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Odpowiedzialne opakowania – analiza zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych przepisami unijnymi 

 

I. Wprowadzenie 

Działania podjęte przez europejskiego ustawodawcę, a także rosnąca świadomość społeczeństwa 

związana z koniecznością ochrony klimatu sprawiły, że w coraz to nowych obszarach wprowadzane są 

zmiany mające na celu poprawę sytuacji klimatycznej na świecie. Jednym z takich działań są zmiany 

wprowadzone na poziomie wymagań dotyczących opakowań. Oprócz tego, że muszą one spełniać 

swoje dotychczasowe funkcje, między innymi, takie jak ochrona produktu, ułatwienie procesu 

przechowywania, czy też umożliwienie dystrybucji i transportowania produktów, przed producentami 

opakowań postawiono kolejne wyzwanie – opakowania nie powinny sprawiać trudności podczas ich 

utylizacji. Podkreślenia wymaga, że intencją unijnego ustawodawcy nie jest jedynie ograniczenie 

stosowania tworzyw sztucznych, ale, przede wszystkim, stworzenie gospodarki o obiegi zamkniętym, w 

ramach której zasoby będą zużywane w sposób bardziej zrównoważony. 

 

II. Rozszerzona odpowiedzialność producentów 

Usprawiedliwiona jest teza, że szereg zmian wprowadzonych przez unijnego ustawodawcę, a następnie 

implementowanych na poziomie krajowym spowoduje rewolucję w branży opakowań. Jedną z takich 

zmian jest wprowadzenie instytucji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która pojawiła się w 

znowelizowanej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r.1. Nie 

bez znaczenia dla producentów opakowań są także przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r.2. Ustawodawca krajowy jest w trakcie procesu implementacji 

wymagań unijnego ustawodawcy do krajowego porządku prawnego poprzez nowelizację Ustawy o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi3 oraz niektórych innych ustaw. Obecnie, 

projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 

niektórych innych ustaw znajduje się na etapie opiniowania4. Warto nadmienić, że ww. nowelizacja 

stanowi pewnego rodzaju hybrydę, ponieważ z jednej strony wprowadza przepisy dyrektywy SUP5, a z 

drugiej strony – na poziomie krajowym wdrażane są nowe rozwiązania dotyczące rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. 

Rozszerzona odpowiedzialność producenta to, ogólnie ujmując, troska producenta o cały cykl życia 

opakowania, w tym jego oddziaływania na środowisko. Celem omawianej instytucji jest ograniczenie 

ilości odpadów opakowaniowych wprowadzanych do obiegu oraz dbanie o ponowne wykorzystywanie 

tych, już wprowadzonych do obiegu. Zgodnie z definicją przyjętą w art. 3 pkt 21 Dyrektywy 2008/98, 

                                                      
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, Dz. Urz. UE z 22.11.2008, nr L 312/3 [„Dyrektywa 
2008/98”]. 
2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań 
i odpadów opakowaniowych, Dz. Urz. WE z 31.12.1994, nr L 365/10 [„Dyrektywa 94/62”]. 
3 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1114 [„Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadam opakowaniowymi”]. 
4 Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311 [dostęp: 
30.11.2021 r.]. 
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko [„Dyrektywa 
2019/904”, „Dyrektywa SUP” lub „Dyrektywa Plastikowa”]. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311


 

 

system rozszerzonej odpowiedzialności producenta oznacza zestaw środków podjętych przez państwa 

członkowskie w celu zapewnienia, aby producenci produktów ponoszą odpowiedzialność finansową lub 

odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem. 

Analizując projekt znowelizowanej Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

zwrócić należy uwagę na jej art. 17 w zmienionym brzmieniu oraz dodane art. 18a-18c. Do 

najważniejszych zmian należą: 

• wprowadzenie obowiązku zapewnienie poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych 

określonego przez Ministra właściwego do spraw klimatu w drodze rozporządzenia6 (w 2030 r. 

ma on wynieść 70%); 

• organizacje odzysku opakowań staną się organizacjami odpowiedzialności producentów; 

• wprowadzenie podziału opakowań na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych 

oraz na pozostałe opakowania (głównie handel, usługi, przemysł); 

• wprowadzenie opłaty opakowaniowej wnoszonej na odrębny rachunek bankowy prowadzony 

przez marszałka województwa w terminie 15 dni po upływie miesiąca, za który należy wnieść 

opłatę . 

