
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 września 2017 r. 

o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 594 ) 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 

2)   zasady działania organizacji odzysku opakowań, 

3)   zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, 

[4)   zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej] 

<4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej> 

-   w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji 

zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości 

dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu 

produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w 

szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych 

technologii. 

2. Ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorców: 

1)   będących organizacjami odzysku opakowań; 

2)   dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: 

a)  odpadów opakowaniowych, 

b)  produktów w opakowaniach; 

3)   dystrybuujących produkty w opakowaniach; 

4)   eksportujących: 

a)  odpady opakowaniowe, 
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b)  opakowania, 

c)  produkty w opakowaniach; 

5)   prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych; 

6)   wprowadzających opakowania; 

7)   wprowadzających produkty w opakowaniach. 

3. Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących 

środkami ochrony roślin. 

 

Art. 6. 

[1. Przepisów ustawy, z wyłączeniem przepisów art. 14 i art. 45, nie stosuje się do 

przedsiębiorców w zakresie opakowań, które w danym roku kalendarzowym wprowadzili 

do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego 

nabycia produktów w opakowaniach, a następnie w tym samym roku kalendarzowym 

dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub 

wraz z produktami.] 

<1. Przepisów ustawy, z wyłączeniem przepisów art. 14 i art. 45, nie stosuje się do 

przedsiębiorców w zakresie opakowań, w których w danym roku kalendarzowym 

wprowadzili produkty do obrotu, a następnie w tym samym roku kalendarzowym 

dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez 

produktów lub wraz z produktami.> 

2. Eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa, o której mowa w ust. 1, może być również 

dokonana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te opakowania lub produkty w 

opakowaniach na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub 

wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z produktami. 

3.  Przepisów ustawy w zakresie: 

1)   uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających 

recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport 

odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów 

opakowaniowych, 
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2)   obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 

19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków 

przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne 

- nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy 

w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o 

łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1. 

 

Art. 7. 

1. Przepis art. 6 ust. 3 ma zastosowanie, jeżeli: 

1)   przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego 

roku: 

a)  zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w 

art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z 2008 r. poz. 585, z 2010 r. poz. 99, z 

2011 r. poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

b)  informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 

37 ust. 2a ustawy, o której mowa w [pkt 1] <lit. a>; 

2)   spełnione są dla przedsiębiorcy warunki dopuszczalności pomocy de minimis 

określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy 

de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie. 

2.  Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, 

obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o 

której mowa w art. 35 ust. 1, oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 

ust. 4. 

3. (uchylony). 

4. Zaświadczenia lub oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz informacje, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, mogą być przekazywane za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

Art. 8. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dokumencie: 
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a)  DPR - rozumie się przez to dokument potwierdzający recykling odpadów 

opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu, 

b)  DPO - rozumie się przez to dokument potwierdzający inny niż recykling proces 

odzysku odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób 

ich odzysku, 

c)  EDPR - rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów 

opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w 

celu poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów, 

d)  EDPO - rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów 

opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w 

celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku, w tym określający masę 

tych odpadów; 

2)   eksporcie odpadów opakowaniowych - rozumie się przez to wywóz odpadów 

opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż 

recykling procesowi odzysku; 

3)   eksporcie opakowań - rozumie się przez to wywóz opakowań z terytorium kraju na 

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; 

4)   eksporcie produktów w opakowaniach - rozumie się przez to wywóz produktów w 

opakowaniach z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej; 

5)   imporcie opakowań - rozumie się przez to przywóz opakowań na terytorium kraju z 

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu 

wprowadzenia do obrotu; 

6)   imporcie produktów w opakowaniach - rozumie się przez to przywóz produktów w 

opakowaniach na terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu; 

[7)   marszałku województwa - rozumie się przez to marszałka województwa właściwego ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania odpowiednio przedsiębiorcy: 

a)  wprowadzającego opakowania, 

b)  wprowadzającego produkty w opakowaniach, 

c)  eksportującego opakowania, 

d)  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, 
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e)  eksportującego produkty w opakowaniach, 

f)  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 

g)  prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych, 

h)  eksportującego odpady opakowaniowe, 

i)  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, 

j)  będącego organizacją odzysku opakowań; 

 -   a w przypadku gdy przedsiębiorca ten nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania 

na terytorium kraju - Marszałka Województwa Mazowieckiego;] 

<7) marszałku województwa – rozumie się przez to: 

a) marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania odpowiednio przedsiębiorcy:  

–   wprowadzającego opakowania, 

–   wprowadzającego produkty w opakowaniach, 

–   eksportującego opakowania, 

–   dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, 

–   eksportującego produkty w opakowaniach, 

–   dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 

–   będącego organizacją odzysku opakowań, 

–  eksportującego odpady opakowaniowe, 

–  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, 

b)  marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku 

odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub 

inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, 

c)  Marszałka Województwa Mazowieckiego – w przypadku gdy przedsiębiorca, o 

którym mowa w lit. a, nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na 

terytorium kraju;> 

8)   odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to opakowania wycofane z użycia, 

stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań; 
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<8a)  oksydegradowalnych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – rozumie się 

przez to torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych zawierających dodatki, 

które katalizują rozpadanie się tworzywa sztucznego na mikrofragmenty;> 

9)   opakowaniu wielokrotnego użytku - rozumie się przez to opakowanie posiadające 

właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne 

zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie 

przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych dostępnych na rynku 

umożliwiających powtórne wykorzystanie opakowania; opakowanie to staje się odpadem 

opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku; 

10)  opakowaniu wielomateriałowym - rozumie się przez to opakowanie wykonane co 

najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za 

pomocą prostych metod mechanicznych; 

11)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z 

późn. zm.); 

12)  przedsiębiorcy: 

a)  dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych - rozumie 

się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, który w ramach tej 

działalności wystawia dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, 

b)  eksportującym odpady opakowaniowe - rozumie się przez to przedsiębiorcę 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie eksportu odpadów 

opakowaniowych, który w ramach tej działalności wystawia dokumenty EDPR lub 

dokumenty EDPO, 

c)  prowadzącym recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych - rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku 

odpadów opakowaniowych, który w ramach tej działalności wystawia dokumenty 

DPR lub dokumenty DPO; 

[13)  publicznej kampanii edukacyjnej - rozumie się przez to każde działanie mające na celu 

podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o 

prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów 

opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i 
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odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie w środkach 

masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz 

imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym;] 

<13) publicznej kampanii edukacyjnej – rozumie się przez to każde działanie mające 

na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące 

informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, 

możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb 

na zakupy z tworzywa sztucznego, na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych 

systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów 

opakowaniowych, w tym kampanie prowadzone w środkach masowego przekazu, 

ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o 

charakterze informacyjno-edukacyjnym;> 

14)  środkach niebezpiecznych - rozumie się przez to: 

[a)  substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach jako bardzo toksyczne, toksyczne, 

rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na 

rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla środowiska z przypisanym 

symbolem N lub] 

b)  substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, 

str. 1, z późn. zm.) w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako 

rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające 

szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla 

środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu 

na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2, lub 

[c)  środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne lub 

niebezpieczne dla środowiska wodnego z przypisanym symbolem N na podstawie 

przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub zaklasyfikowane w 

klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla 

środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na 
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toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego 

i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006;] 

<c) środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 

2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na 

toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w 

kategoriach 1 i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i 

uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006;> 

15)  terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

<15a) torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – rozumie się przez to torby na 

zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są 

oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się: 

a)  lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 

50 mikrometrów, 

b)  bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 

15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako 

podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu 

marnowaniu żywności; 

15b) tworzywie sztucznym – rozumie się przez to polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 

jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. 

zm.), do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może 

funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy;> 
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16)  wewnątrzwspólnotowej dostawie odpadów opakowaniowych - rozumie się przez to 

wywóz odpadów opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż 

recykling procesowi odzysku; 

17)  wewnątrzwspólnotowej dostawie opakowań - rozumie się przez to wywóz opakowań z 

terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

18)  wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów w opakowaniach - rozumie się przez to 

wywóz produktów w opakowaniach z terytorium kraju na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; 

19)  wewnątrzwspólnotowym nabyciu opakowań - rozumie się przez to przywóz opakowań 

na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w 

celu wprowadzenia do obrotu; 

20)  wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach - rozumie się przez to 

przywóz produktów w opakowaniach na terytorium kraju z terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu; 

21)  wielokrotnym użyciu - rozumie się przez to każde działanie, w trakcie którego 

opakowanie przeznaczone i zaprojektowane do co najmniej dwukrotnego zastosowania 

jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego było pierwotnie 

przeznaczone; 

22)  wprowadzającym opakowania - rozumie się przez to przedsiębiorcę: 

a)  wytwarzającego opakowania, 

b)  importującego opakowania, 

c)  dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, 

d)  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań; 

23)  wprowadzającym produkty w opakowaniach - rozumie się przez to przedsiębiorcę 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w 

opakowaniach, w szczególności: 

a)  wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem 

rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 

2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, 

których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy, 
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b)  pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je 

do obrotu, 

c)  prowadzącego: 

–  jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m
2
, 

sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach, 

–  więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej 

powyżej 5000 m
2
, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach; 

24)  wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie 

opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu 

używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także: 

a)  import opakowań, 

b)  import produktów w opakowaniach, 

c)  wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań, 

d)  wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach 

-   dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. 

 

<Art. 8a. 

Oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego zalicza się do lekkich toreb 

na zakupy z tworzywa sztucznego lub bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa 

sztucznego zgodnie z kryteriami określonymi w art. 8 pkt 15a.> 

 

Art. 17. 

1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym 

recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe 

powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził 

produkty, z uwzględnieniem art. 18. 

2. Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 

samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zlecił jego 

wykonanie. 

3. Wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek, o którym mowa 

w ust. 1, samodzielnie, jeżeli poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi: 

1)   wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub 
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2)   odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego 

rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych 

przez niego do obrotu produktów w opakowaniach. 

4. Organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w 

opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie 

wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku 

kalendarzowym. 

[5. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać organizacji odzysku 

opakowań wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, 

w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku 

kalendarzowym produktach w opakowaniach. 

6. W przypadku nieprzekazania organizacji odzysku opakowań danych, o których mowa w ust. 

5, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do wniesienia opłaty 

produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów w opakowaniach, jakie wprowadził 

do obrotu w danym roku kalendarzowym bez poinformowania organizacji odzysku 

opakowań.] 

<5. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać organizacji 

odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez nią od 

niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do 

obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach oraz 

o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach stanowiących 

podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3. 

6. W przypadku nieprzekazania organizacji odzysku opakowań danych, o których 

mowa w ust. 5, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do 

wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów 

w opakowaniach, o których nie poinformował organizacji odzysku opakowań, a 

które wprowadził do obrotu w roku stanowiącym podstawę do obliczenia poziomu 

odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.> 

7. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań mogą 

zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami 

opakowaniowymi posiadaczowi odpadów. 
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8. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań są 

obowiązani przechowywać umowy, o których mowa w ust. 4, przez 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać. 

 

Art. 18. 

1. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować 

system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po 

środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki niebezpieczne będące 

środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać 

odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych 

będących środkami ochrony roślin. 

2. Wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany do 

sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu 

detalicznego lub hurtowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1, oraz do odebrania od niego, 

na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach. 

3. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach wykonuje obowiązki, o których 

mowa w ust. 1, samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa 

w art. 25. 

4. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić wykonanie 

poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi po 

środkach niebezpiecznych posiadaczowi odpadów. 

<4a. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach samodzielnie wykonujący 

obowiązki, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany zapewnić poziom odzysku, w 

tym recyklingu, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych co 

najmniej w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 

4.> 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się także do wprowadzającego produkty w opakowaniach 

wielomateriałowych. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

substancji chemicznych i ich mieszanin, których nie uznaje się za środki niebezpieczne, 

kierując się specyfiką tych środków oraz brakiem zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi 

oraz dla środowiska. 
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Art. 19. 

1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie 

edukacyjne. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 może być według wyboru wprowadzającego produkty w 

opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku 

opakowań. 

3. Obowiązek określony w ust. 1, przeniesiony przez wprowadzającego produkty w 

opakowaniach na organizację odzysku opakowań, uznaje się za wykonywany w ramach 

art. 31 ust. 1. 

4. Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując obowiązek określony 

w ust. 1: 

[1)   przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub 

2)   przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej] 

<1) przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne 

lub 

2)  przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy 

marszałka województwa> 

-   łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w 

poprzednim roku kalendarzowym. 

<4a. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości netto opakowań 

wprowadzonych do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach wartość netto 

opakowań wprowadzonych do obrotu ustala się na podstawie wartości netto 

podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego samego 

rodzaju dostępnych na terytorium kraju. 

4b. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia 

środków przekazywanych zgodnie z ust. 4 pkt 2. 

4c. Środki przekazywane zgodnie z ust. 4 pkt 2 powiększone o przychody 

z oprocentowania rachunku bankowego, marszałek województwa przekazuje, 

w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału, na rachunek bankowy Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.> 

 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych 

następuje na koniec roku kalendarzowego. 

[6. Wprowadzający produkty w opakowaniach składa sprawozdanie o wysokości środków 

przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania, o 

którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.] 

<6. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje 

obowiązek określony w ust. 1, składa sprawozdanie o wysokości środków 

przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego 

sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach.> 

 

Art. 20. 

1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. 

oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy, z 

wyłączeniem wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki 

niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, który należy do 

porozumienia, o którym mowa w art. 25. 

2. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym 

stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych 

poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy 

wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. 

[3. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozpoczyna działalność gospodarczą w 

danym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu 

opakowań w tym roku. 

4. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględnić do dnia 31 grudnia 2020 r. 

oraz w latach następnych w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu 

docelowo co najmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw 

domowych. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, 

które organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać do końca 2020 r. w 
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osiągniętych poziomach łącznego odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, biorąc 

pod uwagę potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, zwiększenia jego efektywności oraz konieczność realizacji 

zobowiązań międzynarodowych.] 

<3. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku 

kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego 

rodzaju, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za dany 

rok w stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym 

roku. 

4. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględnić w osiągniętych 

poziomach recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań, o których mowa 

w załączniku nr 1 do ustawy, odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw 

domowych co najmniej w wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 5.  

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, roczne 

poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw 

domowych, które organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać 

w osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych, biorąc pod uwagę 

potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, zwiększenia jego efektywności oraz konieczność realizacji 

zobowiązań międzynarodowych.> 

 

Art. 22. 

[1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję w formie 

pisemnej albo w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579), obejmującą informacje o 

masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku 

kalendarzowym.] 

<1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję w 

postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w 

których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.> 
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2. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przechowywać informacje 

zawarte w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego 

informacje dotyczą. 

 

Art. 23. 

1. Masę opakowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktami ustala się w oparciu o 

ewidencję, o której mowa w art. 22 ust. 1. 

2. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach nie prowadzi ewidencji, o 

której mowa w art. 22 ust. 1, albo prowadzi ją nierzetelnie, informacje o masie opakowań, 

w których wprowadził on do obrotu produkty, marszałek województwa lub wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska ustalają na podstawie wszelkich dostępnych informacji, a w 

razie ich braku - szacunkowo. 

3. Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling 

procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu 

odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO. 

[4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego 

recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek 

wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań.] 

<4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, są wystawiane przez przedsiębiorcę 

prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych na wniosek złożony w postaci papierowej albo elektronicznej przez 

wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub 

organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1.> 

<4a. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, w przypadku organizacji samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, może obejmować łącznie wszystkich 

wprowadzających produkty w opakowaniach, których reprezentuje ta organizacja.> 

5. W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw 

domowych dokumenty DPO i DPR są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego 

recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek: 

1)   podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości albo 

2)   prowadzącego instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych, albo 

3)   podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo 

4)   gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
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[6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub ust. 5, należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni 

od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu 

lub innego niż recykling procesu odzysku.] 

<6. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych jest obowiązany wystawić dokument DPO lub dokument 

DPR, w przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja 

odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 

ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5 przekazali odpady opakowaniowe 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innego posiadacza odpadów do recyklingu lub 

innego niż recykling procesu odzysku, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub 5, 

został złożony nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym 

odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling 

procesu odzysku.> 

<6a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 6 wprowadzający produkty w 

opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5, 

w tym również ci, którzy nie przekazali odpadów opakowaniowych do recyklingu lub 

innego niż recykling procesu odzysku, złożyli wniosek o wystawienie dokumentu 

DPO lub dokumentu DPR, nie później jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w 

którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż 

recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych może wystawić ten dokument.> 

7. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od 

dnia wpływu wniosku o ich wystawienie. 

[8. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań lub podmiot, prowadzący instalację regionalną bądź gmina, o których mowa w 

ust. 5, zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do recyklingu 

lub innego niż recykling procesu odzysku, wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub 5, składa 

w ich imieniu posiadacz odpadów. 

9. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 3, w trzech egzemplarzach, 

z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy, 
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drugi egzemplarz - dla przekazującego odpady opakowaniowe do recyklingu lub innego 

niż recykling procesu odzysku, natomiast trzeci egzemplarz - dla marszałka 

województwa.] 

<8. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, 

lub wnioskodawca określony w ust. 5 zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie 

odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, 

wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub 5, składa w ich imieniu posiadacz odpadów. 

9. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych wystawia dokument, o którym mowa w ust. 3, w trzech 

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego 

dokument przedsiębiorcy, drugi egzemplarz – odpowiednio dla wprowadzającego 

produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, organizacji samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, albo wnioskodawcy określonego w 

ust. 5, natomiast trzeci egzemplarz – dla marszałka województwa.> 

10. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden 

egzemplarz dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od upływu 

kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione. 

<10a. W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw 

domowych przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces 

odzysku odpadów opakowaniowych wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 3, 

w czterech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla 

przedsiębiorcy wystawiającego dokument, a pozostałe trzy egzemplarze – dla 

wnioskodawcy określonego w ust. 5. 

10b. Wnioskodawca określony w ust. 5 uzupełnia trzy egzemplarze dokumentu, o 

których mowa w ust. 10a, nie później niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym 

odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling 

procesu odzysku, wpisując wprowadzającego produkty w opakowaniach, 

organizację odzysku opakowań albo organizację samorządu gospodarczego, o której 

mowa w art. 25 ust. 1, i niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz dokumentu 

wpisanemu podmiotowi. Drugi egzemplarz dokumentu, w terminie 30 dni od upływu 

kwartału, w którym został uzupełniony, wnioskodawca określony w ust. 5 przekazuje 
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marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych, natomiast trzeci egzemplarz zachowuje dla siebie.> 

11. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach w ramach wykonywanej 

działalności gospodarczej dokonuje recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku 

odpadów opakowaniowych, masę odpadów opakowaniowych poddanych przez niego 

recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz sposób ich odzysku i 

recyklingu ustala się w oparciu o prowadzoną przez niego ilościową i jakościową 

ewidencję odpadów, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. 

[12. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań są 

obowiązani przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 3, przez 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.] 

<12. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, 

organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, oraz 

wnioskodawca określony w ust. 5 są obowiązani przechowywać dokumenty, 

o których mowa w ust. 3, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego 

dokumenty dotyczą.> 

13. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

dokumentów DPO i DPR, kierując się potrzebą ich ujednolicenia, a w przypadku 

organizacji odzysku także identyfikacji odpadów opakowaniowych pochodzących z 

gospodarstw domowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi 

odzysku. 

Art. 24. 

1. Masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu odpadów 

opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w 

celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w 

oparciu odpowiednio o dokument EDPR albo dokument EDPO. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wystawiane przez przedsiębiorcę: 

1)   eksportującego odpady opakowaniowe, 

2)   dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych 

[-   na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku 

opakowań.] 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<–  na wniosek złożony w postaci papierowej albo elektronicznej przez 

wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań 

lub organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1.> 

<2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, w przypadku organizacji samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, może obejmować łącznie 

wszystkich wprowadzających produkty w opakowaniach, których reprezentuje 

ta organizacja.> 

[3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wystawiane na podstawie dokumentu celnego 

potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej 

albo faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni od 

upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do 

eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

opakowaniowych.] 

<3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wystawiane na podstawie dokumentu 

celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii 

Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi 

odzysku albo na podstawie faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę 

odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż 

recykling procesowi odzysku oraz na podstawie dokumentu dotyczącego 

transgranicznego przemieszczania odpadów określonego w załączniku IA, IB lub VII 

do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 

z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm). 

4. Przedsiębiorca jest obowiązany wystawić dokumenty, o których mowa w ust. 1, w 

przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, 

przekazali odpady opakowaniowe bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 

posiadacza odpadów odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, jeżeli wniosek, o 

którym mowa w ust. 2, został złożony nie później niż w terminie 30 dni od upływu 

kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do 
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eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

opakowaniowych.> 

<4a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 4 wprowadzający produkty w 

opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, w tym również ci, którzy nie 

przekazali odpadów opakowaniowych odpowiednio do eksportu odpadów 

opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, 

złożyli wniosek o wystawienie dokumentu EDPO lub dokumentu EDPR, nie później 

jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały 

przekazane odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, przedsiębiorca może 

wystawić ten dokument.> 

5. Przedsiębiorca wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia 

wpływu wniosku o ich wystawienie, dołączając do nich uwierzytelnione kopie 

dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których były one wystawione. 

6. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe dołącza do dokumentów, o których 

mowa w ust. 1, oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi 

lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej 

wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju. 

[7. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja odzysku 

opakowań zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do 

eksportu odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

opakowaniowych, wniosek o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, składa w ich 

imieniu posiadacz odpadów. 

8. Przedsiębiorca wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 1, w trzech egzemplarzach, z 

czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy, 

drugi egzemplarz - dla przekazującego odpady opakowaniowe do eksportu odpadów 

opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, 

natomiast trzeci egzemplarz - dla marszałka województwa.] 

<7. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, 

zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do eksportu 

odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 
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opakowaniowych, wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa w ich imieniu posiadacz 

odpadów. 

8. Przedsiębiorca wystawia dokumenty, o których mowa w ust. 1, w trzech 

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego 

dokument przedsiębiorcy, drugi egzemplarz – odpowiednio dla wprowadzającego 

produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań albo organizacji 

samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, natomiast trzeci 

egzemplarz – dla marszałka województwa.> 

9. Przedsiębiorca jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym 

dokumenty zostały wystawione. 

[10. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań są 

obowiązani przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty celne i 

faktury, o których mowa w ust. 3, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

którego dokumenty dotyczą.] 

<10. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań oraz 

organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, są obowiązani 

przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty celne, faktury 

i dokumenty dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, o których mowa 

w ust. 3, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty 

dotyczą.> 

11. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

dokumentów EDPO i EDPR, kierując się potrzebą ich ujednolicenia, a w przypadku 

organizacji odzysku także identyfikacji odpadów opakowaniowych pochodzących z 

gospodarstw domowych będących przedmiotem eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej 

dostawy. 

 

Art. 25. 

1. Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców 

wprowadzających: 

1)   produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo 

2)   środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin 
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-   może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i 

utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po 

środkach niebezpiecznych. 

2. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, mogą na równych zasadach przystępować do już 

zawartych porozumień. 

3. Porozumienie określa w szczególności: 

1)   cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy 

odzysku i recyklingu; 

2)   podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli; 

3)   sposób finansowania realizacji porozumienia; 

4)   warunki rozwiązania porozumienia. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalne 

roczne poziomy odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla 

opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie 

mogą zostać określone poziomy w porozumieniu, kierując się kosztami utworzenia 

systemu, o którym mowa w ust. 1, mocami przerobowymi istniejących i planowanych 

instalacji oraz ochroną środowiska, zdrowia i życia ludzi. 

5. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, podlega wykluczeniu z porozumienia w razie 

niewykonywania zobowiązań finansowych na rzecz porozumienia. 

<5a. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazać organizacji 

samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, wszelkie niezbędne dane do 

realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich 

wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach 

w opakowaniach oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach 

w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu 

zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3. 

5b. W przypadku nieprzekazania organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa 

w ust. 1, danych, o których mowa w ust. 5a, wprowadzający, o którym mowa w ust. 

1, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do 

produktów w opakowaniach, o których nie poinformował organizacji samorządu 

gospodarczego, o której mowa w ust. 1, a które wprowadził do obrotu w roku 



- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

stanowiącym podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 

ust. 2 lub 3.> 

[6. Osoba prawna reprezentująca wprowadzających, o których mowa w ust. 1, jest 

obowiązana w terminie do dnia 15 marca każdego roku przedstawić marszałkowi 

województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący 

informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy.] 

