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Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy
o odpadach (nr UC 98)

Szanowny Panie Ministrze, Szanowne Panie Dyrektor,
Związek Pracodawców EKO-PAK pragnie podziękować za możliwość udziału w konsultacjach publicznych dotyczących tak
ważnego dla gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi projektu, jakim bez wątpienia jest przedstawiony
przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy tworzący w Polsce podstawy systemu kaucyjnego. Regulacje
w tym obszarze były od dawna postulowane i wyczekiwane przez liczne grupy uczestników rynku, w szczególności
wprowadzających wyroby w opakowaniach na rynek. Nie ulega wątpliwości, że system kaucyjny jest dla wielu z nich,
w szczególności dla producentów wód i napojów, przedsięwzięciem kluczowym. System ten umożliwia bowiem nie tylko
realizację zadań i obowiązków wynikających z prawodawstwa Unii Europejskiej, ale też – co nie mniej ważne – jest też
skutecznym sposobem realizacji celów środowiskowych dla tych branż i działających w nich firm.
Efektywny system kaucyjny jest także niezwykle ważny dla konsumentów. Zachęca ich do właściwej gospodarki odpadami
opakowaniowymi, promuje odpowiednie postawy w zakresie segregacji u źródła i wykształca postrzeganie odpadu
opakowaniowego oraz samego opakowania jako przedmiotu wartościowego, która to wartość nadana jest przez
podlegającą zwrotowi kwotę kaucji. Służy on więc także ochronie środowiska, gdyż odpady opakowaniowe oraz
opakowania objęte tego rodzaju systemami nie zanieczyszczają terenów publicznych, a są w ogromnej większości
zwracane w celu recyklingu lub ponownego użycia opakowania.
Pragniemy więc wyrazić nasze zadowolenie, że tak ważne i długo oczekiwane propozycje regulacyjne zostały skierowane
do procesu legislacyjnego.
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Aby jednak system kaucyjny spełnił swoją rolę i pokładane w nim nadzieje wszystkich zainteresowanych uczestników
rynku, od wprowadzających produkty w opakowaniach poczynając, na polskich konsumentach kończąc, musi on być
przede wszystkim efektywny, dobrze skonstruowany oraz przyjazny. Bez spełnienia tych cech, może się on okazać
dysfunkcyjny, powodujący niepotrzebne zamieszanie na rynku i w konsekwencji – zniechęcający konsumentów.
Dlatego zaproponowany przez Ministerstwo projekt powinien zostać gruntownie przebudowany. Należy przede
wszystkim uwzględnić doświadczenia i wzorce z innych krajów, gdzie systemy kaucyjne z powodzeniem funkcjonują już
od lat, zwracając przy tym uwagę na ewidentną różnicę w charakterze i funkcji opakowania jednorazowego użytku oraz
opakowania wielokrotnego użytku. Pierwsze z nich po wykorzystaniu staje się odpadem opakowaniowym a drugie jest
nadal pełnowartościowym opakowaniem, które po umyciu może zostać ponownie wykorzystane. Konieczne jest więc
wyraźne rozdzielenie: systemu kaucyjnego na opakowania jednorazowego użytku oraz systemów kaucyjnych na
opakowania wielokrotnego użytku tworzonych przez wprowadzających.
Aby system kaucyjny adresowany do opakowań jednorazowego użytku był przyjazny dla konsumentów, musi być:
a) jednolity i powszechny na terenie całego kraju,
b) obowiązkowy dla wprowadzających produkty w opakowaniach objętych systemem oraz
c) zarządzany przez odrębną organizację utworzoną przez wprowadzających jako operatora (nie nastawionego na
zysk, czyli działającego w formule not for profit).
Wyrażamy więc obawę, że istnienie wielu systemów kaucyjnych na opakowania jednorazowego użytku, jak przewiduje
projekt Ministerstwa, doprowadzi do chaosu i konkurowania o odpad opakowaniowy nie tylko wysokością opłaty
kaucyjnej, ale np. zachętami marketingowymi. Nawet jeśli każdy punkt handlowy zobowiązany byłby do przyjmowania
odpadów opakowaniowych od wszystkich operatorów (a z projektu to niestety nie wynika), ten punkt handlowy musiałby
skrupulatnie rozdzielać poszczególne odpady opakowaniowe na pochodzące od wprowadzających reprezentowanych
przez rozmaitych operatorów. Do innego worka musiałaby trafiać butelka producenta A reprezentowanego przez
operatora B, do innego producenta C reprezentowanego przez operatora D, i tak dalej. Dla punktów handlowych, które
powinny być „sercem” systemu, stanowiłoby to niczym nie uzasadnione utrudnienie.
Operator systemu przeznaczonego dla opakowań jednorazowego użytku musi być także właścicielem zebranych odpadów
opakowaniowych, czyli ich ustawowym posiadaczem przez cały cykl zbiórki i przetwarzania. W przeciwnym razie, zebrany
w systemie depozytowym cenny materiał ulegnie niekontrolowanemu rozproszeniu, gdyż każda firma odbierająca odpady
z punktu handlowego będzie mogła skierować te odpady do tej instalacji, z którą współpracuje. A każda z tych instalacji
będzie mogła sprzedać przygotowany do recyklingu odpad do dowolnego recyklera, czy to w Polsce, czy za granicą. W ten
sposób surowiec wtórny pozyskany z odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym może w ogóle nie
powrócić do wprowadzających, którzy tworzą i utrzymują cały system, oraz uniemożliwić im wypełnienie obowiązku
zapewnienia udziału odpowiedniego poziomu surowca wtórnego w nowych opakowaniach.
Operator ten musi mieć też uprawnienia do finansowania działań edukacyjnych. Nawet najprostszy i najbardziej przyjazny
