Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów jest w Polsce 

nadal dużym wyzwaniem. Konsumenci napotykają szereg trudności z segregacją odpadów, m.in. brakuje 

informacji, do jakiego pojemnika wyrzucać poszczególne odpady. Na opakowaniach nie ma zrozumiałych 

informacji na ten temat, a stosowane do tej pory piktogramy i oznaczenia są znakami specjalistycznymi, 

projektowanymi z myślą o producentach, organizacjach odzysku czy firmach przetwarzających odpady.

Zgodnie z przepisami poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 
odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) w Polsce powinien 

wynieść w 2025 r. 55%, w 2030 roku ma to już być 60%.



ODPOWIEDŹ

Działania Koalicji 5 Frakcji wychodzą naprzeciw tej luce informacyjnej. 

Koalicję 5 Frakcji wyróżnia nie tylko innowacyjny system oznakowania. To także sposób, 
w jaki ta idea jest tworzona – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji 
społecznych i branżowych.



JAK TWORZYLIŚMY SYSTEM?



ETYKIETA KOALICJI 5 FRAKCJI

ETYKIETA KOALICJI 5 FRAKCJI TO USTANDARYZOWANY SYSTEM OZNAKOWANIA, 
KTÓRY JASNO WSKAZUJE KONSUMENTOWI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 

OPAKOWANIOWE. 

System powstał jako odpowiedź na Cel 12 Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030, którego celem jest zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Etykieta Koalicji 5 Frakcji została stworzona w ścisłej współpracy z ekspertami odzysku 
opakowań, aby zapewnić konsumentom spójne i przejrzyste informacje na temat 
recyklingu na opakowaniu.



WIARYGODNE OZNAKOWANIE



CZYTELNY SYSTEM

Ikonograficzny system oznaczeń wskazuje 
sposób postępowania z poszczególnymi 
elementami opakowania oraz frakcje 
odpadowe, do których powinny one trafić. 

Piktogramy w czytelny sposób wskazują,  
do którego pojemnika należy wrzucić 
element opakowania, zgodnie z nowelizacją 
Ustawy z dnia 13 września 1996 r.                  
o utrzymaniu czystości i porządku                  
w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. 

Dostępne są dwie wersje systemu – wersja 
kolorowa oraz wersja monochromatyczna 
(dopasowana do szaty graficznej opakowania).



CO NAS WYRÓŻNIA?



ZASADY STOSOWANIA

W ramach systemu Fundacja nadaje firmom prawo     
do umieszczania na opakowaniach swoich produktów 
zindywidualizowanych oznaczeń 5 Frakcji wskazujących 
na sposób utylizacji konkretnego opakowania.

Zasady stosowania oznaczeń zostają umieszczone           
w umowie licencyjnej, która podpisywana jest na 
określony czas. Załącznik do umowy określa konkretny 
wizerunek oznakowania wraz z informacjami o 
kolorystyce, minimalnej wielkości i polu ochronnym.

Po podpisaniu umowy licencyjnej Firma otrzymuje 
wersję elektroniczną oznakowania.



PROCES PRZYDZIELANIA 
OZNAKOWANIA

WYPEŁNIENIE PASZPORTU 
OPAKOWANIA 

Producent uzupełnia informacje nt. 
elementów i materiałów, z jakiego składa się 

opakowanie.

INFORMACJA ZWROTNA 
OD EKSPERTÓW

Producent otrzymuje informację o tym, 
jakie oznaczenie powinno się znaleźć na 

opakowaniu.

UMIESZCZENIE OZNAKOWANIA 
NA OPAKOWANIU

Producent otrzymuje plik graficzny.

Prawo do wykorzystywania oznaczeń 5 Frakcji będzie przyznawane na określony w umowie czas. 



USŁUGI DODATKOWE

W ramach systemu, Fundacja może zaoferować 

usługi dodatkowe, np.:

• Konsultacja zaprojektowania 

zrównoważonego opakowania

• Szkolenie pracowników z zakresu 

a. Poprawnej segregacji odpadów 

opakowaniowych

b. Zrównoważonych opakowań



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
urszula.fabianiak@csr-consulting.pl

mailto:urszula.fabianiak@csr-consulting.pl