<6. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana, w 

terminie do dnia 15 marca każdego roku, przedstawić marszałkowi województwa 

oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący informacje 

dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy.> 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu, o 

którym mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia zbierania i przetwarzania 

informacji dotyczących funkcjonowania porozumienia. 

[8. Marszałek województwa zamieszcza porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu w 

Biuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.] 

<8. Marszałek województwa zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej 

obsługującego go urzędu: 

1)  porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu, niezwłocznie po zawarciu albo 

rozwiązaniu porozumienia; 

2)  informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień – w terminie do dnia 30 

kwietnia każdego roku.> 

9. Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw środowiska o zawartych 

porozumieniach oraz o ich rozwiązaniu. 

10. W przypadku gdy cele określone w porozumieniu nie zostaną osiągnięte w terminie, 

wprowadzający, o których mowa w ust. 1, będący jego stronami są obowiązani do 

wniesienia opłaty produktowej, obliczonej jako iloczyn masy odpadów opakowaniowych 

brakującej do osiągnięcia przyjętych w porozumieniu poziomów odzysku i recyklingu 

liczonej w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do obrotu przez danego 

przedsiębiorcę i podwójnej stawki opłaty produktowej określonej dla danego rodzaju 

opakowania, za każdy rok kalendarzowy, w którym cele te nie zostały osiągnięte. 

<10a. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, przekazuje 

reprezentowanym przez nią wprowadzającym, o których mowa w ust. 1, informacje 
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o wysokości opłaty produktowej, do której wniesienia są obowiązani poszczególni 

wprowadzający.> 

[11. Marszałkiem województwa właściwym w sprawach porozumienia jest marszałek 

właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej reprezentującej wprowadzających, o 

których mowa w ust. 1, a w przypadku braku siedziby na terytorium kraju - Marszałek 

Województwa Mazowieckiego.] 

<11. Marszałkiem województwa właściwym w sprawach porozumienia jest marszałek 

właściwy ze względu na siedzibę organizacji samorządu gospodarczego, o której 

mowa w ust. 1, a w przypadku braku siedziby na terytorium kraju – Marszałek 

Województwa Mazowieckiego.> 

 

Art. 26. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska może zawierać porozumienia z: 

1)   przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach w zakresie utworzenia 

i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

opakowaniowych; 

2)   przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach jednostkowych 

wielokrotnego użytku w zakresie utworzenia i utrzymania systemu obrotu 

opakowaniami jednostkowymi wielokrotnego użytku. 

2. Porozumienie zawiera listę podmiotów będących sygnatariuszami porozumienia oraz 

określa w szczególności: 

1)   cele i termin realizacji porozumienia; 

2)   sposób finansowania porozumienia, w tym finansowania odbierania opakowań w 

jednostkach handlu detalicznego; 

3)   podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli; 

4)   przypadki: 

a)  wykluczenia podmiotu z porozumienia, 

b)  rozwiązania porozumienia. 

3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, mogą, na równych zasadach, zawierać 

porozumienia oraz przystępować do już zawartych porozumień. 

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani w terminie do dnia 15 marca 

każdego roku przedstawić ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport 
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obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok 

kalendarzowy wraz z listą podmiotów uczestniczących w porozumieniu. 

[5. Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza porozumienia w Biuletynie Informacji 

Publicznej obsługującego go urzędu.] 

<5. Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej obsługującego go urzędu: 

1)  porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu, niezwłocznie po zawarciu albo 

rozwiązaniu porozumienia; 

2)  informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień – w terminie do dnia 30 

kwietnia każdego roku.> 

 

Art. 31. 

1. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana: 

[1)   przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów 

uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków określonych 

w art. 17 ust. 1;] 

<1)  przeznaczać w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne 

co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym 

z przejęcia obowiązków określonych w art. 17 ust. 1;> 

2)   dokumentować przeznaczenie przychodów, o których mowa w pkt 1, na publiczne 

kampanie edukacyjne. 

2. Organizacja odzysku opakowań składa sprawozdanie o wysokości środków 

przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania, o 

którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 

[Art. 33. 

W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku opakowań, 

przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia 

upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, od którego został on 

przejęty, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 

stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie 

upadłości organizacji odzysku opakowań.] 
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<Art. 33. 

W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku 

opakowań, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji 

albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, 

od którego został on przejęty, w odniesieniu do opakowań wprowadzonych przez niego 

do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie 

likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań.> 

 

Art. 34. 

1. Rozliczenie wykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 następuje na koniec roku 

kalendarzowego. 

2. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie 

wykonali obowiązku określonego w art. 17 ust. 1, są obowiązani wnieść opłatę 

produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: 

1)   recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem; 

2)   odzysku. 

<2a. Organizacja odzysku opakowań, która nie wykonała obowiązku określonego 

w art. 20 ust. 4, jest obowiązana wnieść opłatę produktową obliczoną dla 

poszczególnych rodzajów opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego 

poziomu recyklingu.> 

3. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego 

rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu. 

4. Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy. 

 

<Rozdział 6a 

Opłata recyklingowa 

Art. 40a. 

1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są 

oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do 

pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę 

recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. 

2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy 

z tworzywa sztucznego. 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 40b. 

1. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na 

zakupy z tworzywa sztucznego. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki 

określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, o której mowa w art. 

40a, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia lekkich toreb na 

zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na 

środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej. 

 

Art. 40c. 

Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 

15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. 

 

Art. 40d. 

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu 

III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

 

Art. 40e. 

Minister właściwy do spraw środowiska sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej 

sprawozdanie o liczbie wydanych lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w 

danym roku kalendarzowym.> 

 

Art. 45. 

1. Przedsiębiorca: 

1)   wprowadzający opakowania, 

2)   eksportujący opakowania, 

3)   eksportujący produkty w opakowaniach, 

4)   dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 

5)   wprowadzający produkty w opakowaniach 

-   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. 
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2. Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku 

opakowań. 

3. Organizacja odzysku opakowań sporządza i składa marszałkowi województwa roczne 

sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie 

sprawozdania. 

4. Przedsiębiorca zlecający sporządzenie rocznego sprawozdania jest obowiązany przekazać 

organizacji odzysku opakowań wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia 

rocznego sprawozdania. 

[5. Wprowadzający produkty w opakowaniach, wykonujący obowiązek określony w art. 17 

ust. 1 za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, który nie przekazał organizacji 

odzysku opakowań informacji o wszystkich wprowadzonych przez siebie w danym roku 

kalendarzowym do obrotu produktach w opakowaniach, jest obowiązany sporządzić i 

złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów w 

opakowaniach, o których nie przekazał informacji organizacji odzysku opakowań, na 

zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach.] 

<5. Wprowadzający produkty w opakowaniach, wykonujący obowiązek określony w art. 

17 ust. 1 za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, który nie przekazał tej 

organizacji informacji o wszystkich wprowadzonych przez siebie do obrotu 

produktach w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu odzysku 

i recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, jest obowiązany sporządzić i złożyć 

marszałkowi województwa roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów 

w opakowaniach, o których nie przekazał informacji organizacji odzysku opakowań, 

na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach.> 

 

<Art. 45a. 

Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, jest obowiązana 

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 produkty w opakowaniach, którego ta 

organizacja reprezentuje.> 
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Art. 46. 

1. Przedsiębiorcy: 

1)   prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i 

posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 

400 Mg, 

2)   eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w 

danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające 

eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów 

opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg 

-   są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego, zwanego dalej 

"audytem". 

2. Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku 

kalendarzowym, którego dotyczy. 

<3. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, pomimo ciążącego na 

nim obowiązku nie przeprowadził audytu w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

marszałek województwa wzywa go do przeprowadzenia audytu w terminie 2 

miesięcy od dnia otrzymania przez niego wezwania.> 

 

Art. 47. 

1. Audyt jest przeprowadzany przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym 

mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 

z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 

22.12.2009, str. 1). 

<1a. Weryfikator środowiskowy, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność na 

podstawie dokumentu akredytacyjnego w zakresie audytu, wydanego przez krajową 

jednostkę akredytującą wyznaczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
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ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 

do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie 

(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).> 

2. Audytora wybiera przedsiębiorca. 

3. Koszty przeprowadzenia audytu obciążają przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 46 ust. 1. 

 

Art. 48. 

1. Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR, 

dokumentach DPO, dokumentach EDPR, dokumentach EDPO oraz dokumentach celnych 

i fakturach, o których mowa w art. 24 ust. 3, wystawionych w roku kalendarzowym, 

którego dotyczy audyt. 

2. [Audytor prowadzi kontrolę:] 

<Audytor podczas audytu dokonuje sprawdzenia:> 

1)   spełniania wymagań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w 

tym zgodności posiadanych decyzji z prowadzonym recyklingiem i innym niż 

recykling procesem odzysku; 

2)   możliwości technicznych, w tym mocy przerobowych instalacji posiadanych przez 

prowadzącego odzysk i recykling pozwalających na przetwarzanie odpadów 

opakowaniowych w wielkości odpowiadającej danym zawartym w dokumentach 

DPO i DPR wystawionym w danym roku; 

3)   zgodności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 6, ze 

stanem faktycznym; 

4)   masy odpadów opakowaniowych przyjętych i odpowiednio przetworzonych lub 

wywiezionych z terytorium kraju. 

 

Art. 52. 

1. Marszałek województwa prowadzi zbiór dokumentów przekazywanych mu przez 

przedsiębiorców na podstawie przepisów ustawy. 

2. Zbiór dokumentów, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa prowadzi w 

systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli dokumenty 

zostały przekazane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<3. Marszałek województwa, w drodze decyzji, zobowiązuje przedsiębiorcę do 

przedłożenia ewidencji, o której mowa w art. 22, oraz dokumentów DPO, DPR, 

EDPO lub EDPR, w przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, budzi wątpliwości co do 

prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych 

postępowań z zakresu ochrony środowiska należących do jego właściwości.> 

 

Art. 53. 

1. Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy 

w zakresie objętym jego właściwością. 

2. Marszałek województwa co najmniej raz na 3 lata przeprowadza kontrolę przedsiębiorców: 

1)   prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych; 

2)   eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej 

dostawy odpadów opakowaniowych. 

<2a. W przypadku wykazania w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 49, istotnych 

nieprawidłowości marszałek województwa niezwłocznie przeprowadza kontrolę 

przedsiębiorcy.> 

3. Marszałek województwa może upoważnić do przeprowadzenia kontroli pracowników 

urzędu marszałkowskiego. 

4. Przy wykonywaniu kontroli kontrolujący jest uprawniony do: 

1)   wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których jest wykonywana działalność 

gospodarcza, a w godzinach od 6
00

 do 22
00

 - na pozostały teren, zgodnie z celem i 

zakresem kontroli; 

2)   przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, 

w tym powołania eksperta; 

3)   żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i żądania wyjaśnień od 

osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

4)   żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z 

kontrolą, w tym dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji operacji 

gospodarczych oraz ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, o której mowa w 
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art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także dokumentacji 

technicznej instalacji do przetwarzania odpadów. 

<4a. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości, w wyniku kontroli 

przeprowadzonej na podstawie ust. 2 lub 2a, marszałek województwa unieważnia, w 

drodze decyzji wydawanej z urzędu, dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, 

wobec których wykazano niezgodność informacji dotyczących zagospodarowania 

odpadów opakowaniowych zawartych w tych dokumentach ze stanem faktycznym. 

4b. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, 

organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub 

wnioskodawca określony w art. 23 ust. 5, którym zostały przekazane dokumenty 

DPO, DPR, EDPO lub EDPR, które zostały unieważnione, są obowiązani do złożenia 

skorygowanego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 4a, stała się ostateczna. 

4c. W przypadku złożenia skorygowanego sprawozdania na podstawie ust. 4b 

organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, informuje 

wprowadzających produkty w opakowaniach, których reprezentuje, o wysokości 

opłaty produktowej, do której wniesienia są obowiązani poszczególni 

wprowadzający.> 

5. 
 
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę przepisów 

ustawy lub gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, 

marszałek województwa występuje do innych organów kontroli, w szczególności 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwego organu Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz Policji, o podjęcie odpowiednich działań będących w ich 

kompetencji, przekazując dokumentację sprawy. 

6. Marszałek województwa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 

lutego każdego roku, informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w poprzednim 

roku kalendarzowym wraz z wnioskami, w tym planowanymi działaniami zmierzającymi 

do usunięcia stwierdzonych naruszeń. 
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<Art. 53a. 