dla konsumentów system kaucyjny musi zostać wsparty szeroko zakrojonymi działaniami informacyjnymi skierowanymi
do konsumentów tak, aby sprawnie mogli się oni w tym systemie odnaleźć.
Z legislacyjnego punktu widzenia najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się także ujednolicenie wysokości kaucji na
jednorazowe opakowania w skali całego kraju. Minimalna wysokość tej kaucji powinna być określona w ustawie, zaś
docelową wysokość powinien wyznaczać w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw klimatu.
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Zupełnie inne uwarunkowania występują natomiast w gospodarce opakowaniami wielokrotnego użytku, których
najbardziej popularnym przykładem są butelki zwrotne po piwie.
Systemy kaucyjne dla tego rodzaju opakowań są bowiem prowadzone i utrzymywane bezpośrednio przez
zainteresowanych wprowadzających. Opakowanie zwrotne porusza się na rynku w możliwie najprostszy sposób,
tj. wprowadzający – hurtownik – detalista – klient. Tą samą drogą opakowanie lub kaucja za niezwrócone opakowanie
wraca do wprowadzającego. Modelową, stosowaną obecnie w Polsce i innych krajach zasadą jest, że opakowania są przy
okazji dostaw towaru odbierane bezpośrednio z punktów handlowych i transportowane do wprowadzających celem
przygotowania do ponownego wprowadzenia na rynek.
Z kolei kaucja za opakowania wielokrotnego użytku jest rodzajem gwarancji, że kupujący zwróci opakowanie. Kaucja jest
niezbędna dla wprowadzających do utrzymywania systemu i służy m.in. do odtwarzania populacji butelek zwrotnych
stanowiących własność wprowadzającego. Wprowadzający pozbawieni tego strumienia środków wycofają się ze
stosowania opakowań wielokrotnego użytku.
Przedstawiony projekt ustawy ustanawiający system kaucyjny próbuje w jednym systemie połączyć odpady po
opakowaniach jednorazowych ze szklaną butelką zwrotną wielokrotnego użytku. Szklana butelka zwrotna nie jest
odpadem ponieważ jest używana wielokrotnie, w całym cyklu życia i z tego powodu stanowi pełnowartościowe
opakowanie będące własnością wprowadzającego. Dla odpadów jednorazowych konieczne jest stworzenie nowego
systemu, dzięki któremu wzrosną poziomy selektywnej zbiórki i recyklingu. Z kolei dla szklanych butelek zwrotnych
potrzebne jest jedynie zmodyfikowanie istniejących przepisów tak, aby spopularyzować tego rodzaju opakowania wśród
wprowadzających, handlu oraz konsumentów.
Włączenie obrotu opakowaniami zwrotnymi w system kaucyjny dla opakowań jednorazowych wydłuża drogę opakowań,
które będą przechodzić niepotrzebnie przez obiekty/instalacje stworzone przez operatora tego systemu. To oznacza
wyższe koszty działania systemów butelek zwrotnych, zwiększenie śladu węglowego tych opakowań poprzez niepotrzebny
transport i dodatkowe czynności logistyczne oraz zmniejszenie liczby cykli wykorzystania opakowań poprzez wydłużenie
ich drogi powrotnej do zakładu produkcyjnego. W przypadku szklanych butelek zwrotnych, najważniejsze jest by takie
opakowanie jak najkrótszą drogą i jak najszybciej wróciło do swojego właściciela, który ponownie wprowadzi je na rynek.
Włączenie butelek zwrotnych do systemu kaucyjnego dla opakowań jednorazowych jest niepotrzebne także dlatego, że:
a) już teraz wprowadzający opakowania zwrotne mogą samodzielnie spełniać wymogi dot. raportowania
przewidziane w projekcie ustawy w oparciu o Bazę Danych o Odpadach;
b) wprowadzający mają obecnie podpisane umowy z hurtownikami w zakresie obrotu opakowaniami zwrotnymi,
a hurtownicy z placówkami handlowymi - nie ma zatem potrzeby aby w ten system włączać kolejnego pośrednika
i spowalniać obrót opakowaniami oraz przepływami finansowymi a także tworzyć szereg wymogów
biurokratycznych, bardzo uciążliwych zwłaszcza dla małych sklepów.
Stoimy więc na stanowisku, że powinna istnieć możliwość:
a) samodzielnego prowadzenia systemów opakowań zwrotnych przez wprowadzających bez konieczności
odprowadzania opłaty produktowej (w oparciu o obecne wydajne rozwiązania organizacyjne) przy zachowaniu
wszystkich wymogów związanych z raportowaniem do BDO lub
b) dobrowolnego utworzenia przez wprowadzających szklane butelki zwrotne przedstawiciela i przystąpienia do
utworzonego przez ten podmiot systemu kaucyjnego na opakowania wielokrotnego użytku.
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Ustawa powinna również zmieniać ustawę o podatku od towarów i usług zmieniając sposób rozliczenia VAT od kaucji,
uwzględniając opakowania wielokrotnego użytku jak i opakowania jednorazowe. Kaucja nie jest towarem ani usługą,
podatek VAT powinien być tu więc neutralny.
Szanowny Panie Ministrze, Szanowne Panie Dyrektor,
Związek Pracodawców EKO-PAK deklaruje pełną gotowość do współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska
w stworzeniu regulacji prawnych zapewniających powstanie efektywnego i przyjaznego systemu kaucyjnego w Polsce.
Oprócz przytoczonych powyżej propozycji, pozwalamy sobie przedstawić w poniższej tabeli szczegółowe uwagi do
poszczególnych zaproponowanych przepisów. Prosimy więc o pogłębioną ich analizę i wzięcie przez Ministerstwo pod
uwagę aspektów wymienionych w niniejszym stanowisku.
Łączę wyrazy szacunku,
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Zapis w projekcie

