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kłopotliwe zwolnienie przedsiębiorców 
wprowadzających na rynek produkty 
w opakowaniach o łącznej masie do 1000 kg
Przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 888), zwaną dalej „ustawą” weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., w tym m.in. przepis  
art. 6 ust. 3 ustawy, który przewiduje zwolnienie przedsiębiorców wprowadzających do obrotu w danym roku 
kalendarzowym produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg 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 wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów 
opakowaniowych. Zakres tego zwolnienia odnosi się m.in. do art. 20 ust. 1 ustawy, wprowadzającego 
ustawowy obowiązek osiągnięcia docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  
w roku 2014 i następnych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy.

Zwolnienie wynikające z przepisu art. 6 ust. 3 ustawy, 
nie dotyczy jednakże podstawowego obowiązku usta-

wowego przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu pro-
dukty w opakowaniach, o którym mowa w art. 17 ustawy, 
tj. obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy ci 
nadal mają obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu, 
a jedynie nie są obowiązani do uzyskania wymaganych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowanio-
wych, dotyczących opłaty produktowej oraz dokumentów 
potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces 
odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów 
opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpa-
dów opakowaniowych. 

Stanowisko takie potwierdzili przedstawiciele Departa-
mentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, 
wskazując, że zwolnienie zawarte w ww. przepisie prawa 
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troublesome exemption of entrepreneurs 
who place on the market products 
in packages with a total weight of  
up to 1000 kg
The provisions of the 13th June 2013 Act of on the management of packaging and packaging waste (Journal of 
Laws of 2013, item 888), hereinafter referred to as “the Act” came into force on 1st January 2014, including, 
inter alia, a provision of art. 6 paragraph 3 of the Act, which provides for the exemption of entrepreneurs, 
who in a given calendar year place on the market packaged products with a total weight of packages not 
exceeding 1000 kg, from obtaining the required levels of recovery and recycling of packaging waste, including 
the product fee and documents supporting recycling or other than recycling recovery process of packaging 
waste, packaging waste export and intra-Community supply of packaging waste.
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dotyczy wyłącznie obowiązku osiągnięcia określonych po-
ziomów odzysku i recyklingu oraz ich dokumentowania, 
co oznacza również niepodleganie opłacie produktowej, 
ale nie oznacza zwolnienia z pozostałych obowiązków, 
do których m.in. należy zapewnianie odzysku, w tym re-
cyklingu odpadów opakowaniowych (art. 17 ust. 1) czy 
prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych (art. 19 
ust. 1). Obowiązki te przedsiębiorcy mogą realizować sa-
modzielnie lub przekazać organizacji odzysku opakowań, 
z zastrzeżeniem art. 18 ust. 3 ustawy.

Trudności w stosowaniu przepisu
Niewątpliwie samo stosowanie komentowanego przepi-
su może nastręczać trudności w wykładni zarówno dla 
przedsiębiorcy, jak i organizacji odzysku opakowań, któ-
rej przedsiębiorca powierzy obowiązki odzysku i recy-
klingu odpadów opakowaniowych. Niefortunne jest już 
samo odniesienie się ustawodawcy do okresu miarodaj-
nego do oceny tegoż zwolnienia. Zamiast bowiem przesą-
dzić wprost, który z przedsiębiorców jest w danym roku 
zwolniony z osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku 
i recyklingu, poprzez odwołanie się do masy opakowań 
wprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym, 
odniesiono się w przepisie do mas opakowań wprowa-
dzonych w „danym roku kalendarzowym”. Oznacza to, 
iż przedsiębiorcy wprowadzający małe ilości produktów 
w opakowaniach lub incydentalnie importujący je z zagra-
nicy, w dacie wejścia przepisów ustawy, ale także na po-
czątku każdego kolejnego roku kalendarzowego, nie są w 
stanie określić, czy podlegają zwolnieniu, o którym mowa 
w art. 6 ust. 3 ustawy, czy też nie. Konstrukcja przepisu 
budzi także wątpliwości co do intencji, jakie przyświecały 
jego wprowadzeniu. Nie dość bowiem, że przedsiębiorca 
będzie  musiał wykonywać obowiązki związane z odzy-
skiem (choć nie w takim zakresie jak minimalne wymogi 
ustawowe) to jest także ponadto zobligowany do ubiegania 

się o pomoc de minimis, w zakresie jakim tych wymaga-
nych poziomów odzysku i recyklingu nie osiągnął (art. 
7 ustawy). Stanowi to obciążenie takich przedsiębiorców 
dodatkowymi obowiązkami związanymi z procedurą zło-
żenia wniosków i ubiegania się o pomoc publiczną.

Zwolnienie przedsiębiorców będzie budzić także trudno-
ści praktyczne w jego stosowaniu. Jeżeli bowiem przed-
siębiorca  przekroczy masę wprowadzonych produktów 
w opakowaniach dopiero w końcówce danego roku ka-
lendarzowego, a nie zawarł umowy z organizacją odzysku 
opakowań bądź nie wykonywał obowiązku odzysku i re-
cyklingu samodzielnie, może się liczyć z problemami po-
wierzenia tego obowiązku organizacji odzysku opakowań. 
Organizacja ta na koniec danego roku kalendarzowego 
może nie dysponować bowiem wystarczającą nadwyżką 
odzysku i recyklingu, aby nawiązywać umowy z nowymi 
klientami. Od roku 2014 zmieniają się także zasady roz-
liczania nadwyżek mas opakowań poddanych odzyskowi 
lub recyklingowi z poprzedniego roku. W 2014 r. organi-
zacja odzysku może rozliczyć tylko 10%  posiadanej nad-
wyżki z ubiegłego roku, a w latach następnych w ogóle 
nie będzie takiej możliwości. Taki stan rzeczy oznacza, 
że przedsiębiorca może być pozbawiony możności wyko-
nania swych ustawowych obowiązków.

Podsumowanie
Część przedsiębiorców chcąc zatem uniknąć problemów 
i zarzutów, co do niewykonywania obowiązków ustawo-
wych lub wykonywania ich nienależycie, będzie powierzać 
organizacjom odzysku opakowań przejęcie obowiązku 
odzysku i recyklingu, wskazując jako planowane ilości 
w  danym roku kalendarzowym masy produktów w opa-
kowaniach przekraczające 1000 kg. Zwolnienie więc, wy-
nikające z art. 6 ust. 3 ustawy, może mieć zatem w stoso-
waniu charakter niestety iluzoryczny. 