Marszałkowie województw współpracują ze sobą przy wykonywaniu przepisów ustawy, 

w szczególności marszałek województwa, który nie jest właściwy do: 

1)  przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, może 

zwrócić się do właściwego marszałka województwa o przeprowadzenie kontroli 

przedsiębiorcy; 

2)  wykreślenia z rejestru, może zwrócić się do właściwego marszałka województwa 

o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru.> 

 

[Art. 54. 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów art. 41 i art. 42 sprawuje Inspekcja Handlowa, 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1059).] 

<Art. 54. 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów art. 40a, art. 41 oraz art. 42 sprawuje Inspekcja 

Handlowa, działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 i …).> 

 

Art. 56. 

1. Administracyjnej karze pieniężnej, zwanej dalej "karą pieniężną", podlega ten, kto: 

1)   nie będąc wpisanym do rejestru: 

a)  wystawia dokumenty DPR, 

b)  wystawia dokumenty DPO, 

c)  wystawia dokumenty EDPR, 

d)  wystawia dokumenty EDPO; 

2)   wbrew przepisowi art. 11 ust. 1 nie ogranicza ilości i negatywnego oddziaływania na 

środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych 

odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby: 

a)  opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających 

zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, 

b)  maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w 

opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg; 
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3)   wbrew przepisowi art. 11 ust. 2 nie ogranicza ilości i negatywnego oddziaływania na 

środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych 

odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opakowań były 

ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji 

opakowania, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz zapewnienia poziomu 

bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika; 

4)   wbrew przepisowi art. 11 ust. 3 wprowadza do obrotu opakowania projektowane i 

wykonane w sposób uniemożliwiający: 

a)  ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo 

b)  przynajmniej ich recykling - jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo 

c)  inną niż recykling formę ich odzysku - jeżeli nie jest możliwy ich recykling; 

<4a) wbrew przepisowi art. 14 stosuje opakowania nie spełniające wymagań, 

o których mowa w art. 11;> 

[5)   wbrew przepisowi art. 17 ust. 5 nie przekazuje organizacji odzysku opakowań, z 

którą zawarł umowę, wszelkich niezbędnych danych pozwalających na realizację 

przejętych przez nią obowiązków, w tym informacji o wszystkich wprowadzonych w 

danym roku kalendarzowym do obrotu produktach w opakowaniach;] 

<5) wbrew przepisowi art. 17 ust. 5 nie przekazuje organizacji odzysku opakowań, z 

którą zawarł umowę, wszelkich niezbędnych danych pozwalających na realizację 

przejętych przez nią obowiązków, w tym informacji o wszystkich 

wprowadzonych w danym roku kalendarzowym do obrotu produktach w 

opakowaniach oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w 

opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu odzysku i 

recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3;> 

6)   wbrew przepisowi art. 18 ust. 2 nie finansuje kosztów zbierania odpadów 

opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin 

przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego 

albo nie odbiera na własny koszt tych odpadów; 

[7)   wbrew przepisowi art. 19 ust. 4 nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne 

lub nie przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań 

wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym;] 
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<7) wbrew przepisowi art. 19 ust. 4 w danym roku kalendarzowym nie przeznacza 

na publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazuje na odrębny rachunek 

marszałka województwa łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań 

wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym;> 

8)   wbrew przepisowi art. 22 ust. 1 nie prowadzi ewidencji obejmującej informacje o 

masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku 

kalendarzowym; 

9)   wbrew przepisom art. 23 ust. 4 lub 5 i art. 24 ust. 2 nie wystawia: 

a)  dokumentu DPR, 

b)  dokumentu DPO, 

c)  dokumentu EDPR, 

d)  dokumentu EDPO 

-   albo wystawia dokument nierzetelnie; 

10)  wbrew przepisom art. 23 ust. 10 i art. 24 ust. 9 nie przekazuje marszałkowi 

województwa egzemplarza: 

a)  dokumentu DPR, 

b)  dokumentu DPO, 

c)  dokumentu EDPR, 

d)  dokumentu EDPO; 

<10a) wbrew przepisowi art. 23 ust. 8 nie składa w imieniu wprowadzającego 

produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, organizacji 

samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub wnioskodawcy 

określonego w art. 23 ust. 5, wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 4 lub 5; 

10b) wbrew przepisowi art. 24 ust. 7 nie składa w imieniu wprowadzającego 

produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań lub organizacji 

samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, wniosku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 2; 

10c) wbrew przepisowi art. 40a ust. 1 nie pobiera opłaty recyklingowej od 

nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego;> 

[11)  wbrew przepisowi art. 41 prowadzi dystrybucję produktów w opakowaniach 

wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, który 

nie jest wpisany do rejestru;] 
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<11) wbrew przepisowi art. 41 prowadzi dystrybucję produktów w 

opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty 

w opakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru, z wyjątkiem produktów w 

opakowaniach, które zostały wprowadzone do obrotu przez tego 

wprowadzającego przed dniem wykreślenia go z rejestru;> 

12)  wbrew przepisowi art. 42 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, 

sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazując użytkownikom tych produktów 

informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: 

a)  dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów 

opakowaniowych, 

b)  właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, 

c)  znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach 

-   co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży; 

13)  wbrew przepisowi art. 43 ust. 1 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub 

hurtowego, nie przyjmuje od użytkowników odpadów opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin; 

14)  wbrew przepisowi art. 44 prowadząc jednostkę handlu detalicznego o powierzchni 

handlowej powyżej 2000 m
2
 nie prowadzi na własny koszt selektywnego zbierania 

odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w 

ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały 

odpady[.] <;> 

<15) wbrew przepisowi art. 46 ust. 1 nie przeprowadza audytu w terminie 

określonym w art. 46 ust. 2; 

16) wbrew przepisowi art. 46 ust. 3 nie przeprowadza audytu w terminie określonym 

w tym przepisie.> 

2. Karze pieniężnej podlega także organizacja odzysku opakowań, która wbrew przepisowi 

art. 31 ust. 1 pkt 1, nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% 

przychodów uzyskanych z przejęcia obowiązków określonych w art. 17 ust. 1. 

 

Art. 57. 

Kary pieniężne wynoszą: 

[1)   w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 5-10, 12 oraz 13 - od 5 000 zł 

do 500 000 zł; 
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2)   w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2-4 - od 5 000 zł do 30 000 zł; 

3)   w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 11 - od 5 000 zł do 20 000 zł;] 

<1) w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 5–10b i 13 – od 5000 zł do 

500 000 zł; 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2–4a – od 5 000 zł do 30 000 

zł; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 10c–12 – od 500 zł do 20 000 

zł;> 

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 14 i ust. 2 - od 10 000 zł do 

500 000 zł [.] <;> 

<5)   w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 15 i 16 – od 20 000 zł 

do 500 000 zł.> 

Art. 58. 

[1. Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1-10 i 14 oraz ust. 2, 

wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

2. Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 11-13, wymierza, w drodze 

decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.] 

<1. Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1–10b i 13–16 oraz w 

ust. 2, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska. 

2. Kary pieniężne za czyny, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 10c–12, wymierza, w 

drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.> 

[3. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia przepisów 

ustawy oraz dotychczasową działalność gospodarczą przedsiębiorcy.] 

4. Należności z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

5. W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów 

podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz 

wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej. 

 

<Art. 79a. 
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Przepis art. 41 nie ma zastosowania do produktów w opakowaniach wprowadzonych do 

obrotu przed upływem terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa 

w art. 234 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.> 

 

 

[ZAŁĄCZNIK Nr 1 

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 

  

Poz. 

  

Odpady opakowaniowe 

powstałe z 
Poziom w %

1)
 

rodzaj opakowań odzysk recykling 

1 opakowań razem
2)

 61 56 

2 
opakowań z tworzyw 

sztucznych 
- 23,5 

3 opakowań z aluminium - 51 

4 
opakowań ze stali, w tym 

z blachy stalowej 
- 51 

5 
opakowań z papieru i 

tektury 
- 61 

6 opakowań ze szkła - 61 

7 opakowań z drewna - 16 

8 
opakowań 

wielomateriałowych 
- 

poziom określony odpowiednio w poz. 1-7 

wg rodzaju materiału przeważającego w 

opakowaniu wielomateriałowym 

9 pozostałych opakowań - - 

  

Objaśnienia: 
1)

   Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi 

określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 

2008 r. poz. 271, z późn. zm.). 
2)

   Dotyczy sumy wszystkich opakowań wymienionych w poz. 2-9.] 
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<Załączniki  

do ustawy  

z dnia 15 września 2017 r. 

(poz. …) 

Załącznik nr 1 

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU  

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 

 

Poz. Odpady opakowaniowe powstałe z: Poziom w %1): 

rodzaj opakowań odzysk recykling2) 

1. opakowań razem3) 61 56 

2. opakowań z tworzyw sztucznych – 23,5 

3. opakowań z aluminium – 51 

4. opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 

oraz z pozostałych metali 

– 51 

5. opakowań z papieru i tektury – 61 

6. opakowań ze szkła – 61 

7. opakowań z drewna – 16 

8. opakowań wielomateriałowych – poziom określony 

zgodnie z 

przepisami 

wydanymi na 

podstawie art. 25 

ust. 4  

9. pozostałych opakowań – – 

 

Objaśnienia: 

1)  Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w 

przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 

oraz z 2017 r. poz. 1015 i 1200). 

2)  W przypadku opakowań środków niebezpiecznych, w tym środków ochrony roślin, poziom określony 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4.  

3)  Dotyczy sumy wszystkich opakowań wymienionych w poz. 2–9.> 
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[ZAŁĄCZNIK Nr 2 

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ 

1. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu 

odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 2-7 w 

załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru: 

 
gdzie: 

OPrec. - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, 

M - oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały 

wprowadzone do obrotu produkty, 

Prec. - oznacza wymagany poziom recyklingu w %, 

OR - oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony 

jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych 

do obrotu opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, 

wyrażony w %, 

SO - oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 35 ust. 2. 

Jeżeli Prec. - OR ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość 

"0". 

2. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku 

odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 1 w załączniku 

nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru: 

 

gdzie: 

OPodz. - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, 

Mz indeksem liczbowym - oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których 

zostały wprowadzone do obrotu produkty, przy czym: 

M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 

M2 - dotyczy opakowań z aluminium, 

M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 

M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, 

M5 - dotyczy opakowań ze szkła, 

M6 - dotyczy opakowań z drewna, 

M7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych, 

M8 - dotyczy pozostałych opakowań, 

SOz indeksem liczbowym - oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2, przy czym: 

SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 

SO2 - dotyczy opakowań z aluminium, 

SO3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 

SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, 

SO5 - dotyczy opakowań ze szkła, 

SO
ORP

MOP rec
rec 
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SO6 - dotyczy opakowań z drewna, 

SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych, 

SO8 - dotyczy pozostałych opakowań, 

Podzysku - oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w 

danym roku kalendarzowym poziom odzysku, 

Mcałkowita - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań 

wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego 

produkty w opakowaniach, 

Modzyskana -  oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów 

opakowaniowych poddanych odzyskowi. 

3. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu w 

odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 1 do ustawy 

należy obliczać według wzoru: 

 

gdzie: 

OPrec. - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, 

Mz indeksem liczbowym - oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których 

zostały wprowadzone do obrotu produkty, przy czym: 

M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 

M2 - dotyczy opakowań z aluminium, 

M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 

M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, 

M5 - dotyczy opakowań ze szkła, 

M6 - dotyczy opakowań z drewna, 

M7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych, 

M8 - dotyczy pozostałych opakowań, 

SOz indeksem liczbowym -  oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2, przy czym: 

SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 

SO2 - dotyczy opakowań z aluminium, 

SO3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, 

SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, 

SO5 - dotyczy opakowań ze szkła, 

SO6 - dotyczy opakowań z drewna, 

SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych, 

SO8 - dotyczy pozostałych opakowań, 

Precyklingu - oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w 

danym roku kalendarzowym poziom recyklingu, 

Mcałkowita - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań 

wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego 

produkty w opakowaniach, 

Mpoddana recyklingowi - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów 

opakowaniowych poddanych recyklingowi.] 
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<Załącznik nr 2 

 

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ 

 

1. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku 

recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w 

poz. 2–8 w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru: 

 

𝐎𝐏𝐫𝐞𝐜. = 𝐌 ∙ (
𝐏𝐫𝐞𝐜. − 𝐎𝐑

𝟏𝟎𝟎%
) ∙ 𝐒𝐎 

gdzie: 

OPrec. – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, 

M – oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały 

wprowadzone do obrotu produkty, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, 

Prec. – oznacza wymagany poziom recyklingu w %, 

OR – oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony 

jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy 

wprowadzonych do obrotu opakowań, w których zostały wprowadzone do 

obrotu produkty, wyrażony w %, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, 

SO – oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 35 ust. 2. 