Art. 34 ust. 1a – opłata produktowa

Art. 34 ust. 1b – opłata produktowa

Uwaga
Postulowana zmiana lub konieczność doprecyzowania
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Konieczność
zapewnienia
działalności
podmiotu Art. 8 pkt 13c – „formule not for profit – oznacza zakaz
reprezentującego w formule not for profit.
wypłacania dywidendy akcjonariuszom przez spółkę
akcyjną,
będącą
podmiotem
reprezentującym
prowadzącym system kaucyjny;”
Opłata produktowa jest karą za nieosiągnięcie poziomów Usunięcie przepisu.
recyklingu, a nie sankcją za niedopełnienie obowiązku
formalnego. Konieczna jest likwidacja opłaty produktowej
na rzecz wprowadzenia ustawowego obowiązku zawarcia
umowy z podmiotem reprezentującym prowadzącym
system kaucyjny.
Rozwiązanie polegające na współdzieleniu przez „W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów
wprowadzającego z systemem kaucyjnym w proporcji selektywnego zbierania, o których mowa w art. 40g ust. 2,
50/50 % opłaty produktowej za brak realizacji obowiązku przez wprowadzającego napoje w opakowaniach, który
na wprowadzającego w wypadku zakończenie działalności zawarł umowę wskazaną w art. 40g ust. 5, do wniesienia
przez system kaucyjny jest zbyt daleko idącym ze względu opłaty
produktowej
jest
obowiązany
podmiot
na wcześniej uiszczone opłaty przez wprowadzających na reprezentujący.”
rzecz działania systemu kaucyjnego zgodnie z art. 40l ust.2.
Z punktu widzenia wprowadzających jest podwójne
poniesienie kary w postaci finansowej w odniesieniu do
połowy opakowań wprowadzonych na rynek w danym
roku szczególnie w wypadku cofnięcia zezwolenia
podmiotowi reprezentującemu (system kaucyjny).
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Art. 34 ust. 1c.

Dla opakowań ujętych w systemie kaucyjnym konieczne
jest jednoznaczne wpisanie zwolnienia z opłaty
opakowaniowej w celu uniknięcia podwójnego obciążenia
tego samego opakowania z dwóch różnych tytułów.
Art. 35 ust 1 lit. b) – wysokość opłaty produktowej
Wysokość opłaty produktowej z tytułu nie zrealizowania
obowiązku jest rażąco rozbieżna w stosunku do
wprowadzającego realizującego obowiązek poprzez
organizacji odzysku opakowań a wprowadzającego
realizującego obowiązek poprzez podmiot reprezentujący
prowadzący system kaucyjny. Dlatego wysokość opłaty dla
opakowań z tworzyw sztucznych powinna zostać
uspójniona z wysokością opłaty dla podmiotu realizującego
obowiązek za pośrednictwem organizacji odzysku
opakowań.
Dodatkowo
szklane
opakowania
wielokrotnego użytku powinny mieć opłatę odpowiednio
obniżoną względem opakowań wykonanych z tworzyw
sztucznych ponieważ na 1 kg masy opakowań, które nie
zostaną zebrane selektywnie przypada około 5 razy mniej
sztuk opakowań wykonanych ze szkła, w związku z czym
koszt ich zagospodarowania poza systemem kaucyjnym
jest odpowiednio niższy. Projekt ustawy nie przewiduje
innych opakowań wielokrotnego użytku poza wykonanymi
ze szkła.
Art. 40g pkt 1 - wskazanie rodzaju opakowań będących w Zmiana ma charakter doprecyzowujący i wynika z
gestii podmiotu reprezentującego
postulowanej konstrukcji przepisów, które powinny

Dodanie ust. 1c w brzmieniu. „Masa opakowań i odpadów
opakowaniowych zebranych w systemie kaucyjnym nie
podlega opłacie opakowaniowej, o której mowa w art. 18a
ust.1”
„Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań
wynosi:
a) 4,50 zł za kg w przypadku obowiązku określonego w art.
17 ust. 1 oraz obowiązku określonego w art. 40g ust. 2 w
odniesieniu do opakowań jednorazowego użytku,
b) 0,75 zł za kg w przypadku obowiązku określonego w art.
40g ust. 2 w odniesieniu do opakowań wielokrotnego
użytku.”

System kaucyjny na opakowania jednorazowego użytku
prowadzi podmiot reprezentujący.
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Art. 40g ust. 1 – warunki dla podmiotu reprezentującego

