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Wprowadzanie przez przedsiębiorców 
produktów w opakowaniach 
wielomateriałowych
Na gruncie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

Definicja opakowania wielomateriałowego 
na gruncie prawa europejskiego i polskiego
Dyrektywa opakowaniowa w art. 3 nie definiuje pojęcia 
opakowania wielomateriałowego. W zakresie tym należy 
zatem odwołać się do Decyzji Komisji 2005/270/WE z dnia 
22 marca 2005 r. (DZ. U. UE. L. 2005.86.6) dotyczącej usta-
nowienia formatu w odniesieniu do systemu baz danych 
zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 
W art. 2 ust. 1 pkt. a) decyzji zdefiniowano opakowanie 
kompozytowe jako opakowanie wykonane z różnych ma-
teriałów, których nie można ręcznie oddzielić i z których 
żaden nie przekracza danej zawartości procentowej w ma-
sie. Jednocześnie art. 3 ust. 3 decyzji stanowi, iż dane dla 
opakowań kompozytowych podaje się według materiału 
dominującego wagowo. 
Zgodnie z zaleceniami dyrektywy opakowaniowej, decyzją 
Komisji Europejskiej 97/129/WE z 28 stycznia 1997r. usta-
nawiającą system identyfikacji materiałów opakowanio-
wych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 
został wprowadzony w krajach UE dobrowolny system 
identyfikacji materiału opakowaniowego. System identyfi-
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introduction by the entrepreneurs 
products in multimaterial packaging 
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kacyjny określa dla wszystkich opakowań symbole materia-
łu oraz odpowiadające tym materiałom liczby kodowe. 
Odnośnie opakowań wielomateriałowych załącznik VII 
decyzji przewiduje następujący system numeracji:

Materiał Skrót(*) Numeracja

Papier i tektura/różne metale 80

Papier i tektura/plastik 81

Papier i tektura/aluminium 82

Papier i tektura/blacha 83

Papier i tektura/plastik/aluminium 84

Papier i tektura/plastik/aluminium/blacha 85

Plastik/aluminium 90

Plastik/blacha 91

Plastik/różne metale 92

szkło/plastik 96

szkło/aluminium 97

szkło/blacha 98

szkło/różne metale 99

((*) Materiały mieszane: C plus skrót odpowiadający do-
minującemu materiałowi

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanio-
wymi (w art. 8 pkt. 10), zwana dalej Ustawą, definiuje opa-
kowania wielomateriałowe jako opakowanie wykonane co 
najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można roz-
dzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. 
Opakowaniami wielomateriałowymi są zatem np. kartony 
po mleku czy sokach, które składają się z więcej niż jedne-
go tworzywa np. plastiku, aluminium czy papieru.

Obowiązki odzysku i recyklingu odpadów 
wielomateriałowych w 2014 r. oraz 
sposoby ich wykonania
Do końca roku 2013 przedsiębiorca mógł obowiązki doty-
czące zapewnienia odzysku, w tym recyklingu opakowań 
wielomateriałowych realizować również za pośrednic-
twem organizacji odzysku. Obecnie art. 18 ustawy formu-
łuje wobec wprowadzających m.in. produkty w opakowa-
niach wielomateriałowych szczegółowe zasady w stosunku 
do uregulowań przyjętych w art. 17 ustawy, który ogólnie 
wprowadza wymóg zapewnienia odzysku, w tym recyklin-
gu odpadów opakowaniowych i sposoby jego wykonania 
dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opako-
waniach. Zgodnie z art. 18 ust. 1-5 ustawy, wprowadza-
jący produkty w opakowaniach wielomateriałowych jest 
zobowiązany do zorganizowania systemu zbierania oraz 
zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opako-
waniowych po tych produktach. 
Wprowadzający wykonuje obowiązki związane ze zorga-
nizowaniem systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku 
i recyklingu opakowań wielomateriałowych:
1)  samodzielnie albo 
2)  poprzez przystąpienie do porozumienia, o którym 

mowa w art. 25 ustawy.
Samodzielne wykonanie odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych może być realizo-
wane na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez rozliczenie 
w oparciu o odpady opakowaniowe wytworzone przez 

przedsiębiorcę wprowadzającego produkty w opakowa-
niach wielomateriałowych – rozliczenie to opiera się wów-
czas na poziomach wskazanych w poz. 1-7 załącznika nr 1 
do ustawy. Po drugie, poprzez rozliczenie w oparciu o od-
pady wytworzone przez inne podmioty – rozliczenie to 
wiąże się z obowiązkiem uzyskania odzysku i recyklingu 
na poziomie 100% wprowadzonych do obrotu opakowań.