Jeżeli Prec. – OR ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się 

wartość ,,0”. 

2. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku 

odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 1 

w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru: 

 

𝐎𝐏𝐨𝐝𝐳. =
(𝐌𝟏∙𝐒𝐎𝟏+𝐌𝟐∙𝐒𝐎𝟐+⋯+𝐌𝟖∙𝐒𝐎𝟖)

𝐌𝐜𝐚ł𝐤𝐨𝐰𝐢𝐭𝐚
∙ (𝐏𝐨𝐝𝐳𝐲𝐬𝐤𝐮 ∙ 𝐌𝐜𝐚ł𝐤𝐨𝐰𝐢𝐭𝐚 − 𝐌𝐨𝐝𝐳𝐲𝐬𝐤𝐚𝐧𝐚)  

 

gdzie: 

OPodz. – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, 
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Mz indeksem liczbowym – oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w 

których zostały wprowadzone do obrotu produkty, zgodnie z art. 20 ust. 2 

lub 3, przy czym: 

 M1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 

 M2 – dotyczy opakowań z aluminium, 

 M3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, oraz z 

pozostałych metali, 

 M4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury, 

 M5 – dotyczy opakowań ze szkła, 

 M6 – dotyczy opakowań z drewna, 

 M7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych, 

 M8 – dotyczy pozostałych opakowań, 

SOz indeksem liczbowym – oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2, przy czym: 

 SO1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 

 SO2 – dotyczy opakowań z aluminium, 

 SO3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,  

 SO4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury, 

 SO5 – dotyczy opakowań ze szkła, 

 SO6 – dotyczy opakowań z drewna, 

 SO7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych, 

 SO8 – dotyczy pozostałych opakowań, 

Podzysku – oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku 

kalendarzowym poziom odzysku, 

Mcałkowita  – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań 

wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w 

opakowaniach, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, 

Modzyskana – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów 

opakowaniowych poddanych odzyskowi, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3. 

3.  Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku 

recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w poz. 1 w załączniku 

nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru: 
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𝐎𝐏𝐫𝐞𝐜. =
(𝐌𝟏∙𝐒𝐎𝟏+𝐌𝟐∙𝐒𝐎𝟐+⋯+𝐌𝟖∙𝐒𝐎𝟖)

𝐌𝐜𝐚ł𝐤𝐨𝐰𝐢𝐭𝐚
∙ (𝐏𝐫𝐞𝐜𝐲𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠𝐮 ∙ 𝐌𝐜𝐚ł𝐤𝐨𝐰𝐢𝐭𝐚 − 𝐌𝐩𝐨𝐝𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐲𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠𝐨𝐰𝐢)  

 

gdzie: 

OPrec. – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, 

Mz indeksem liczbowym – oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w 

których zostały wprowadzone do obrotu produkty, zgodnie z art. 20 ust. 2 

lub 3, przy czym: 

 M1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 

 M2 – dotyczy opakowań z aluminium, 

 M3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, oraz z 

pozostałych metali, 

 M4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury, 

 M5 – dotyczy opakowań ze szkła, 

 M6 – dotyczy opakowań z drewna, 

 M7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych, 

 M8 – dotyczy pozostałych opakowań, 

SOz indeksem liczbowym – oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2, przy czym: 

 SO1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, 

 SO2 – dotyczy opakowań z aluminium, 

 SO3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,  

 SO4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury, 

 SO5 – dotyczy opakowań ze szkła, 

 SO6 – dotyczy opakowań z drewna, 

 SO7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych, 

 SO8 – dotyczy pozostałych opakowań, 

Precyklingu – oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku 

kalendarzowym poziom recyklingu, 

Mcałkowita – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań 

wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w 

opakowaniach, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, 
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Mpoddana recyklingowi – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów 

opakowaniowych poddanych recyklingowi, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3. 

4.  Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku 

uwzględnienia przez organizację odzysku opakowań w osiągniętych poziomach 

recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań odpadów opakowaniowych 

pochodzących z gospodarstw domowych powstałych z opakowań wymienionych w 

poz. 2–6 w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzorów: 

 

𝐎𝐏𝐫𝐞𝐜.𝐎𝐊 = 𝐌𝐫𝐞𝐜. ∙ (
𝐏𝐫𝐞𝐜.𝐎𝐊 − 𝐎𝐑𝐎𝐊

𝟏𝟎𝟎%
) ∙ 𝐒𝐎 

 

𝐎𝐑𝐎𝐊 =
𝐌𝐫𝐞𝐜.𝐎𝐊

𝐌𝐫𝐞𝐜.
∙ 𝟏𝟎𝟎% 

 

gdzie: 

OPrec.OK – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, 

Mrec. – oznacza masę w kg odpadów opakowaniowych danego rodzaju poddanych 

recyklingowi, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, 

Mrec.OK – oznacza masę w kg odpadów opakowaniowych danego rodzaju 

pochodzących z gospodarstw domowych poddanych recyklingowi, zgodnie 

z art. 20 ust. 2 lub 3, 

Prec.OK – oznacza wymagany poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 

pochodzących z gospodarstw domowych w %, zgodnie z art. 20 ust. 4, 

OROK – oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 

pochodzących z gospodarstw domowych obliczony zgodnie ze wzorem, 

SO – oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 35 ust. 2. 

Jeżeli Prec.OK − OROK ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się 

wartość ,,0”.> 
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2032, z późn. zm.) 

 

Art. 14. 

1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, 

choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług 

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się 

przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 

1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, 

albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

1d. (uchylony). 

1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

1f. (uchylony). 

1g. (uchylony). 

1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje 

się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

1j. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane 

w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w 

terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników 

rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w 

terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli 
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ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

1k. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j, dotyczy 

również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu 

ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. 

1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki 

niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1j i 1k, 

dotyczy wszystkich wspólników. 

1m. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą 

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 

osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca 

lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

1n. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

1o. Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z 

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

1p. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej 

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie 

formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 

tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 

przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do 

działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy 

opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych 

produkcji rolnej. 

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również: 
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1)    przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: 

a)  środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi 

ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

b)  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, 

których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł, 

c)  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub 

krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości 

niematerialnych i prawnych, 

d)  składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub 

udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy 

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy 

określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio; 

2)    dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne 

świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem 

gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we 

własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od 

których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych; 

3)   różnice kursowe; 

4)   otrzymane kary umowne; 

5)    odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w 

przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną 

działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych 

form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych 

rachunkach; 

6)   wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w 

tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek 

z Funduszu Pracy; 

7)   wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, 

odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; 
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7a)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h; 

7b)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7c)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których 

dokonano tych odpisów; 

7d)  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

7e)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23 

ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7f)   kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

7g)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału 

w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału; 

8)   wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, 

obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125; 



- 51 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9)   otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego 

uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej; 

10)  wynagrodzenia płatników z tytułu: 

a)  terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 

b)  (uchylona), 

c)  wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości 

oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

11)  przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o 

podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; 

12)  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych 

produkcji rolnej; 

13)   (uchylony); 

14)   przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia: 

a)  świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579), 

b)  świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące 

się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w 

art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a, 

c)  świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 

15)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1710 oraz z 2016 r. poz. 1206) - środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w 

art. 21 tej ustawy: 

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, 

lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, 
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b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z 

dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

c)  w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego; 

16)  środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu 

wystąpienia z takiej spółki; 

17)  przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)   pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki [.] <;> 

<18) opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. …).> 

2a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z 

działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego 

zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy 

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części 

lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub 

lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w 

takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 

udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio. 
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2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

2e. W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w 

całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), 

przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie 

takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest 

wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten 

określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepis art. 19 

stosuje się odpowiednio. 

2f. Przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia 

niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. 

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się: 

1)    pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w 

naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek; 

3)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

3a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

4)   (uchylony); 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych - zwiększają ten fundusz; 

6)    kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem 

restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym; 
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7)   zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwróconej 

różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

8)   przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

9)   (uchylony); 

10)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu likwidacji takiej spółki; 

11)   środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną 

z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed 

wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o 

których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej 

spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

12)   przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej 

lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki 

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych 

samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną 

lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia 

upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności 

gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej; 

13)   kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na 

ten cel z budżetu państwa. 

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 1j. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Przy określaniu wysokości przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 17, przepisy ust. 1 i 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 
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8. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

 

Art. 22. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 23. 

1a. (uchylony). 

<1aa. Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o 

której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.> 

1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych 

kosztami uzyskania przychodu są także: 

1)   wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

1d. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku 

z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku 

odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania 

świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania 

przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z 

odrębnymi przepisami, jest odpowiednio: 

1)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo 

2)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki 

na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo 
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3)   równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie 

świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, 

pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia 

niepieniężnego podatek od towarów i usług 

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1da. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d pkt 3, przepis art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a stosuje 

się odpowiednio. 

1e.  W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów - ustala się koszt uzyskania 

przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli 

przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i 

prawne; 

2)   wartości: 

a)   określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały 

(akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w 

innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

b)  określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce 

albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie 

zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c)  określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni; 

3)    faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 

składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne 

składniki; 
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4)   wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 

amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z 

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki; 

5)   przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, 

ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na 

dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 9, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w 

formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. 

1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład 

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala 

się w wysokości: 

1)    określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w 

zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

komercjalizowanej własności intelektualnej; 

2)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, 

określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych 

udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9. 

1g. W przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 

24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w 

spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień 

zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 
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1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 

powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e. 

1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 

rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego 

przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 

11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość 

początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu 

niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w 

skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 

1)   w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych 

składników. 

1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o 

dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania 

przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla 

celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i 

wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia 

tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość z dnia objęcia, określona 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów 

wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia 
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(umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów 

albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami 

uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub 

nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo 

wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych. 

1n. W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności 

gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość 

poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu ustala 

się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z 

ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie. 

Przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio. 

1o. (uchylony). 

1p. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 8, są także koszty poniesione 

przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych: 

1)   na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola; 

2)   z tytułu: 

a)  prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1: 

–  uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego - kwoty 400 zł, 

–  uczęszczające do przedszkola - kwoty 200 zł, 

b)  dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 

wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z: 

–  objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub 

uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 

400 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1, 

–  uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie 

na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1. 

1q. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 1, rozumie się koszty poniesione 
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do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków 

wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym niezbędne 

koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 

wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, 

rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub nabycia innych 

składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu 

wpisu do właściwego rejestru. 

1r. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 2 lit. a, rozumie się również 

odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub 

przedszkolu. 

1s  W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, o 

którym mowa w art. 22k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 22k ust. 15, 

którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy 

mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, 

o której mowa w art. 22k ust. 14. 

2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 

1)   wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w 

przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, 

stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

2)   nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

3)   wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 

72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 

położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie 

uzyskuje dodatku za rozłąkę; 

4)   nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik 

uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, 

stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego 
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lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której 

znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. 

2a. (uchylony). 

3. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe 

ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się 

w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie 

przychodów. 

3a. Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z 

tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od 

opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym 

zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. 

5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów 

bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok 

podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym 

osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. 

5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 

podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie 

później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli 

podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia 

tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani 

do sporządzania sprawozdania finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a 

pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który 

sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. 
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5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są 

potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok 

podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 

podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie 

do długości okresu, którego dotyczą. 

5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, 

uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na 

podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie 

innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy 

dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów. 

5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich 

likwidacji. 

6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem 

że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający 

wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku 

podatkowego. 

6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w 

działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej 

produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio 

przepis art. 11 ust. 2. 

6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których 

mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia 

faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) 

kosztu. 

6ba. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z 

ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub 

postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub 

innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do 

należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55. 



- 63 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z 

późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 

37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, 

pod warunkiem że składki zostaną opłacone: 

1)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który 

są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 

2)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu 

następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i 

ust. 3d. 

6c. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub 

udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które 

zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. 