Art. 40g ust. 3a

rozdzielać system kaucyjny dla opakowań jednorazowych
od systemów dla opakowań wielorazowego użytku.
Warunki formalne tworzenia podmiotu reprezentującego „System kaucyjny prowadzi podmiot reprezentujący, który
prowadzącego system kaucyjny powinny być – tam gdzie jest obowiązany spełniać łącznie następujące warunki:
to zasadne – analogiczne do warunków tworzenia 1) wykonywać działalność gospodarczą w formie spółki
organizacji
odpowiedzialności
producentów,
akcyjnej w formule not for profit;
przewidzianych w projekcie UC 83, z uzupełnieniem 2) wykonywać działalność gospodarczą związaną z
dotyczącym formuły not for profit. Nie ma także
gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi oraz
zasadności, aby podmiot taki miał obowiązek prowadzenia
finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych;
działalności w zakresie recyklingu lub przetwarzania 3) zawierać w swej nazwie oznaczenie „podmiot
końcowego.
reprezentujący prowadzący system kaucyjny”;
4) posiadać wymagany przepisami ustawy kapitał
zakładowy w wysokości określonej w art. 29.”
Konieczność nadania podmiotowi reprezentującemu Art. 40g ust. 1a: „Podmiot reprezentujący prowadzący
statusu posiadacza odpadów.
system
kaucyjny
jest
posiadaczem
odpadów
opakowaniowych po napojach w opakowaniach objętych
systemem kaucyjnym od chwili przyjęcia tych odpadów
przez jednostkę handlową lub inny punkt objęty systemem
kaucyjnym aż do chwili utraty przez te odpady
opakowaniowe statusu odpadów.”
Wprowadzenie wymogu raportowania w zakresie kaucji Dodanie ust. 3a w brzmieniu: „Wprowadzający napoje w
jest narzędziem pozwalającym na właściwy nadzór nad opakowaniach wielokrotnego użytku jest obowiązany do
faktycznym obrotem opakowaniami wielokrotnego użytku prowadzenia bilansu rozrachunków z tytułu kaucji”.
i wykazuje, że opakowania są opakowaniami
wielokrotnego użytku.
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Art. 40g ust. 4 – tworzenie poziomu reprezentującego

Podmiot reprezentujący prowadzący system kaucyjny na
opakowania jednorazowego użytku powinien być
tworzony
przez
wprowadzających
napoje
w
opakowaniach.

Art. 40g ust. 4a – tworzenie podmiotów zajmujących się Wprowadzający opakowania wielokrotnego użytku
systemami kaucyjnymi dla opakowań wielokrotnego powinni mieć swobodę w samodzielnym tworzeniu i
użytku
utrzymywaniu systemów kaucyjnych z opcją utworzenia
podmiotu, który byłby ich przedstawicielem tworzącym na
ich rzecz system kaucyjny. Taki zapis pozwala rozgraniczyć
system kaucyjny dla opakowań jednorazowych od
funkcjonujących już na rynku systemów dla opakowań
wielokrotnego użytku, które - jak pokazuje praktyka
rynkowa oraz efektywność działających systemów - mogą
funkcjonować samodzielnie bez potrzeby ustanawiania
podmiotu
reprezentującego
a
ustanowienie
przedstawiciela organizującego taki system dla grupy
podmiotów miałoby charakter dobrowolny.
Art. 40g ust. 5 – przystąpienie do systemu kaucyjnego
Konieczne jest wprowadzenie ustawowego obowiązku
zawarcia umowy wprowadzającego z podmiotem
reprezentującym prowadzącym system kaucyjny na
opakowania jednorazowego użytku.
Art. 40g ust. 8

„W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2,
wprowadzający napoje w opakowaniach jednorazowego
użytku
albo
organizacje
reprezentujące
tych
wprowadzających powołują podmiot reprezentujący i
przystępują do utworzonego przez ten podmiot systemu
kaucyjnego”.
Dodanie ust. 4a w brzmieniu: „W celu realizacji obowiązku,
o którym mowa w ust. 2, wprowadzający napoje w
opakowaniach wielokrotnego użytku mają obowiązek
utworzyć i utrzymywać system kaucyjny na opakowania
wielokrotnego użytku samodzielnie lub ustanowić
przedstawiciela dla grupy tych wprowadzających i
przystąpić do utworzonego przez ten podmiot systemu
kaucyjnego na opakowania wielokrotnego użytku”.

„Wprowadzający napoje w opakowaniach jednorazowego
użytku zobowiązany jest zawrzeć umowę, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z podmiotem
reprezentującym dotyczącej przystąpienia do systemu
kaucyjnego dla tych opakowań.”
Zawężenie zakresu przepisu do informacji obejmujących „8. Wprowadzający
napoje
w
opakowaniach
opakowania w systemie kaucyjnym.
jednorazowego użytku jest obowiązany przekazać
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Art. 40g ust 8a

Określnie obowiązków wprowadzających napoje w
opakowaniach
wielokrotnego
użytku
względem
utworzonego przez nich przedstawiciela, o którym mowa
w Art. 40g ust 4a.

Art. 40g ust 10a – funkcjonowanie systemów kaucyjnych Określenie podstawowych warunków funkcjonowania
na opakowania wielokrotnego użytku
systemów kaucyjnych na opakowania wielokrotnego
użytku.

podmiotowi reprezentującemu dane niezbędne do
realizacji obowiązków w zakresie systemu kaucyjnego na
opakowania jednorazowego użytku, w tym informacje o
wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu
w danym roku kalendarzowym napojach w opakowaniach
jednorazowego użytku.”
Dodanie ustępu 8a. w brzmieniu: Wprowadzający napoje
w opakowaniach wielokrotnego użytku jest obowiązany
przekazać przedstawicielowi, o którym mowa w ust. 4a,
dane niezbędne do realizacji obowiązków w zakresie
systemu kaucyjnego na opakowania wielokrotnego użytku,
w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez
niego do obrotu w danym roku kalendarzowym napojach
w opakowaniach wielokrotnego użytku.”
Dodanie ustępu 10a w brzmieniu: „System kaucyjny na
opakowania wielokrotnego użytku:
1) obejmuje terytorium kraju, na którym oferowane są
napoje objęte systemem kaucyjnym na opakowania
wielokrotnego użytku;
2) zapewnia powszechny i równy dostęp dla konsumentów
oraz jednostek handlu detalicznego posiadających w
ofercie handlowej napoje w opakowaniach objętych
systemem kaucyjnym na opakowania wielokrotnego
użytku bez względu na ich powierzchnię;
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Art. 40g ust. 11

Dostosowanie treści do zmienionego brzmienia ust. 4.