Wykonanie obowiązku odzysku, w tym 
recyklingu odpadów wielomateriałowych 
poprzez udział w porozumieniu 
Art. 25 ust. 1 Ustawy przewiduje realizację obowiązku odzy-
sku, w tym recyklingu odpadów wielomateriałowych, w wy-
niku zawierania z marszałkami województw porozumień 
przez organizacje samorządu gospodarczego, reprezentu-
jące grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty 
w  opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebez-
pieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin. Stro-
ną porozumienia z marszałkiem województwa nie może być 
każda organizacja samorządu gospodarczego, a jedynie izba 
gospodarcza, działająca na podstawie ustawy o izbach go-
spodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710). Przystąpienie 
do porozumienia przedsiębiorcy wprowadzającego opako-
wania wielomateriałowe nie wymaga przynależności do izby 
gospodarczej. Aby zatem przystąpić do porozumienia, wy-
magane jest zawarcie stosownej umowy z daną izbą, która 
będzie działać w imieniu przedsiębiorcy i reprezentować go 
w porozumieniu zawartym z marszałkiem. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzający 
produkty w opakowaniach wielomateriałowych mogą na 
równych zasadach przystępować do już zawartych poro-
zumień.
Porozumienie te określają w szczególności:
•  cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidzia-

ne do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu;
•  podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumie-

nia oraz sposób tej kontroli;
•  sposób finansowania realizacji porozumienia;
•  warunki rozwiązania porozumienia.
30 maja 2014 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Mi-
nistra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po 
środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poni-
żej których nie mogą zostać określone poziomy w porozu-
mieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. 
2014, poz. 618). 
Rozporządzenie przewiduje minimalne roczne poziomy 
odzysku i recyklingu, w poszczególnych latach do 2020 r., 
poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w po-
rozumieniu. Zgodnie z rozporządzeniem, w 2014 r. poziom 
odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych, 
w których dominują: tworzywa sztuczne, aluminium, stal 

– w tym blacha stalowa, papier i tektura, szkło oraz drewno, 
wyniesie dla odzysku 14%, a dla recyklingu 10%. W porów-
naniu z pierwotnym projektem rozporządzenia w 2014  r. 
zrezygnowano z określenia poziomów w  poszczególnych 
grupach opakowań wielomateriałowych w zależności 
od dominującego w nich surowca oraz znacznie zmniejszo-
no minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu. 
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Rozporządzenie zakłada, iż w kolejnych latach pozio-
my odzysku i recyklingu będą systematycznie rosnąć, 
aby w 2020 i latach następnych osiągnąć dla odzysku we 
wszystkich grupach opakowań wielomateriałowych po-
ziom 61%, dla recyklingu z tworzyw sztucznych –  23,5%, 
dla aluminium i stali (w tym blachy stalowej) – 51%, dla 
papieru, tektury i szkła – 61% i dla drewna poziom 16%.
Należy jednak podkreślić, iż rozporządzenie to dotyczy 
poziomów odzysku i recyklingu tylko w zakresie zawiera-
nych porozumień z marszałkiem województwa. Jeżeli za-
tem przedsiębiorca nie zdecyduje się przystąpić do takiego 
porozumienia, obowiązywać go będą poziomy odzysku 
i  recyklingu wskazane w załączniku do ustawy, w  przy-
padku realizacji obowiązku samodzielnie w oparciu 
o odpady opakowaniowe wytworzone przez przedsiębior-
cę. Zlecenie wykonania tych obowiązków posiadaczom 
odpadów wiąże się natomiast z obowiązkiem uzyskania 
odzysku i recyklingu na poziomie 100% wprowadzonych 
do obrotu opakowań wielomateriałowych.
 