6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, 

uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw 

majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od 

spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta 

do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i 

praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

6e. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT 

w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających 

poniesienie opłat administracyjnych. 

6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie 

podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub 

wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok 

podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 

roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez 
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Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski". 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 

1)   w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w 

równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2)   jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 

3)   poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od 

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2. 

7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest 

spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się 

poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w 

okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w 

przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

7d. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł kosztów 

uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest 

niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o 

którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, do 

których ma zastosowanie art. 24d
(59)

 , oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania 

przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

7f.  Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c, następuje po likwidacji pozarolniczej działalności 

gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy 

opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 

tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 

przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do 

działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania 

przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą 

formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów 

specjalnych produkcji rolnej. 
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8. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 

22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. 

8a. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 

będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, 

pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były 

zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych spółki. 

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: 

1)    z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 

9a; 

2)    z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej 

jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego 

przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a; 

3)    z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 

pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi 

prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym 

że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w 

danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru 

stanowi ten przychód; 

3a)  (uchylony); 

4)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego 

przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone 
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przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 

na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 

podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 

5)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a 

jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego 

podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w 

wysokości określonej w ust. 2 pkt 2; 

6)   z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie 

umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia 

lub o dzieło - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się 

od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez 

podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 

podstawę wymiaru stanowi ten przychód. 

9a. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 

1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału 

skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

10. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z 

zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania 

przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 

2 stosuje się odpowiednio. 

10a. Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym 

łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż 

kwota określona w ust. 9a. 

11. 
(61)

 Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od 

wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, 

kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku 

koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie 

poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. 

11a. (uchylony). 

12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania 

przychodów określone w ust. 9. 
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13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik 

otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty 

zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1888, z późn. zm.) 

 

Art. 12. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

2)  wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w 

tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także 

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem 

świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez 

samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

3)   wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a)  zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem 

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, 

b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

4)   wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 

lub 43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 

4a)  dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w 

przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania 

jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji 

umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa; 

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

17f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h; 
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4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których 

dokonano tych odpisów; 

4f)    w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

4g)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

5)   u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b)  (uchylony); 

5c)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1710 oraz z 2016 r. poz. 1206) - środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w 

art. 21 tej ustawy: 

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, 

lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, 

b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z 

dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

c)  w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego; 

6)   w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 



- 69 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

a)  rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób, 

b)  rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 

15 lit. b; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania 

przychodów; 

7)   
(53)

 wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku 

wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w 

przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej 

postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; jeżeli jednak wartość ta 

jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została 

określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, 

przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia 

własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio; 

7a)   (uchylony); 

8)   wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych 

w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części; 

8a)  przychód podatnika ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce, o której mowa w 

art. 1 ust. 3, oraz z wystąpienia wspólnika z takiej spółki, w przypadku gdy jest 

otrzymywany w związku z posiadanymi udziałami kapitałowymi objętymi w zamian 

za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z 

zastrzeżeniem pkt 8; 

9)   w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a 

przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub 

majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - 

wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub 

nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 

3 stosuje się odpowiednio; 
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10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału 

w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału [.] <;> 

<11) opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. …).> 

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1)  zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

2a)  
(55)

 przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka 

lub podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we 

właściwym rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub 

zarząd, albo 

3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo 

4)   podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni. 

5)   (uchylony). 

1c.  (uchylony). 

2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 

3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie 
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zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. 

3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 

usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

3b. (uchylony). 

3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się 

ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

3f. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

3g. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane 

w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w 

terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników 

rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w 

terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli 

ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

3h. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3g, dotyczy 

również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca 

roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego 

sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. 
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3i. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą 

prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3g i 3h, dotyczy wszystkich 

wspólników. 

3j. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą 

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 

osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca 

lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

3k. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

3l. Przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z 

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

3m.  Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje po zmianie formy opodatkowania na 

zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o 

podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1)  pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w 

naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w 

spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej 

spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich 

nabycia bądź objęcia; 

3a)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu: 

a)  likwidacji takiej spółki, 
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b)  wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie 

prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika 

nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, 

pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku: 

a)  odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą 

wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, 

b)  spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty; 

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej 

osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych 

przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź 

wystąpienia z takiej spółki; 

3d)  przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia 

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt 

uzyskania przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 

1 pkt 8; 

4)   przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 

4a)  przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zwiększają ten fundusz; 

6)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

6a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 
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6b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych 

i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od 

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub 

d)  przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji; 

9)   należnego podatku od towarów i usług; 

9a)  środków finansowych otrzymanych przez samorządowy zakład budżetowy z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia podatku od towarów i 

usług związanego z tym zakładem; 

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług; 

10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług; 

11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych 

na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, 

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 

12)  w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, 

przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość 

nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo 

zawiązaną; 
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13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze 

środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych 

lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; 

15)  w bankach: 

a)  nominalnej wartości udziałów (akcji) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na 

które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w 

przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) nie ustala się kosztów uzyskania 

przychodów, 

b)  rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub 

zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na 

udziały (akcje) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na podstawie 

odrębnych ustaw, 

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

–  wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części 

udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z 

zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w 

przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów 

na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa; 
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18)  wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub 

innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19)  
(60)

 wartości wkładu, określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7, którego przedmiotem są 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c, 

wniesionego przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy; 

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego 

samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

21)  zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi 

przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia; 

22)  wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach tej osoby prawnej; 

23)  otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 179 ustawy z dnia 

10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny podatnikowi przejmującemu zobowiązania podmiotu w 

restrukturyzacji; 

24)  otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 188 ust. 5 ustawy 

z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny instytucji pomostowej; 

25)  
(61)

 wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego 

do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez 

podmiot komercjalizujący. 

26)   wartości otrzymanych przez fundusz inwestycyjny z tytułu wpłat dokonanych w 

formie pieniężnej lub papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z 
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ograniczoną odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za przydział lub zbycie 

uczestnikom funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 

uczestnikom subfunduszu, jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. 

4a. (uchylony). 

4b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

4c. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach 

krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 

1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej 

sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

4d. Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 

(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej 

innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że 

podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii 
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Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 

ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 

wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 

tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki 

stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 

kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

4g. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

4h. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g. 

5. Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 

rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 

czasu i miejsca ich uzyskania. 

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest 

różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 

5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się: 
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1)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności 

gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych 

odbiorców; 

2)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości 

czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu; 

4)   w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 

świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica 

między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), 

nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania. 

9a. Przepisy ust. 4 pkt 15 lit. c stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych. 

10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 

na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały 

(akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej. 
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12. Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji 

nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 

liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

 

Art. 15. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

1a. (uchylony). 

<1aa. Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o 

której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.> 

1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone 

zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec 

roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, 

o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości na koniec 

okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na początek 

roku podatkowego; 

2)   odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, 

jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu; 

3)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 
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1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu 

emerytalnego; 

2)   kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego; 

3)   wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli 

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na 

pokrycie tego niedoboru; 

4)   wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 291 i 615) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach; 

5)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 4. 

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a 

także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także: 

1)   rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o 

której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6; 

2)   strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a 

wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio 

utworzonej na tę część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania 

przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; 
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3)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 

- objęte umową o subpartycypację; 

4)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom 

praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów 

(pożyczek) objętych umową o subpartycypację w przypadkach gdy następuje zwrotne 

przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód na 

podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kapitału 

kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 3 lit. b lub c. 

1ha. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych kosztem uzyskania 

przychodów są także: 

1)   strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a 

wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio 

utworzonego na tę część wierzytelności odpisu aktualizującego zaliczonego do 

kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; 

2)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 

-   objęte umową o subpartycypację; 

3)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom 

praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów 

(pożyczek) objętych umową o subpartycypację, w przypadkach gdy następuje 

zwrotne przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli kasa wykazała przychód 
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na podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów kapitału 

kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 2 lit. b lub c. 

1i. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku 

z którymi, zgodnie z art. 12 ust. 5-6a, został określony przychód, a także w przypadku 

odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania 

świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania przychodów z 

ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, jest odpowiednio: 

1)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 albo 

2)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5a i 6a powiększona o 

wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, 

albo 

3)  równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia 

niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14a, pomniejszonej o naliczony w 

związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i 

usług 

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 

1ia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1i pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a 

stosuje się odpowiednio. 

1j. 
(63)

 W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w 

zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w 

spółdzielni - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 

pkt 7, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli 

przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i 

prawne; 

2)   wartości: 
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a)  
(64)

 określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały 

(akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w 

innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

b)  określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce 

albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie 

zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c)  określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w 

spółdzielni; 

3)  faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 

składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne 

składniki; 

4)   wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 

amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z 

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki. 

1k. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład 

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości: 

1)  określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte 

w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

komercjalizowanej własności intelektualnej; 

1a)  wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o 

którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku 
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wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej 

wydatkom poniesionym na ich nabycie; 

2)   przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, 

określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż 

wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 

7. 

1l. W przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, 3d i 22, przepisy ust. 1k stosuje 

się odpowiednio. 

1ł. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki, 

zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie 

składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na 

dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na 

dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 

1n. W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w 

ramach krótkiej sprzedaży, o którym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania 

przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na 

potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych 

w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1. 

1o. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 

powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1j. 

1p. (uchylony). 

1q. U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty 

ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579); 
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2)   kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy 

wymienionej w pkt 1. 

1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 

przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego 

podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem 

uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których 

mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 

1s. W przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym 

składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części, ustala się: 

1)   w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych 

składników. 

1t. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 

będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4a, 

pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były 

zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych spółki. 



- 87 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1u. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty 

uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, 

pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1w. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 

spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie 

wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych 

na dzień przekształcenia. 

1x. W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w ust. 1w, przez 

spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w 

jednoosobową spółkę kapitałową za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b, 

pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były 

zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych. 

1y. W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, działalności 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość 

poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu ustala 

się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z 

ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie; 

przepis ust. 1u stosuje się odpowiednio. 

1z. Przepis ust. 1y stosuje się odpowiednio do spółek zawiązanych na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251) i spółdzielni zawiązanych na 

podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 

statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, str. 1, z późn. 
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zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 280), w związku z 

przeniesieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich siedziby lub zarządu. 

1za. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 6, są także koszty poniesione 

przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych: 

1)   na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola; 

2)   z tytułu: 

a)  prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.): 

–  uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego - kwoty 400 zł, 

–  uczęszczające do przedszkola - kwoty 200 zł, 

b)  dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 

wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z: 

–  objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub 

uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 

400 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

–  uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie 

na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 

1zb. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 1, rozumie się koszty 

poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania 

warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym 

niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 

wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, 

rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub nabycia innych 

składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu 

wpisu do właściwego rejestru. 
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1zc. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 2 lit. a, rozumie się również 

odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu. 

1zd.  W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, 

o którym mowa w art. 16k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 16k ust. 15, 

którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy 

mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, 

o której mowa w art. 16k ust. 14. 

2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe 

ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się 

w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie 

przychodów. 

2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi 

koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w 

takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w działach 

specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji 

roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 

12 ust. 5. 

4. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach 

poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku 

podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem 

ust. 4b i 4c. 

4a. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 

1)   w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w 

równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2)   jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 

3)   poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od 

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. 
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4b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 

podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie 

później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli 

podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia 

tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani 

do sporządzania sprawozdania finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

4c. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b 

pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który 

sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. 

4d. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są 

potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok 

podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 

podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie 

do długości okresu, którego dotyczą. 

4e. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa 

się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie 

otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego 

dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to 

ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

4f. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. 

4g. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 

społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w 

miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do 

dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do 

należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57. 
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4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez 

płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki 

zostaną opłacone: 

1)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który 

są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 

2)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu 

następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i 

ust. 7d. 

4i. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest 

spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się 

poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w 

okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w 

przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

4j. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 4i, podatnik nie poniósł kosztów 

uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest 

niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o 

którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

4k. Przepisów ust. 4i i 4j nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, do 

których ma zastosowanie art. 15b
(68)

, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania 

przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

4l.  Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 4i, następuje po zmianie formy opodatkowania na 

zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o 

podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów 

uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą 

formy opodatkowania. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i 

terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1-
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3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1, 

jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 16g 

ust. 13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1 

lit. a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech 

kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego przekroczy 10%. 