Art. 40h ust. 1

Tworzone dobrowolnie przez wprowadzających i
działające już systemy kaucyjne na opakowania
wielokrotnego użytku nie powinny wymagać zezwolenia
wydawanego w drodze decyzji przez ministra właściwego
do spraw klimatu. Uregulowanie kwestii powzięcia przez
ministra informacji o funkcjonowaniu tych systemów w
Art. 40h ust. 7
W związku z postulowanym brakiem konieczności
uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów
kaucyjnych dla opakowań wielokrotnego użytku zapis
byłby bezprzedmiotowy. Kwestia wykazania, że
opakowania znajdujące się w systemie są faktycznie
wielokrotnie wykorzystywane została uregulowana w
proponowanym Art. 40g ust 3a.
Zezwolenie powinien posiadać wyłącznie jeden podmiot
reprezentujący prowadzący system kaucyjny dla
opakowań jednorazowego użytku.
Prowadzenie dobrowolnego systemu kaucyjnego na
opakowania wielokrotnego użytku nie powinno wymagać
zgody właściwego ministra, jak ma to miejsce w przypadku

Art. 40h ust. 2 pkt 5) lit. f oraz art. 40h ust. 4 pkt 7) –
identyfikacja liczby rotacji

Art. 40h ust. 5 – wydawanie zezwolenia dla podmiotu
reprezentującego
Art. 40h ust. 7 – obowiązek poinformowania ministra
właściwego do spraw klimatu o uruchomieniu systemu
kaucyjnego na opakowania wielokrotnego użytku

3) nie wymaga okazania dowodu zakupu napoju
w opakowaniu w celu zwrotu pobranej przy zakupie
kaucji.”
„Podmiot, o którym mowa w ust. 4, tworzy system
kaucyjny dla opakowań jednorazowego użytku w terminie
24 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia”.
Prowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania
jednorazowego użytku wymaga uzyskania zezwolenia
wydawanego w drodze decyzji przez ministra właściwego
do spraw klimatu, zwanego dalej „zezwoleniem na
prowadzenie systemu kaucyjnego”.

Usunięcie obu zapisów.

„Zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego wydaje
się tylko jednemu podmiotowi reprezentującemu, na czas
oznaczony, nie krótszy niż 15 lat”.
Dodanie ust. 7 w brzmieniu: „Prowadzenie systemu
kaucyjnego na opakowania wielokrotnego użytku wymaga
zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw klimatu nie
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podmiotu reprezentującego dla systemu kaucyjnego na później niż 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem
opakowania jednorazowego użytku. Na podmioty systemu kaucyjnego na opakowania wielokrotnego użytku.
prowadzące tego rodzaju systemy zostaje nałożony
obowiązek informacyjny.
Art. 40i ust. 5 – cofnięcie zezwolenia dla podmiotu Patrz wyjaśnienie dla art. 40h ust 7
„Podmiot reprezentujący, któremu cofnięto zezwolenie na
reprezentującego
prowadzenie systemu kaucyjnego na podstawie ust. 3, jest
obowiązany do rozliczenia pobranej kaucji z jednostkami
handlowymi,
obowiązku
osiągnięcia
poziomów
selektywnego zbierania przez wprowadzających napoje w
opakowaniach oraz do obioru odpadów opakowaniowych,
za które została pobrana kaucja do dnia, w których decyzja
o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna, w ramach
prowadzonego systemu kaucyjnego, na własny koszt, w
terminie wskazanym w decyzji, o której mowa w ust. 3.”
Art. 40i ust. 6
W przypadku cofnięcia zezwolenia dla podmiotu Zmiana brzmienia ust. 6: „W przypadku cofnięcia
Art. 40i ust. 7
reprezentującego pod koniec roku, nałożenie na zezwolenia podmiotowi reprezentującemu, o którym
– cofnięcie zezwolenia dla podmiotu reprezentującego
wprowadzających kary od początku danego roku jest mowa w ust. 3, wprowadzający napoje w opakowaniach
środkiem nieproporcjonalnym. W takim przypadku jednorazowego użytku, który przystąpił do prowadzonego
powinna funkcjonować procedura, jak w proponowanym przez ten podmiot reprezentujący systemu kaucyjnego na
ust. 7.
opakowania jednorazowego użytku, ma obowiązek
zawrzeć umowę, o której mowa w art. 40g ust. 5, z innym
podmiotem reprezentującym w terminie nie później niż 3
miesiące od dnia, w którym decyzja o cofnięciu tego
zezwolenia stała się ostateczna.”
Dodanie ust 7. w brzmieniu: „W przypadku braku
możliwości zawarcia przez wprowadzającego opakowania
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jednorazowego użytku umowy z innym podmiotem
reprezentującym, rozliczenie wymaganych poziomów
selektywnego zbierania, o których mowa w art. 40g ust. 2
następuje na podstawie masy wprowadzonych do obrotu
opakowań w danym roku z wyłączeniem masy opakowań
wprowadzonych w okresie, gdy wprowadzający napoje w
opakowaniach nie uczestniczył w systemie kaucyjnym z
powodu braku możliwości zawarcia umowy z innym
podmiotem reprezentującym.”
Art. 40j ust. 1 – umieszczenie oznakowania wysokością Umieszczanie informacji o wysokości kaucji jest „Wprowadzający napoje w opakowaniach są obowiązani
kaucji
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych, umieszczać na opakowaniach oznakowanie wskazujące na
gdyż jakakolwiek zmiana wysokości kaucji spowoduje objęcie opakowania systemem kaucyjnym.”
straty
w
materiałach
opakowaniowych
już
wyprodukowanych napojów.
Art. 40k ust. 2 – poziom selektywnego zbierania opakowań Proponujemy zastosowanie sposobu określenia poziomu „Poziom selektywnego zbierania opakowań, w przypadku
wielokrotnego użytku
selektywnego zbierania dla opakowań wielokrotnego opakowań, o których mowa w poz. 2 załącznika nr 1a do
użytku adekwatnego do specyfiki funkcjonowania ustawy, w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona
systemów kaucyjnych na opakowania wielokrotnego w procentach wartość ilorazu masy zebranych opakowań
użytku.
w tym danym roku oraz masy wprowadzonych opakowań
w tym roku.”
Art. 40k ust. 3 – ewidencja prowadzona przez podmiot Podmiot reprezentujący nie powinien się zajmować „Podmiot reprezentujący jest obowiązany prowadzić
reprezentujący
systemami kaucyjnymi na opakowania wielokrotnego ewidencję obejmującą informacje o liczbie, pojemności i
użytku
masie odpadów opakowaniowych, o których mowa w poz.
1 załącznika nr 1a do ustawy, odebranych od podmiotów
prowadzących jednostki handlu detalicznego, z podziałem
na poszczególne jednostki.”
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Art. 40k ust 3a – ewidencja prowadzona przez W odniesieniu do systemów kaucyjnych na opakowania
wprowadzających oraz przedstawicieli prowadzących wielokrotnego użytku powinien istnieć obowiązek
systemy kaucyjne na opakowania wielokrotnego użytku
ewidencjonowania obrotu opakowaniami objętych tymi
systemami w celach raportowych.