Ww. podział opakowań jest powiązany z wprowadzeniem opłaty opakowaniowej, która dotyczyć będzie 

tylko opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Jej wysokość określona będzie przez 

Ministra do spraw klimatu w drodze rozporządzenia i zależna będzie od rodzaju opakowania i jego masy, 

natomiast maksymalna stawka opakowania dla każdego rodzaju opakowania dla gospodarstw 

domowych ma wynosić 2 zł za 1 kg.  

 

Spotkać się można z głosem, który wprost nazywa opłatę opakowaniową podatkiem środowiskowym. 

Jednym z argumentów uzasadniających tę tezę jest dostrzeżenie podobieństwa omawianej opłaty do 

podatku VAT czy też podatku akcyzowego z uwagi na takie same okresy rozliczeniowe7. Tym samym, 

już prima facie, powstaje wątpliwość co do drogi, w jakiej powinny być nakładane podatki i inne daniny 

publiczne. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste stawki za wprowadzenie opakowań na rynek 

powinny być dostosowane do rzeczywistych kosztów zbiórki i przygotowania do recyklingu8, stąd dosyć 

ryzykownym zdaje się określanie, już w ustawie (a na razie projekcie ustawy), maksymalnego poziomu 

opłat. Nie sposób nie dostrzec, że próba rzetelnej i kompleksowej oceny omawianej nowelizacji jest tym 

bardziej utrudniona, że brak jest projektów stosownych rozporządzeń. Warto jeszcze się zastanowić, 

dlaczego w ramach dążenia do zwiększenia poziomu recyklingu, wprowadzane instytucje skupiają się 

jedynie na opakowaniach, pomijając znaczenie tego, jak sam produkt oddziałuje na środowisko.  

Niemniej, pozostaje mieć nadzieję, że wpływy z opłaty opakowaniowej nie tylko przyczynią się do 

finansowania zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych w ramach gminnych systemów 

gospodarowania odpadami komunalnymi, ale, przede wszystkim, konieczność poniesienia stosownej 

opłaty sprawi, że tworząc opakowanie, producent nie tylko nie pozostanie obojętny, ale także 

przeanalizuje jego oddziaływanie na środowisko. Nadzieja ta uzasadniona jest przykładem takich krajów 

jak Belgia, Czechy czy Hiszpania, w których bardzo efektywnie działa system rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. 

 

                                                      
6 Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, na przedsiębiorcach wprowadzających na rynek 
produkty w opakowaniach ciąży obowiązek zapewnienia ustawowych poziomów odzysku - w tym 
recyklingu - odpadów opakowaniowych tego samego typu jak powstające z wprowadzanych przez nich 
na rynek produktów. Z kolei, znowelizowane przepisy dotyczą obowiązku osiągnięcia określonego 
poziomu recyklingu, a nie innych rodzajów odzysku. 
7 Zob. np. https://studio.pwc.pl/aktualnosci/alerty/oplata-opakowaniowa [dostęp: 30.11.2021 r.]. 
8 https://www.money.pl/gospodarka/oplata-opakowaniowa-organizacje-krytykuja-rzadowy-projekt-
6678585046711136a.html [dostęp 30.11.2021 r.]. 

https://studio.pwc.pl/aktualnosci/alerty/oplata-opakowaniowa
https://www.money.pl/gospodarka/oplata-opakowaniowa-organizacje-krytykuja-rzadowy-projekt-6678585046711136a.html
https://www.money.pl/gospodarka/oplata-opakowaniowa-organizacje-krytykuja-rzadowy-projekt-6678585046711136a.html


 

 

III. Sposoby na podniesienie poziomu recyklingu w Polsce 

Niezależnie od powyższego, cały czas należy poszukiwać alternatywnych metod podnoszenia poziomu 

recyklingu w Polsce, uzupełniających system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Biorąc pod 

uwagę sytuację klimatyczną na świecie, należy skupić się na wytwarzaniu jak najmniejszej ilości 

odpadów (czyli powstrzymanie się od produkowania zbędnych i nadmiernych opakowań) oraz 

ponownym wykorzystywaniu tego, co już będzie odpadem. Rozwiązania takie, bez wątpienia, muszą 

opłacać się zarówno konsumentom, jak i producentom. Nie należy także zapominać o podstawowej 

funkcji opakowania, jakim jest ochrona produktu, w szczególności żywności, która także pozostawia 

ślad węglowy w środowisku. 