5a. (uchylony). 

5b. Wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego w odstępach kwartalnych. 

6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z 

przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. 

7. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 

8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 

 

 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1289) 

 

<Art. 9nb. 

1. Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym 

mowa w art. 9na ust. 1, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w 

terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 

1) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących 

frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze 
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szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem 

instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 

2) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 

ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot 

odpadów komunalnych.> 

 

[Art. 9t. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 

9s ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia 

skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.] 

 

<Art. 9t. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1, art. 9o ust. 

1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz 

koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i 

porządku w gminach.> 

 

 

 

<Art. 9xaa. 

Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w 

art. 9na ust. 1, który przekazuje: 

1) nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb - podlega karze pieniężnej 

w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub 

poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w 

art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 

zł; 

2) po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb - podlega karze pieniężnej 

w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.> 
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USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063) 

 

 

Art. 3. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i 

usług; 

1a)  kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zasadniczych, 

szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych 

właściwych organów; 

1aa)  kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań lub 

kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia w rozumieniu ustawy z dnia 

13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 

1228 i 1579), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych 

organów; 

1b)  kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) w zakresie spełniania 

ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa; 

1c)  kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów 

przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

1d)  kontrola produktów wykorzystujących energię wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych do użytku, o których mowa w aktach delegowanych określonych w 

wykazie ogłaszanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o 

informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o 

kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1790) z wyłączeniem produktów wykorzystujących energię, o których mowa w 

rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w 
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odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 

314 z 30.11.2010, str. 64); 

1e)  kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 

konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia 

wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379 i 777); 

2)   kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 

wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie 

oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług; 

2a)  kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688); 

2b)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 

54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1803); 

2c)  kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na 

sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 

czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

649); 

2d)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 i 785); 

2e)  kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806 oraz z 2016 r. poz. 2003), 

przeznaczonych dla konsumentów, w tym pobieranie próbek i badanie próbek tych 

produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych; 

2f)  kontrola znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

(Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i 

etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia 

żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE 

L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 455), w obrocie detalicznym, w tym pobieranie i badanie próbek 

żywności w celu identyfikacji w niej organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

2g)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania 

prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1); 

<2h) kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu 

detalicznego lub hurtowego przepisów art. 40a, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. …);> 

3)   prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich; 

4)   organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych; 

5)   prowadzenie poradnictwa konsumenckiego; 

6)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków 

spożywczych określonych w przepisach odrębnych. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Inspekcja wykonuje w zakresie 

niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych organów. 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 

785, 898, 1089, 1529 i 1566) 

 

 

Art. 401. 
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1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 

ustawy oraz przepisów szczególnych. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 

wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 

wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa 

w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody 

z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych 

funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 

1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2)   wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

2a)  wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których 

mowa w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

3)   wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

- Prawo wodne; 

4)    wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220); 

4a)   wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831); 

4b)  wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. 

poz. 925, 1579 i 2260); 

5)   (uchylony); 

6)  (uchylony); 
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7)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; 

7a)  kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 402 ust. 4a; 

8)   wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

[8a)  środki przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach na podstawie 

art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255) w wykonaniu 

obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;] 

<8a) środki, o których mowa w art. 19 ust. 4c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. …);> 

8b)  wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

9)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

11)  wpływy z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

z wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

11a)  wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

11b)  (uchylony); 

12)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1048 oraz z 2016 r. poz. 1948); 

13)  (uchylony); 

13a)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803); 

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138). 
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7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 

ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 

1)   (uchylony); 

2)   wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz 

art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920). 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1478) 

 

Art. 3. 

1. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów 

takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na 

terytorium kraju. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów 

powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do 

ustawy. 

2a. (uchylony). 

2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, wprowadzający na terytorium kraju produkty 

wymienione w załączniku nr 4a w poz. 2, jest obowiązany osiągnąć do dnia 31 grudnia 

2020 r. poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tego rodzaju produktów co 

najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy. 

[3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w 

procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych 

odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek 

w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego 

działalność w danym roku kalendarzowym - w stosunku do masy produktów 

wprowadzonych na rynek w tym roku.] 

<3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w danym roku 

kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów 
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powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym 

roku oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku 

kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku 

kalendarzowym nie wprowadzał na rynek produktów – w stosunku do masy 

produktów wprowadzonych na rynek w danym roku.> 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

4. Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o ewidencję prowadzoną 

zgodnie z art. 11. 

5. Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, w dniu 

ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na terytorium kraju. 

6. W przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium 

kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. 

6a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów uważa się, że przedsiębiorca 

wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu wystawienia faktury potwierdzającej 

wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów. 

7. Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku i recyklingu 

odpadów powstałych z produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 4a do ustawy, 

w poszczególnych latach do końca 2020 r., kierując się: 

1)   potrzebą stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów 

powstałych z produktów oraz zwiększania jego efektywności; 

2)   działaniem na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki. 

9. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy 

odpadów powstałych z produktów poddanych odzyskowi dodaje się: 

1)   (uchylony); 

2)   masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium kraju; 

3)   masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju 

olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju 

olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13. 



- 101 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i 

poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1-R9 i R13 wymienione w załączniku nr 

1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 

9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i 

poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2-R9 wymienione w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

10. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego przedsiębiorcę do masy 

olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się masę olejów bazowych 

pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych 

do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem 

spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13. 

11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów, które są 

częściami składowymi lub przynależnościami towarów wyeksportowanych lub 

wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy. 

11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów do 

masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów, które zostały 

wywiezione z terytorium kraju w drodze eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów, na podstawie 

dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę 

produktów. 

11b. Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z 

produktów nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów 

powstałych z produktów, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju. 

11c. Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę 

olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do Bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

<11d. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów 

do masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów, które 

przedsiębiorca w danym roku kalendarzowym wprowadził na terytorium kraju w 

drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a następnie w tym samym 

roku kalendarzowym wywiózł z kraju w drodze eksportu lub wewnątrzwspólnotowej 
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dostawy na podstawie dokumentów potwierdzających eksport produktów lub 

wewnątrzwspólnotową dostawę produktów.> 

12. Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju 

olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je włączyć do rzeczywiście 

uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli: 

1)   posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu regeneracji; 

2)   posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska; 

3)   uzyskane produkty spełniają normy określone w przepisach odrębnych. 

13. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie powinien 

spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w 

kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście 

uzyskanego poziomu recyklingu, uwzględniając w nim: 

1)   potrzebę bezpiecznego dla środowiska wykorzystania olejów odpadowych; 

2)   wymagane instalacje służące regeneracji olejów odpadowych; 

3)   spełnienie wymagań wynikających z przepisów o odpadach. 

 

Art. 14. 

1. Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi
(2)

: 

1)   (uchylony); 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

[8)   dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy - 2,57 zł
(3)

 za 

1 kg; 

9)   dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy - 5,50 zł
(4)

 za 

1 kg; 

10)  dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy - 10,26 zł
(5)

 za 1 

kg.] 
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<8)  dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy – 2,71 zł 

za 1 kg; 

9)  dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy – 5,80 zł 

za 1 kg; 

10)  dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy – 10,82 zł 

za 1 kg.> 

[2. Stawki opłat, określone w ust. 1, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku 

kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętemu w ustawie budżetowej za rok 

poprzedni. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie do dnia 30 września 

każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość maksymalnych stawek opłat 

produktowych na następny rok.] 

4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, 

o których mowa w ust. 1, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko 

odpadów powstałych z produktów, kosztami ich zagospodarowania. 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 

2017 r. poz. 785 i 1566) 

 

Art. 50. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek: 

1)    z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1478): 

a)  wprowadzających na terytorium kraju produkty, 

b)  prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, 

c)  organizacji odzysku, 

d)  dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z 

produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi; 
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2)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803): 

a)  wprowadzających pojazdy, 

b)  prowadzących punkty zbierania pojazdów, 

c)  prowadzących stacje demontażu, 

d)  prowadzących strzępiarki; 

3)    z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym: 

a)   wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli; 

b)  zbierających zużyty sprzęt, 

c)  prowadzących zakład przetwarzania, 

d)  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e)  prowadzących działalność w zakresie recyklingu, 

f)  prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; 

4)   z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 

2015 r. poz. 687 i 1688): 

a)  wprowadzających baterie lub akumulatory, 

b)  prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

c)   podmiotów pośredniczących; 

5)   z zakresu niniejszej ustawy: 

a)  posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 

45 ust. 1 pkt 2 i 3, 

b)  transportujących odpady, 

c)  sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają 

wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu, 

d)   prowadzących zakłady recyklingu statków; 

6) [z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2016 r. poz. 542) 

przedsiębiorców:] 

<z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. …) – 
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organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej 

ustawy, a także przedsiębiorców:> 

a)  będących organizacjami odzysku opakowań, 

b)  dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: 

–  odpadów opakowaniowych, 

–  produktów w opakowaniach, 

c)  eksportujących: 

–  odpady opakowaniowe, 

–  opakowania, 

–  produkty w opakowaniach, 

d)  prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych, 

e)  wprowadzających opakowania, 

f)  wprowadzających produkty w opakowaniach. 

2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest 

obowiązany uzyskać wpis do rejestru. 

3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot 

wpisany do rejestru. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z 

uprawnienia określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

5. Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz 

wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 

<6. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

składa wniosek o wpis do rejestru niezwłocznie po zawarciu porozumienia, o którym 

mowa w tym przepisie.> 

Art. 52. 

1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące 

informacje: 
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1)    imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, a w 

przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela - również kod pocztowy, 

miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail oraz osobę do 

kontaktu, a także imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

producenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, zwanego dalej "producentem sprzętu", który go 

wyznaczył; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 

4)    z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w odniesieniu do: 

a)  przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności 

recyklingu, odpadów powstałych z produktów, 

–  dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu 

odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta umowa z organizacją 

odzysku, 

b)  prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu, 

c)  prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 
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d)  dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów oraz 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania 

ich odzyskowi i recyklingowi: 

–  kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych w celu 

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

e)  organizacji odzysku: 

–  informację o rodzaju produktów, w stosunku do których organizacja odzysku zamierza 

wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów z nich 

powstałych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku; 

5)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji w odniesieniu do: 

a)  wprowadzającego pojazdy: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–   informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w 

ramach sieci zbierania pojazdów wraz z datą, od której dana stacja lub punkt 

funkcjonuje w sieci, 

b)  prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 

–  adres punktu zbierania pojazdów, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego stację demontażu: 

–  adres stacji demontażu, 

–  informację o stosowanych procesach przetwarzania, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

d)  prowadzącego strzępiarkę: 

–  adres strzępiarki, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku; 
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6)    z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym w odniesieniu do: 

a)   wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–   nazwę marki sprzętu, numer i nazwę grupy sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony 

dla gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw 

domowych), 

–   informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o 

której mowa w art. 11 ust. 3 tej ustawy, a w przypadku wprowadzającego sprzęt, 

który wprowadził do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który 

nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 

informację o masie sprzętu, który zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku 

kalendarzowym, zaliczonego do poszczególnych grup sprzętu oraz o formie i 

wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, 

–   informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu, 

–   wykaz producentów sprzętu, z którymi autoryzowany przedstawiciel zawarł umowę, o 

której mowa w art. 26 ust. 3 tej ustawy, zawierający ich imię i nazwisko lub nazwę 

oraz adres zamieszkania lub siedziby - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela, 

b)  zbierającego zużyty sprzęt: 

–   numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego zakład przetwarzania: 

–   numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adres zakładu przetwarzania, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których jest 

zbierany zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

d)  prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: 

–  kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, 
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–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

e)  prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: 

–  kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

f)  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

-   wykaz autoryzowanych przedstawicieli z informacją o imieniu i nazwisku lub nazwie 

oraz adresie zamieszkania lub siedziby producentów sprzętu, którzy ich wyznaczyli, 

lub wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których 

mowa w art. 11 ust. 3 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia 

ich siedzib i numery rejestrowe, 

-  zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału 

zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 

pokrycie tego kapitału; 

7)   z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w 

odniesieniu do: 

a)  wprowadzającego baterie lub akumulatory: 

–  informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, 

–  informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, a w 

przypadku realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane tego 

podmiotu, 

b)  prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów: 
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–  informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych 

procesach przetwarzania i recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

c)   podmiotu pośredniczącego: 