Art. 40l ust. 1 – obowiązki podmiotu reprezentującego

Systemy na opakowania wielokrotnego użytku nie
powinny być prowadzone przez podmiot reprezentujący
prowadzący
system
kaucyjny
dla
opakowań
jednorazowego użytku.

Art. 40l ust. 1 – obowiązki podmiotu reprezentującego

Konieczność wprowadzenia obowiązku prowadzenia
działań edukacyjnych.
Systemy na opakowania wielokrotnego użytku nie
powinny być prowadzone przez podmiot reprezentujący
prowadzący
system
kaucyjny
dla
opakowań
jednorazowego użytku – ten system powinien zajmować
się wyłącznie odpadami opakowaniowymi po produktach
w opakowaniach jednokrotnego użytku.

Art. 40l ust. 3 – rozliczenia finansowe

Dodanie ust. 3a w brzmieniu: „Przedstawiciel, o którym
mowa w art. 40g ust. 4a oraz wprowadzający opakowania
wielokrotnego użytku, który samodzielnie prowadzi
system kaucyjny dla tego rodzaju opakowań, jest
obowiązany prowadzić ewidencję obejmującą informacje
o liczbie, pojemności i masie odebranych od podmiotów
prowadzących jednostki handlu detalicznego, o których
mowa w poz. 2 załącznika nr 1a do ustawy.”
„Podmiot reprezentujący w ramach systemu kaucyjnego
zapewnia:
1)
selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w
celu osiągania wymaganych poziomów wskazanych
w załączniku nr 1a do ustawy;
2)
odbieranie odpadów opakowaniowych;
3)
transport odpadów opakowaniowych do zakładu
przetwarzania;
4)
prowadzenie
ewidencji
i
sporządzania
sprawozdawczości.”
Dodanie pkt 5): „realizację działań informacyjnych
skierowanych do konsumentów”.
„Rozliczenie finansowe pomiędzy punktami odbierającymi
odpady opakowaniowe a podmiotem reprezentującym
następuje w co najmniej miesięcznym okresie.”
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Art. 40l ust 4 – przeznaczenie nieodebranej kaucji

Niezgodność z zapisami art. 8a ust 4 zmienionej dyrektywy „Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży odpadów
w sprawie odpadów oraz art. 22 ustawy o odpadach.
opakowaniowych do procesu recyklingu oraz z
nieodebranej kaucji pomniejszają wkłady finansowe
ponoszone
przez
wprowadzającego
napoje
w opakowaniach, przeznaczone na finansowanie systemu
kaucyjnego”.
Art. 40m ust. 1 – obowiązki sprawozdawcze
Bez względu na rodzaje systemów kaucyjnych – zarówno „Podmiot reprezentujący, przedstawiciel, o którym mowa
dla opakowań jednorazowych, jak i wielorazowych, jak w art. 40g ust. 4a oraz wprowadzający opakowania
również
prowadzących
te
systemy,
obowiązki wielokrotnego użytku, który samodzielnie prowadzi
sprawozdawcze dla podmiotów prowadzących systemy system kaucyjny dla tego rodzaju opakowań, jest
kaucyjne powinny być jednakowe i oparte o BDO.
obowiązany do przedkładania za pośrednictwem
indywidualnego konta w BDO, w terminie do dnia 15
marca, sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy
zawierającego dane, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt
2b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”
Art. 44 ust. 3 – obowiązki jednostki handlowej oferującej Jeśli jednostka handlowa posiada w ofercie produkty w Dodanie ust. 3 w brzmieniu: „Przedsiębiorca prowadzący
napoje w opakowaniach wielokrotnego użytku
opakowaniach wielokrotnego użytku, powinna być jednostkę handlu detalicznego, w której oferowane są
zobowiązania zarówno do pobierania kaucji, jak i odbioru napoje w opakowaniach objętych danym systemem
pustych opakowań objętych tym systemem za zwrotem kaucyjnym na opakowania wielokrotnego użytku, jest
kaucji bez dodatkowych wymagań w stosunku do klienta. obowiązany uczestniczyć w tym systemie kaucyjnym w
zakresie pobierania i zwracania kaucji oraz odbierania
pustych opakowań objętych tym systemem kaucyjnym na
opakowania wielokrotnego użytku.”
Art. 44 ust. 7 pkt 2) – umowa pomiędzy jednostką W przypadku systemu kaucyjnego na opakowania „zasady
odbierania
i
przekazywania
odpadów
handlowa a podmiotem reprezentującym
jednorazowego użytku umowa jest zawierana pomiędzy opakowaniowych powstałych z opakowań, o których
mowa w po. 1 załącznika nr 1a do ustawy, wyłącznie w
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wprowadzającym
detalicznego.

