
Odpowiedzialny recykling 
w nowej formule OOP
5 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji 

został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 

niektórych innych ustaw, zawierający m.in. propozycję nowych 

przepisów na mocy, których dotychczasowe organizacje odzysku 

opakowań zostaną przekształcone w organizacje odpowiedzial-

ności producentów (OOP). Wraz z odświeżoną nomenklaturą 

ulegną zmianie wymagania dotyczące prowadzenia działalności 

przez organizacje odpowiedzialności producentów, a także 

zakres ich zadań i obowiązków w relacjach z przedsiębiorcami 

wprowadzającymi produkty w opakowaniach.

ZMIANY W PRAWIE

ALERT PRAWNY

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/


Jakie zmiany 
wprowadza ustawa?
Powyższy projekt ustawy przewiduje m.in. zmianę 

aktualnego brzmienia art. 27-31 nowelizowanej 

ustawy [dalej: u.g.o.o.] oraz dodanie nowych 

art. 31a-31h do u.g.o.o. Proponowane przepisy:
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zmieniają wysokość minimalnego kapitału zakładowego 

jaki organizacje odpowiedzialności producentów będą 

musiały pokryć wkładem pieniężnym

wprowadzają obowiązek posiadania przez OOP 

zezwolenia na prowadzenie działalności wydanego przez 

ministra właściwego do spraw klimatu

dodatkowo projektodawca w zaktualizowanym art. 17 

u.g.o.o. powierzy OOP wykonywanie – w zastępstwie 

przedsiębiorców wprowadzających produkty w 

opakowaniach – obowiązku zapewnienia poziomu 

recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 

określonej przez ministra właściwego do spraw klimatu  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY OOP

Projektodawca nowych przepisów o gospodarce opakowaniami

i odpadami opakowaniowymi w odniesieniu do organizacji

odpowiedzialności producentów postanowił o podniesieniu kapitału

zakładowego tych organizacji do 5 mln złotych względem obecnych

2,5 mln zł oraz wskazał na konieczność pokrycia całości kapitału

wkładem pieniężnym wpłaconym przed wpisem OOP do właściwego

rejestru. Kapitał zakładowy OOP nie będzie mógł pochodzić

z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób.

ZEZWOLENIE DLA OOP

Dodatkowo organizacja odpowiedzialności producentów przed

rozpoczęciem swojej działalności będzie zobowiązana uzyskać

zezwolenie wydawane przez ministra właściwego do spraw klimatu

w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z założeniami projektu

zezwolenie będzie wydawane na wniosek zainteresowanej OOP na

czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 4 lata. Ponadto w terminie

złożenia wniosku OOP musi – w formie spółki akcyjnej – wykonywać

wyłącznie działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem

odpadami opakowaniowymi, w tym recyklingiem odpadów

i finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych oraz wykazać,

że akcjonariusze, członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej

i prokurenci (jeżeli zostali ustanowieni) nie zostali nigdy ukarani

za przestępstwa przeciwko środowisku.

ZADANIE OOP: ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI POZIOM 

RECYKLINGU

W myśl projektowanego art. 17 ust. 4 u.g.o.o., każdy przedsiębiorca

wprowadzający produkty w opakowaniach będzie zobowiązany zlecić

wybranej OOP wykonywanie na jego rzecz obowiązku zapewnienia

odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych

w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw klimatu.

W tym celu wprowadzający produkt powinien zawrzeć z OOP

pisemną umowę określającą – w szczególności – terminy płatności

oraz wysokość wynagrodzenia OOP za wykonanie obowiązku

przejętego przez nią od przedsiębiorcy. Z kolei obliczenie wysokości

powyższego wynagrodzenia będzie oparte o uzgodnienie Stron

umowy dokonane w przedmiocie jednostkowych stawek

wynagrodzenia dla poszczególnych rodzajów opakowań (nie niższych

niż minimalne stawki wynagrodzenia ustalone przez ministra

właściwego do spraw klimatu) i ostateczną masę opakowań

produktów wprowadzonych do obrotu przez przedsiębiorcę.



Co jest ważne 
dla przedsiębiorców?

Jednocześnie projekt u.g.o.o. przewiduje, że wykonywanie przez przedsiębiorców

wprowadzających produkty w opakowaniach obowiązków określonych w ustawie

za pośrednictwem organizacji odpowiedzialności producentów nie zwalnia ich

z odpowiedzialności za realizację powyższych obowiązków.
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W dniu 5 sierpnia 2021 roku projekt ustawy został skierowany przez Ministra

Klimatu i Środowiska do konsultacji społecznych (etap opiniowania). Z kolei zgodnie

z założeniem przyjętym w przepisach końcowych projektowanej ustawy

– nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Tym samym, w interesie przedsiębiorcy będzie sumienne przygotowanie 

umowy określającej podział zadań i obowiązków oraz ewentualny zakres 

odpowiedzialności odszkodowawczej OOP względem wprowadzającego 

produkty w opakowaniach. 



Skontaktuj się
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Michał Zachorski
radca prawny, wspólnik zarządzający

+48 608 699 488 
m.zachorski@ostrowski-legal.net

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. 
ul. Lubicka 53 

87-100 Toruń 

Oddział w Gdyni:

ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

(+48) 56 651 07 93, 94; (+48) 724 679 513 

torun@ostrowski-legal.net 

Zapraszamy do bliższego poznania naszej Kancelarii: 

www.ostrowski.legal

Niniejszy materiał jest objęty prawami własności intelektualnej Kancelarii 

Ostrowski i Wspólnicy sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakub Zemła
konsultant prawny

+48 570 872 888 
j.zemla@ostrowski-legal.net
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