Warto rozważyć wprowadzenie systemu kaucyjnego, który z powodzeniem funkcjonuje w dziesięciu 

europejskich krajach: Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji, 

Islandii i na Litwie. Jako uzasadnienie powyższej tezy warto wskazać, że średni poziom zbiórki odpadów 

włączonych w system kształtuje się na poziomie 91%. Oczywiście, nie należy zapominać o tym, że 

proces wprowadzenia systemu kaucyjnego musi być dokładnie przemyślany, a także poparty szeroką 

akcją informacyjno-edukacyjną w zakresie selektywnego zbierania odpadów, w szczególności tych, 

których właściwe posortowanie stanowi problem dla gospodarstw domowych9. 

 

IV. Proekologiczne trendy panujące na rynku opakowań 

Usprawiedliwiona jest teza, że zarówno unijne regulacje, jak i oczekiwania konsumentów wymuszają 

wprowadzanie przez producentów opakowań proekologicznych trendów, co w oczach odbiorców 

zwiększy prestiż marki, która staje się świadomym podmiotem, odpowiedzialnie podchodzącym do 

dbania o planetę. Wstępem do zastosowania proekologicznych trendów, jest zastanowienie się przez 

producenta, już na etapie projektowania opakowania, jak wygląda cykl życia opakowania i 

uwzględnienie tego w ostatecznym projekcie. Podstawowymi działaniami stosowanymi przez 

producentów są redukcja ilości zużytego materiału i pozyskanie go z certyfikowanych źródeł. Oczywiście 

nie należy zapominać także o wytwarzaniu opakowań z materiałów biodegradowalnych, spełniających 

kryteria kompostowalności.  

Co istotne, opakowania biodegradowalne doskonale spełniają funkcję ochronną żywności, co zostało 

przedstawione na portalu Munjodesign, który jako przykład powyższego wskazuje firmę Green Mountain 

Coffe, która gorące napoje podaje w kubkach kukurydzianych, a także Stonyfield Farm, która pakuje w 

nie jogurty. Proces produkcji kubków z kukurydzy wiąże się z wytworzeniem prawie 50 proc. mniejszej 

ilości gazów cieplarnianych niż przy produkcji kubków z tradycyjnych materiałów. Z kolei, koncern 

Procter&Gamble wypuścił na rynek szampony w opakowaniach, które powstały z trzciny cukrowej. Na 

podobny krok zdecydowały się firmy AT&T i Avantium. Avantium zdecydowało się nawet na wytwarzanie 

PEF, czyli tworzywa biodegradowalnego w 100 procentach. PEF produkuje się z trzciny cukrowej, 

kukurydzy i odpadów z przemysłu papierniczego oraz produkcji rolnej10. 

 

V. Podsumowanie  

Wzmożona aktywność unijnego prawodawcy, zmusza ustawodawcę krajowego do wprowadzania 

instytucji przewidujących odpowiedzialność producenta za cały cykl życia produktu. Należy się jednak 

zastanowić, czy wprowadzenie odpowiedzialności jedynie o charakterze finansowym skutecznie 

spowoduje, że producent dokładnie przeanalizuje cały cykl życia opakowania, ze szczególnym 

                                                      
9 Zob. szerzej https://www.tworzywa.pl/news/polecamy/system-kaucyjny-w-europie-raport-
deloitte,143.html [dostęp: 30.11.2021 r.]. 
10 https://munjodesign.pl/opakowania-ekologiczne-nowy-trend-w-projektowaniu-opakowan/ [dostęp: 
30.11.2021 r.]. 

https://www.tworzywa.pl/news/polecamy/system-kaucyjny-w-europie-raport-deloitte,143.html
https://www.tworzywa.pl/news/polecamy/system-kaucyjny-w-europie-raport-deloitte,143.html
https://munjodesign.pl/opakowania-ekologiczne-nowy-trend-w-projektowaniu-opakowan/


 

 

uwzględnieniem ostatniej fazy. Nadto, doprecyzowania wymaga także kwestia rozdzielania środków 

pochodzących z opłaty opakowaniowej pomiędzy gminy. 

Jak już zostało wspomniane w niniejszym artykule, nie jest to jeszcze dobry moment na ocenę 

skuteczności projektowanych rozwiązań. Ich wpływ nie tylko na realizację zobowiązań unijnych, ale 

przede wszystkim na poprawę sytuacji ekologicznej w kraju będzie można ocenić dopiero za kilka lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