a

hurtownią,

jednostka

handlu przypadku uczestniczenia jednostki handlu detalicznego w
systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania i
zwracania
kaucji
oraz
odbierania
odpadów
opakowaniowych.”
Art. 44 ust. 8 – ewidencja prowadzona przez jednostkę W przypadku systemów na opakowania jednorazowego „Przedsiębiorca
prowadzący
jednostkę
handlu
handlową
użytku umowa jest zawierana pomiędzy wprowadzającym detalicznego, uczestniczący w systemie kaucyjnym na
a hurtownią, jednostka handlu detalicznego i w ramach opakowania jednorazowego użytku w zakresie co najmniej
tych umów prowadzona jest ewidencja
pobierania i zwracania kaucji oraz odbierania odpadów
opakowaniowych, jest obowiązany do prowadzenia
ewidencji obejmującej:
1)
liczbę nabytych i sprzedanych napojów w
opakowaniach, objętych systemem kaucyjnym,
2)
liczbę zwróconych przez konsumentów odpadów
opakowaniowych,
3)
wysokość pobranych, zwróconych i niezwróconych
kaucji.”
Art. 44
Dodanie ustępu 10 precyzującego, że jednostki handlowe „10. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu
zobowiązane do zbierania odpadów w systemie kaucyjnym detalicznego hurtowego uczestniczący w systemie
będą stanowić nieprofesjonalnych zbierających odpady kaucyjnym
w
zakresie
odbierania
odpadów
zwolnionych z posiadania zezwolenia na zbieranie opakowaniowych oraz centra dystrybucyjno-logistyczne
odpadów.
objęte systemem kaucyjnym prowadzą nieprofesjonalną
działalność w zakresie zbierania odpadów zgodnie z art. 45
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”
Art. 45b
Doprecyzowanie obowiązków sprawozdawczych dla „Art. 45b. Wprowadzający napoje w opakowaniach
Art. 45c
wprowadzających i przedstawicieli prowadzących systemy wielokrotnego użytku, który samodzielnie prowadzi
kaucyjne na opakowania wielokrotnego użytku
system kaucyjny dla tego rodzaju opakowań, jest
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obowiązany sporządzić i złożyć ministrowi właściwemu do
spraw klimatu roczne sprawozdanie na zasadach
określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.”
Art. 45c. „Podmiot reprezentujący oraz przedstawiciel, o
którym mowa w art. 40g ust. 4a, jest obowiązany
sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne
sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V
rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
oddzielnie dla każdego wprowadzającego napoje w
opakowaniach, który przystąpił do systemu kaucyjnego.”;
Ustawa o podatku od towarów i usług
Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od Ze względu na konieczność zapewnienia powszechności
towarów i usług
systemu i wygody konsumentów, zwrot opakowań nie
może być utrudniony przez wymóg posiadania paragonu
fiskalnego. Kwota kaucji nie powinna mieć roli
cenotwórczej i powinna stanowić odrębną niż cena
produktu pozycję na paragonie. W związku z tym kaucja nie
powinna być objęta podatkiem VAT, nie jest bowiem ani
towarem, ani usługą. Jest zwracana w takiej samej
wysokości w momencie zwrotu opakowania i służy
wyłącznie zachęceniu konsumentów do zwrotu opakowań
i osiągnięciu maksymalnie wysokich poziomów zbiórki, a w
konsekwencji do spełnienia celów środowiskowych.
Wobec powyższego należy wprowadzić w ustawie o
podatku od towarów i usług odpowiednie postanowienia,

Art. 2a. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 po pkt 46 kropkę zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt 47 w brzmieniu:
„47) opakowaniach zwrotnych – rozumie się przez to
opakowania wielokrotnego użytku oraz wszelkiego rodzaju
opakowania inne niż opakowania jednorazowego użytku w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 oraz z 2021 r. poz. 2151), zwaną
dalej: „ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi.”;
2) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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aby podstawa opodatkowania nie obejmowała kaucji, a w
przypadku opakowań wielokrotnego użytku podatek VAT
był neutralny z punktu widzenia placówki handlowej.
Obecne wymaganie okazywania
paragonów przy
zwracaniu opakowań wielokrotnego użytku związane jest z
obciążeniem
kaucji
podatkiem
VAT,
którego
odprowadzenie jest konieczne przez placówkę handlową w
sytuacji, gdy konsument nie zwraca opakowania przez 60
dni po pobraniu kaucji. W przypadku, gdy konsument po
upływie wskazanego powyżej terminu, np. po 90 dniach od
daty sprzedaży – zwróci się do sprzedawcy detalicznego ze
zwrotem opakowania i żądaniem zwrotu kaucji, na
podstawie otrzymanego paragonu fiskalnego –
sprzedawca zwraca mu pełną kwotę zapłaconej kaucji, nie
pomniejszoną o podatek VAT, realizując na całej transakcji
związanej z opakowaniem stratę.
Proponowana zmiana przepisów obejmuje zarówno
system kaucyjny na opakowania jednorazowe, jak i
systemy kaucyjne na opakowania wielokrotnego użytku.

