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System kaucyjny dla opakowań po napojach



PLANOWANE ZMIANY PRAWNE

• Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach

 projekt ustawy z dnia 14 stycznia 2022 roku (nr UC98)

 projekt ustawy udostępniony został w dniu 31 stycznia 
2022 roku

 konsultacje publiczne projektu ustawy zaplanowane 
zostały na 30 dni od dnia jego udostępnienia

 celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce systemu 
kaucyjnego dla wybranych opakowań po napojach





DEFINICJA NAPOJU

• Płyn przeznaczony do spożycia, w szczególności sok, 
nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny 
oraz napój alkoholowy

 brak uwzględnienia wód mineralnych i innych

 uwzględnienie mleka i produktów mlecznych

 brak odniesienia się do innych płynów przeznaczonych 
do spożycia (ocet, olej, oliwa, przyprawy płynne, sosy, 
gotowe posiłki, aromaty spożywcze, suplementy diety, 
produkty lecznicze itp.)



DEFINICJA KAUCJI

• Kwota pieniężna pobierana w momencie sprzedaży 
napoju w opakowaniu od nabywającego ten napój 
i zwracana w momencie zwrotu opakowania

 zastosowane uproszczone nazewnictwo w celu 
ułatwienia identyfikacji systemu przez konsumentów

 przewidziane zwolnienie z opłaty opakowaniowej dla 
opakowań objętych systemem kaucyjnym

 brak ustawowego zwolnienia opakowań objętych 
systemem kaucyjnym z innych obciążeń finansowych 
wynikających z przepisów w zakresie ROP i SUP



RODZAJE OPAKOWAŃ W SYSTEMIE

• Butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku 
o pojemności do 3 litrów

• Butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności 
do 1,5 litra

 butelki PET, czy ze wszystkich tworzyw sztucznych [?]

 butelki szklane wielokrotnego użytku [?]

 butelki szklane jednorazowego użytku [?]

 opakowania metalowe jednorazowego użytku [?]

 inne rodzaje opakowań lub inne rodzaje produktów [?]



ZAŁOŻENIA SYSTEMU KAUCYJNEGO

• System kaucyjny prowadzony będzie przez tzw. podmiot 
reprezentujący, ustanowiony przez przedsiębiorców 
wprowadzających do obrotu napoje w opakowaniach

• Podmiot reprezentujący musi posiadać formę spółki 
akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

• Podmiot reprezentujący może wykonywać wyłącznie 
działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem 
odpadami opakowaniowymi

• Podmiot reprezentujący musi posiadać siedzibę w Polsce 
oraz uzyskać dedykowane zezwolenie wydawane przez 
ministra właściwego do spraw klimatu



ZAŁOŻENIA SYSTEMU KAUCYJNEGO

• Projekt ustawy umożliwia funkcjonowanie dowolnej liczby 
systemów kaucyjnych oraz podmiotów reprezentujących

• Poziom selektywnego zbierania dla opakowań i odpadów 
opakowaniowych po napojach obowiązywać będzie od 
2025 roku (77%)

• Brak osiągnięcia poziomów zbierania skutkować będzie 
koniecznością wniesienia opłaty produktowej (stawka 
maksymalna 25 zł/kg)

• Opłatę produktową wnosić będą podmiot reprezentujący 
oraz podmiot wprowadzający napoje w opakowaniach 
(50% x 50%)



ZAŁOŻENIA SYSTEMU KAUCYJNEGO

• System kaucyjny musi objąć terytorium całej Polski

• System kaucyjny musi zapewniać powszechny i równy 
dostęp dla konsumentów i innych uczestników

• System kaucyjny nie wymaga okazania dowodu zakupu 
napoju w opakowaniu podczas zwrotu pobranej kaucji

• Opakowania zebrane poza systemem kaucyjnym nie 
zostaną wliczone do poziomów selektywnego zbierania

• Środki finansowe pochodzące z nieodebranych kaucji 
zostaną przeznaczone na rozwój i finansowanie systemu 
kaucyjnego



ZAŁOŻENIA SYSTEMU KAUCYJNEGO

• Opakowania objęte systemem kaucyjnym muszą zostać 
oznaczone stosownym oznakowaniem

• Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej 
powyżej 100 m2 będą obowiązane do przyjmowania 
pustych opakowań oraz pobierania i zwracania kaucji

• Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej 
nie większej niż 100 m2 będą obowiązane do pobierania 
kaucji oraz będą mogły przyjmować puste opakowania

• Podmiot reprezentujący będzie obowiązany do zawarcia 
umów z jednostkami handlowymi, które uczestniczą w 
systemie kaucyjnym





KOSZTY SYSTEMU KAUCYJNEGO

• Koszt selektywnego zbierania opakowań

• Koszt odbierania opakowań

• Koszt transportu opakowań do producenta lub recyklingu

• Koszt prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości

 finansowane są przez podmioty wprowadzające 
napoje w opakowaniach do obrotu [art. 40l]

Koszt oznaczania opakowań?

Koszt przetwarzania opakowań?

Inne koszty?



Ustanowienie własnego podmiotu
reprezentującego oraz stworzenie
własnego systemu kaucyjnego

Współtworzenie systemu kaucyjnego 
z innymi podmiotami wprowadzającymi
do obrotu napoje w opakowaniach

Brak zaangażowania w tworzenie
systemu kaucyjnego i przystąpienie 
do systemu funkcjonującego na rynku





STANOWISKO KIGPR [1/2]

• Zapewnienie pierwszeństwa w dostępie do rPET dla 
przedsiębiorców wprowadzających do obrotu napoje w 
opakowaniach

• Zapewnienie zwolnienia z innych obciążeń finansowych 
w zakresie ROP i SUP dla opakowań objętych systemem 
kaucyjnym

• Określenie rodzajów opakowań do napojów objętych 
systemem kaucyjnym

• Określenie dopuszczalnej liczby systemów kaucyjnych 
oraz podmiotów reprezentujących funkcjonujących na 
terytorium Polski



STANOWISKO KIGPR [2/2]

• Określenie oczekiwanej powierzchni handlowej jednostek 
handlowych, powyżej której obowiązkowy będzie odbiór 
opakowań po napojach

• Uwzględnienie jednostek handlu hurtowego jako miejsc 
pobierania i zwracania kaucji oraz przyjmowania pustych 
opakowań

• Doprecyzowanie definicji napoju oraz wyłączenie z niej 
mleka i innych pitnych produktów mlecznych

• Obniżenie maksymalnej stawki opłaty produktowej dla 
opakowań po napojach (25 zł/kg)
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