
Wprowadzający produkty w opakowaniach 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi przepisy dotyczą wszystkich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ) wprowadzających na 

terytorium kraju towary w opakowaniach, zarówno jednostkowych, transportowych jak i zbiorczych. 

Wprowadzający produkty w opakowaniach – to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą 

w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności: 

• wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako 

znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.4), lub pod własnym imieniem i 

nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy, 

• pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu, 

• prowadzący: jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 

m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach, więcej niż jedną jednostkę handlu 

detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty pakowane w 

tych jednostkach; 

 

Wprowadzenie do obrotu – to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w 

opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie 

do obrotu uważa się także:  

 import opakowań, 

 import produktów w opakowaniach, 

 wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań, 

 wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach  

- dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. 

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewnić odzysk, w tym recykling 

odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego 

samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. 

Obowiązek ten może wykonywać samodzielnie albo zlecić jego wykonanie organizacji odzysku 

opakowań.  

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach 

następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów  opakowaniowych co najmniej 

w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy. 

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi 

wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio 

odzyskowi lub recyklingowi (w oparciu o dokumenty DPO i DPR) w tym roku oraz masy 

wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. 

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję obejmującą 

informację o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku 

kalendarzowym. 



Wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, w 

tym recyklingu odpadów opakowaniowych są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną  

oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i odzysku. 

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w 

których produkty zostały wprowadzone do obrotu. 

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie 

edukacyjne. Obowiązek ten może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji 

odzysku opakowań. 

Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując obowiązek prowadzenia 

kampanii edukacyjnych: 

• przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub 

• przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku 

kalendarzowym. 

 

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany sporządzić i złożyć 

marszałkowi województwa  roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 

ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach (po raz pierwszy za 2015 rok). 

Zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. 

zm.) obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy powinny być sporządzane i składane za lata 

2012-2014 według dotychczasowych przepisów, czyli na formularzach określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości 

należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 259, poz. 1775). 

Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie opakowań, które w danym roku 

kalendarzowym wprowadzili do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, a następnie w tym samym roku 

kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez 

produktów lub wraz z produktami. 

Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających 

recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów 

opakowaniowych i wewnątrzwspólnotowa dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do 

przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym 

wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 

Mg.  

W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do tych 

przedsiębiorców stanowi to pomoc de minimis. 

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z 

zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań 



Przedsiębiorcy ci składają marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku: 

1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 

r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); 

2) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w 

przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne 

dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich lat 

obrotowych. 

Zaświadczenia lub oświadczenie, oraz informacje i dokumenty, mogą być przekazywane za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Środki niebezpieczne w opakowaniach / produkty w opakowaniach wielomateriałowych 

Wprowadzający jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym 

recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki 

niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz 

zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych 

będących środkami ochrony roślin. 

Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić wykonanie poszczególnych 

czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych 

posiadaczowi odpadów. 

Przedsiębiorca może wykonywać te obowiązki samodzielnie lub przez organizację samorządu 

gospodarczego, która może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie 

utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach 

niebezpiecznych. 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki 

niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od użytkowników 

odpady opakowaniowe po tych środkach. 