„2a. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1, rozumie się również wydanie opakowań zwrotnych
przez podatnika, który jako pierwszy dokonał dostawy
danego towaru na terytorium kraju w opakowaniu
zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub
określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy
towaru.”;
2) w art. 15 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Nie uznaje się za podatnika podmiotu
reprezentującego w zakresie prowadzenia przez ten
podmiot systemu kaucyjnego w rozumieniu ustawy o
gospodarce
opakowaniami
i
odpadami
opakowaniowymi.”;
3) w art. 19a dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2a,
obowiązek podatkowy powstaje w ostatnim dniu roku
podatkowego, w którym podatnik wydał opakowanie
zwrotne pobierając kaucję za to opakowanie lub określając
taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru”;
4) w art. 29a:
a) w ust. 7 pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
się pkt 4 w brzmieniu:
„4) kaucji za opakowania jednorazowego użytku,
pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.”;
b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

17

Związek Pracodawców
Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
Al. Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa
NIP: 7010494958
REGON: 362006278
Tel/fax: 22-699-03-20
biuro@eko-pak.biz

„12. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art.
7 ust. 2a, podstawą opodatkowania jest zbiorcza wartość
opakowań zwrotnych.”;
c) po ust. 12 dodaje się ust. 12a – ust. 12d w brzmieniu:
„12a. Przez zbiorczą wartość opakowań zwrotnych rozumie
się iloczyn kwoty kaucji pobranej lub określonej w umowie
za jednostkowe opakowanie zwrotne danego rodzaju i
różnicy pomiędzy całkowitą liczbą opakowań zwrotnych
tego rodzaju, wydanych przez podatnika za określoną
kaucją w danym roku podatkowym, a liczbą opakowań
zwrotnych tego samego rodzaju, zwróconych temu
podatnikowi, z rynku krajowego, w tym samym roku
podatkowym, pomniejszony o kwotę podatku.
12b. W przypadku, gdy wysokość kaucji za jednostkowe
opakowanie zwrotne, o której mowa w ust. 12a, ulega
zmianie w trakcie roku podatkowego, zbiorcza wartość
opakowań zwrotnych, o której mowa w ust. 12a,
kalkulowana jest na podstawie kwoty kaucji odpowiednio
przed dokonaniem zmiany wartości kaucji oraz po
wprowadzeniu takiej zmiany.
12c. W przypadku, gdy zbiorcza wartość opakowań
zwrotnych jest wartością dodatnią, podatnik, o którym
mowa ust. 12, ma obowiązek zwiększenia podstawy
opodatkowania i podatku należnego w deklaracji VAT
składanej za pierwszy okres rozliczeniowy kolejnego roku
podatkowego.
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12d. W przypadku, gdy zbiorcza wartość opakowań
zwrotnych jest wartością ujemną, podatnikowi, o którym
mowa w ust. 12, przysługuje prawo do pomniejszenia
podstawy opodatkowania i podatku należnego w deklaracji
VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy kolejnego
roku podatkowego.”’
5) w art. 106b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu :
„2a. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury
w odniesieniu do dostawy towarów, o której mowa w art.
7 ust. 2a.”;
6) skreśla się art. 106i ust. 5,
7) w art. 109 po ust. 3l dodaje się ust. 3m w brzmieniu :
„3m. Podatnicy, o których mowa w art. 7 ust. 2a, są
obowiązani w prowadzonej ewidencji, o której mowa w
ust. 3 za ostatni okres rozliczeniowy roku podatkowego,
uwzględnić również dane pozwalające na ustalenie
zbiorczej wartości opakowań zwrotnych dla danego roku
podatkowego.”;
Art. 2b. W odniesieniu do opakowań zwrotnych wydanych
przed wejściem w życie niniejszej ustawy, w odniesieniu do
których terminy, o których mowa w art. 29a ust. 12 ustawy
zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym,
upływają po wejściu w życie niniejszej ustawy, stosuje się
przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
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Przepisy przejściowe
Art. 4 – przepisy dotyczące systemów kaucyjnych
utworzonych przed wejściem w życie ustawy
Załącznik 1a
Załącznik 1a

Załącznik nr 5

Usunięcie przepisu.
Załącznik
Zmiana nazwy załącznika

MINIMALNE POZIOMY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
W odniesieniu do szklanych opakowań wielokrotnego Poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów
użytku nieprawidłowe jest zastosowanie poziomów opakowaniowych w % w roku:
selektywnego
zbierania,
jak
dla
odpadów
opakowaniowych objętych dyrektywą w sprawie Pozycja 2: butelki szklane wielokrotnego użytku o
zmniejszania wpływu niektórych produktów z tworzyw pojemności do 1,5l
sztucznych na środowisko. Postulujemy zmianę zgodną z
zapisanymi w dyrektywie w sprawie opakowań i odpadów 2025 wartość: 70
opakowaniowych minimalnych wielkości docelowych 2026 wartość: 71
recyklingu w odniesieniu do szkła, z którego wykonane są 2027 wartość: 72
butelki wielokrotnego użytku.
2028 wartość 73
2029 i lata następne wartość: 75
Umieszczanie informacji o wysokości kaucji jest Zmiana wzoru oznakowania na:
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych, KAUCJA
gdyż jakakolwiek zmiana wysokości kaucji spowoduje
straty
w
materiałach
opakowaniowych
już
wyprodukowanych napojów
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