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Szanowny Panie 

w związku z petycją z dnia 30 września 2019 r. (znak: RKU.0012.1.8.2019) w sprawie 

wdrożenia systemu kaucyjnego dla opakowań przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie informuję, że obecnie w Ministerstwie Klimatu trwają prace 

nad modyfikacją rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W ramach tych prac planowane 

jest wprowadzenie systemu kaucyjnego na niektóre rodzaje opakowań. Byłby to jeden 

z elementów zmian systemowych w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców 

wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach za zagospodarowanie odpadów 

powstałych z tych opakowań. 

Należy również zauważyć, że przepisy dotyczące selektywnego zbierania butelek 

z tworzyw sztucznych po napojach znalazły się także w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia wpływu 

niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. U. L 155/1 z 12.06.2019 r.). 

Zgodnie z ww. dyrektywą państwa członkowskie będą musiały zapewnić aby do 2025 r. 

selektywnie zbierano 77% butelek z tworzywa sztucznego po napojach, a do 2029 r. 90%.
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Powyższa dyrektywa nie narzuca krajom członkowskim obowiązku wprowadzenia 

systemu kaucyjnego w ramach selektywnego zbierania butelek z tworzyw sztucznych 

po napojach, ale wymienia taki system jako jedną z możliwości osiągnięcia celu w zakresie 

selektywnego zbierania tych odpadów. Kraje członkowskie mogą więc przyjąć różne 

rozwiązania pozwalające na uzyskanie ww. celów, w tym np. pozostawienie przedsiębiorcom 

swobody w doborze instrumentów, także i systemu kaucji, umożliwiających uzyskanie 

zakładanych poziomów zbierania odpadów.

System kaucjonowania opakowań mający umocowanie prawne, ograniczony 

do opakowań napojów, funkcjonuje w 10 krajach UE i faktycznie może być skuteczny 

w pozyskiwaniu odpadów opakowaniowych zarówno jednorazowego, jak i wielokrotnego 

użytku. Najpopularniejszym sposobem zbierania opakowań w tych państwach są specjalne, 

zautomatyzowane urządzenia. Bodziec finansowy w postaci kaucji na opakowania wpływa 

na skłonność obywateli do zwrotu pustych opakowań. Jednak utworzenie systemu 

kaucyjnego, w tym opartego o specjalne urządzenia, jak wskazuje doświadczenie krajów, 

które taki system wprowadziły, wiąże się z dużym wyzwaniem zarówno pod względem 

prawnym, technicznym, a przede wszystkim finansowym. 

Obecnie rozważana jest możliwość wprowadzenia takiego obowiązkowego  systemu 

w Polsce.

Jednocześnie należy przypomnieć, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 542) nie zabraniają stosowania kaucji na opakowania po napojach. Oznacza to, 

że przedsiębiorcy mogą dobrowolnie stosować tego typu instrument wspomagający 

pozyskiwanie opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym za pomocą automatów. I tak się 

też dzieje w przypadku niektórych napojów (np. browary), gdzie producenci ustalają 

i pobierają kaucję od jednostek handlowych za opakowania, która przez te jednostki 

pobierana jest od ostatecznego nabywcy tych produktów. Niemniej jednak zwrot butelek 

i kaucji nie został zautomatyzowany. Zasady pobierania kaucji ustalają więc między sobą 

wprowadzający produkty w opakowaniach oraz sprzedawcy tych produktów. W takim 

przypadku kaucja jest elementem umowy cywilnoprawnej pomiędzy sprzedawcą a klientem. 

Należy stwierdzić, że w obrocie handlowym występują opakowania wielokrotnego użytku 

kaucjonowane (przeważnie oznakowane przez producenta informacją na etykiecie 

np.: „butelka zwrotna” lub „opakowanie zwrotne”) oraz sprzedawane bez kaucji – wówczas 

z informacją na etykiecie np.: „butelka bez kaucji” bądź „butelka bezzwrotna”. 
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Informuję również, że art. 44 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na przedsiębiorcę prowadzącego 

jednostkę handlu detalicznego o powierzchni powyżej 2 000 m2 obowiązek prowadzenia 

na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach 

w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, wg rodzajów 

opakowań z których powstały te odpady. Oznacza to, że przedsiębiorca ten musi wyznaczyć 

na terenie prowadzonej przez siebie jednostki handlowej miejsca do selektywnego zbierania 

odpadów opakowaniowych, gdzie konsumenci będą mogli oddać odpady opakowaniowe.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że pomimo braku funkcjonowania 

na terenie kraju systemu kaucji na opakowania po napojach niektóre jednostki handlowe 

stosują takie rozwiązania, co związane jest ze sprzedażą określonych produktów producenta 

stosującego opakowania wielokrotnego użytku. 

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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