Odpowiedzialność przedsiębiorców 
przystępujących do porozumienia 
Udział w porozumieniu nie zwalnia przedsiębiorcy 
od  odpowiedzialności za nienależyte jego wykonywanie. 
Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy cele 
określone w porozumieniu nie zostaną osiągnięte (tzn. 
wymagane poziomy odzysku i recyklingu), przedsiębiorca 
wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateria-
łowych, będący stroną porozumienia, obowiązany będzie 
do wniesienia opłaty produktowej. Jest ona obliczana 
jako iloczyn masy odpadów opakowaniowych, brakują-
cej do osiągnięcia przyjętych w porozumieniu poziomów 
odzysku i recyklingu, liczonej w stosunku do masy opa-
kowań wprowadzonych do obrotu przez danego przedsię-
biorcę i podwójnej stawki opłaty produktowej określonej 
dla danego rodzaju opakowania, za każdy rok kalendarzo-
wy, w którym cele te nie zostały osiągnięte. 
Izby gospodarcze, jako strona porozumienia, jedynie re-
prezentują przedsiębiorców, nie przejmując od nich usta-
wowych obowiązków, tak jak to ma miejsce w przypadku 
organizacji odzysku opakowań, które przyjmują od przed-
siębiorców obowiązek w stosunku do opakowań jednoro-
dzajowych. A zatem przedsiębiorcy wprowadzający pro-
dukty w opakowaniach wielomateriałowych, w przypadku 
nieosiągnięcia określonych w rozporządzeniu poziomów 
odzysku i recyklingu, zobowiązani będą do wniesienia 
opłaty produktowej samodzielnie. 

Dodatkowe obowiązki ustawowe 
przedsiębiorców wprowadzających produkty 
w opakowaniach wielomateriałowych
Oprócz zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku, 
w  tym recyklingu odpadów opakowaniowych, obowią-
zująca ustawa nałożyła na przedsiębiorców jeszcze inne 
obowiązki - m.in. prowadzenia publicznych kampanii 
edukacyjnych. Należy podkreślić, iż przedsiębiorca wpro-
wadzający produkty w opakowaniach wielomateriało-
wych nie ma możliwości wykonania powyższego obo-
wiązku poprzez przystąpienie do porozumienia, o którym 
mowa w art. 25 ustawy. Izba gospodarcza nie ma bowiem 

uprawnień do przejmowania tego obowiązku i nie może 
być traktowana jako organizacja odzysku opakowań. 
Przedsiębiorcy wprowadzających produkty w opakowa-
niach wielomateriałowych mogą obowiązki te realizować 
samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku 
opakowań.
Samodzielna realizacji obowiązku prowadzenia publicz-
nych kampanii edukacyjnych wiąże się z wydatkowaniem 
2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu 
w poprzednim roku kalendarzowym i może polegać na:
•  zleceniu prowadzenia kampanii innym przedsiębiorcom, 
•  na wspólnych działaniach przedsiębiorców,
•  zleceniu obowiązków izbie gospodarczej (o ile izba ma 

umocowanie do takich działań wynikające z jej statutu).
Przedsiębiorca zlecając podmiotom trzecim (innym niż 
organizacje odzysku opakowań) obowiązek prowadzenia 
publicznych kampanii edukacyjnych, odpowiada samo-
dzielnie za ten obowiązek i winien się z niego rozliczyć. 
W przypadku realizowania obowiązku za pośrednictwem 
organizacji odzysku opakowań, obowiązek ten uznaje się 
za wykonany w przypadku przeznaczenia przez tę orga-
nizację na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 
5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalen-
darzowym z przejęcia obowiązków określonych w art. 17 
ust. 1  ustawy. Ponadto organizacja zobowiązana jest do 
dokumentowania powyższych przychodów i składania 
rocznych sprawozdań o wysokości środków przeznacza-
nych na publiczne kampanie edukacyjne. 

Podsumowanie 
Reasumując należy wskazać, iż obowiązująca ustawa o go-
spodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
z dniem 1 stycznia 2014 r. zróżnicowała sytuację przed-
siębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach 
wielomateriałowych w stosunku do pozostałych podmio-
tów wprowadzających produkty w opakowaniach jed-
norodzajowych. Po pierwsze, poprzez zobowiązanie ich 
do  zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia 
odzysku, w tym recyklingu odpadów wielomateriałowych. 
Po drugie, poprzez odmienne sposoby realizacji ustawo-
wego obowiązku i jego zakresu. Nowe regulacje prawne 
w tym zakresie postawiły zatem przedsiębiorców przed 
nowymi wyzwaniami i problemami co do wyboru najko-
rzystniejszego, ale też równocześnie bezpiecznego sposo-
bu, gwarantującego należytą realizację obowiązków usta-
wowych dotyczących opakowań wielomateriałowych.  
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