-  wykaz wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi podmiot pośredniczący 

zawarł umowę, o której mowa w art. 28 ust. 4 tej ustawy, zawierający firmy 

przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe, 

-  informację o wdrożonym systemie zarządzania środowiskowego albo o jego braku; 

7a)   z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi w odniesieniu do: 

a)  organizacji odzysku opakowań: 

–  wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja odzysku opakowań 

zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

b)  przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania ich 

recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza terytorium kraju, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 

c)  przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu lub innego niż recykling procesu 

odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących do recyklingu 

lub innego niż recykling procesu odzysku, 
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–  informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo 

o ich braku, 

d)  wprowadzających produkty w opakowaniach: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku 

opakowań, 

–  dane organizacji odzysku opakowań, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych, o ile została zawarta umowa z organizacją 

odzysku opakowań, 

–  informację o przynależności do porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy - w 

przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub 

wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach, 

e)  wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–  informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za 

granicę opakowań [;] <,> 

<f)  organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej 

ustawy – informację, o zakresie zawartego przez tę organizację porozumienia z 

marszałkiem województwa;> 

8)   z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do: 

a)  transportującego odpady - kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów, 

b)  sprzedawcy odpadów - kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów, 

c)  pośrednika w obrocie odpadami - kod i nazwę rodzajów odpadów będących 

przedmiotem obrotu, 

d)  posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a: 

–  kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów, 

–  informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, 

e)  
(18)

 prowadzącego zakład recyklingu statków: 

–  adres zakładu recyklingu statków, 
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–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o metodzie recyklingu statków, 

–  informację o rodzaju i wielkości statków, które można poddać recyklingowi statków, 

–  informację o ograniczeniach i uwarunkowaniach w funkcjonowaniu zakładu recyklingu 

statków, w tym dotyczących gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

–  informację o maksymalnej rocznej wielkości recyklingu statków, którą oblicza się jako 

sumę mas statków wyrażoną w tonach masy statku pustego (LDT) w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia 1257/2013. 

2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; 

3)   numer REGON, o ile został nadany; 

4)   odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, 

zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o 

których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji 

na podziemne składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 

r. - Prawo geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na 

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach; 

5)   informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia; 

6)   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego 

albo o ich braku; 

7)   informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne - w przypadku 

działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

8)   wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych - w przypadku 

przetwarzania olejów odpadowych. 

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji. 
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4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania 

środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa. 

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału 

rozumie się: 

1)   zezwolenie na zbieranie odpadów; 

2)   zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 

3)   pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 

4)   pozwolenie zintegrowane. 

 

Art. 54. 

1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny 

numer rejestrowy. 

2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym. 

3. Po zakończeniu działalności przez dany podmiot, jego numer rejestrowy nie może być 

nadany innemu podmiotowi. 

[4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

nadawania numeru rejestrowego, kierując się potrzebą zidentyfikowania przedsiębiorców 

wpisanych do rejestru oraz ustalenia jednego numeru rejestrowego uwzględniającego 

wszystkie zakresy prowadzonej działalności.] 

<4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

nadawania numeru rejestrowego, kierując się potrzebą zidentyfikowania podmiotów 

wpisanych do rejestru oraz ustalenia jednego numeru rejestrowego 

uwzględniającego wszystkie zakresy prowadzonej działalności.> 

 

Art. 73. 

1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 

powstającymi sporządzają: 

1)    wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 

2)    wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący 

wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w 
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ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 

3)    wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej; 

4)   wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

5)    wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel; 

6)   wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   dane identyfikujące podmiot: 

a)  numer rejestrowy, 

b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany, 

d)  numer REGON, o ile został nadany; 

2)   w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych informacje o: 

a)  masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów 

materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym: 

–  o opakowaniach wielokrotnego użytku, 

–  o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

b)   masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje, 

c)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem 

na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z 

gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według 

sposobu ich odzysku i recyklingu, 

d)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem 

na poszczególne ich rodzaje, 
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e)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na 

poszczególne rodzaje opakowań - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 

odzysku lub recyklingu, 

f)  masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich 

zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku - w 

przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej 

dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach, 

g)   [informacje o] sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii 

edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku - także o 

przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz 

ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów [;] <,> 

<h) toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub 

składników stosowanych do produkcji opakowań;> 

3)    w zakresie produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej, z podziałem na określone w tym załączniku 

rodzaje produktów, informacje o: 

a)  masie produktów wprowadzonych na terytorium kraju, 

b)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych, 

c)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, 

d)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych 

produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy - w przypadku 

nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu; 

4)    w zakresie pojazdów informacje o: 

a)  liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku, 

b)  liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów brakowało kolejnych 

stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, 

c)  wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów; 

5)    w zakresie sprzętu oraz zużytego sprzętu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 

a)   informacje o: 

–  masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, z podziałem na grupy sprzętu, 
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–  masie zużytego sprzętu zebranego, masie zużytego sprzętu poddanego demontażowi 

oraz masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi, innym 

niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, 

–  masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w 

celu poddania ich recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz 

unieszkodliwianiu, 

–  osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie 

odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego 

sprzętu, 

–  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych 

grup sprzętu - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego 

poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, 

b)   wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi wprowadzający sprzęt lub 

autoryzowany przedstawiciel ma zawartą umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, zawierający: 

–  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

–  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 

–  numer REGON, o ile został nadany, 

–  adresy zakładów przetwarzania, 

–  numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przyjmowany przez prowadzącego 

zakład przetwarzania zużyty sprzęt, 

–  informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania, 

–  wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania, 

c)   informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze 

wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych 

środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

6)   w zakresie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów: 

a)   informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, 

b)  wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których 

prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której 
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mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 

zawierający: 

–  numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, 

–  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

–  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany, 

–  numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, o ile został nadany, 

–  informacje o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach, 

c)   informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne 

oraz o sposobie wykorzystania tych środków, 

d)  w przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych: 

–  informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych, 

–  informacje o wysokości należnej opłaty produktowej - w przypadku nieosiągnięcia 

wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych, 

–   wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów 

przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory, z którym wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, o 

której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub 

zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory 

przenośne. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wprowadzającego sprzęt, o którym 

mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a tiret drugie, 

trzecie i czwarte, oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. 

b. 
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Art. 74. 

1. W przypadku gdy: 

1)   obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej, 

2)    obowiązki wprowadzającego sprzęt określone w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

3)   obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

- wykonuje odpowiednio organizacja odzysku albo organizacja odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego albo organizacja odzysku opakowań, roczne 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie realizacji tych obowiązków 

sporządza ta organizacja. 

1a. W przypadku autoryzowanego przedstawiciela sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 

ust. 1, sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której 

mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym; do sprawozdania dołącza się wykaz wprowadzających sprzęt, o którym w 

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 

<1b. W przypadku gdy wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach lub 

wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych wykonuje obowiązki 

określone w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa 

w art. 25 ust. 1 tej ustawy, roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, 

w zakresie realizacji tych obowiązków sporządza organizacja samorządu 

gospodarczego reprezentująca tych wprowadzających.> 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których mowa w art. 73 ust. 

2 pkt 1, a także informacje określone w: 

1)   art. 73 ust. 2 pkt 2 lit. a-f - w przypadku organizacji odzysku opakowań, o której 

mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 
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2)   art. 73 ust. 2 pkt 3 - w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z 

dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; 

3)    art. 73 ust. 2 pkt 5 oraz wykaz przedsiębiorców, w odniesieniu do których organizacja 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywała obowiązki określone w 

ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

- w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

3. W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku 

opakowań, przyjęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji 

albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, od 

którego został on przejęty, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego 

do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie 

likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań. 

3a. Sprawozdanie organizacji odzysku opakowań zawiera dodatkowo: 

1)   wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła 

obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

2)   informacje o przeprowadzonych przez organizację odzysku opakowań publicznych 

kampanii edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów; 

3)   wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła w roku 

kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie, wykonanie czynności określonych w 

art. 17 ust. 7 tej ustawy, obejmujący: 

a)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, 

b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany, 

c)  numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany, 

d)  określenie czynności, które zostały zlecone posiadaczowi odpadów w zakresie 

gospodarowania odpadami opakowaniowymi, 

e)  określenie rodzajów odpadów opakowaniowych w odniesieniu do których 

posiadaczowi odpadów zostało zlecone wykonanie czynności z zakresu 

gospodarowania odpadami opakowaniowymi, 

f)  określenie okresu, na który zawarto umowę zlecającą posiadaczowi odpadów 

wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. 

4. (uchylony). 
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5. (uchylony). 

6. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z 

dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przedkłada 

sprawozdanie obejmujące informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 5, oddzielnie 

dla każdego wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, dla których 

wykonywała obowiązki określone w tej ustawie. 

7. Organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej, do rocznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza wykaz 

przedsiębiorców, w imieniu których działa. 

 

 

Art. 237b. 

1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), składają 

sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 zawierające w szczególności: 

1)   dane identyfikujące podmiot: 

a)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany, 

c)  numer REGON, o ile został nadany; 

2)   w zależności od rodzaju działalności odpowiednio: 

a)  masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów 

materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym: 

–  o opakowaniach wielokrotnego użytku, 

–  o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

b)  masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje, 

c)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem 

na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z 
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gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według 

sposobu ich odzysku i recyklingu, 

d)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem 

na poszczególne ich rodzaje, 

e)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na 

poszczególne rodzaje opakowań - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 

odzysku lub recyklingu, 

f)  masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich 

zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku - w 

przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej 

dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach, 

g)  informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii 

edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku - także o 

przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz 

ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów. 

2. W przypadku gdy obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wykonuje organizacja odzysku 

opakowań, roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie realizacji tych 

obowiązków sporządza ta organizacja. 

<2a. W przypadku gdy wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach lub 

wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych wykonuje obowiązki 

określone w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w 

art. 25 ust. 1 tej ustawy, roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

realizacji tych obowiązków sporządza organizacja samorządu gospodarczego 

reprezentująca tego wprowadzającego. 

2b. Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w 

przypadku, o którym mowa w ust. 2a, składa sprawozdanie do marszałka 

województwa właściwego odpowiednio dla wprowadzającego środki niebezpieczne w 

opakowaniach lub wprowadzającego produkty w opakowaniach 

wielomateriałowych.> 
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[3. Sprawozdanie składane przez organizację odzysku opakowań zawiera informacje, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, a także informacje określone w ust. 1 pkt 2 lit. a-f.] 

<3. Sprawozdanie składane przez organizację odzysku opakowań i organizację 

samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zawiera 

informacje, o których mowa w ust. 1.> 

4. Sprawozdanie organizacji odzysku opakowań zawiera dodatkowo: 

1)   wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła 

obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

2)   informacje o przeprowadzonych przez organizację odzysku opakowań publicznych 

kampanii edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów; 

3)   wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła w roku 

kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie, wykonanie czynności określonych w 

art. 17 ust. 7 tej ustawy, obejmujący: 

a)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, 

b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany, 

c)  numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany, 

d)  określenie czynności, które zostały zlecone posiadaczowi odpadów w zakresie 

gospodarowania odpadami opakowaniowymi, 

e)  określenie rodzajów odpadów opakowaniowych, w odniesieniu do których 

posiadaczowi odpadów zostało zlecone wykonanie czynności z zakresu 

gospodarowania odpadami opakowaniowymi, 

f)  określenie okresu, na który zawarto umowę zlecającą posiadaczowi odpadów 

wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. 

[5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca lub organizacja odzysku 

opakowań składają w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi 

województwa, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.] 

<5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca, organizacja odzysku 

opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi, składają w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok 
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kalendarzowy marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy z 

dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.> 

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zakresu 

danych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz ułatwienia przekazywania danych do 

marszałka województwa. 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

U. poz. 1688) 

 

Art. 67. 

1. Audyt jest przeprowadzany przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym 

mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 

z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 

22.12.2009, str. 1, z późn. zm.). 

<1a. Weryfikator środowiskowy, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność 

na podstawie dokumentu akredytacyjnego w zakresie audytu, wydanego przez 

krajową jednostkę akredytującą wyznaczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 

do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie 

(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).> 

2. Audytora wybiera organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo 

prowadzący zakład przetwarzania. 

3. Koszty przeprowadzenia audytu obciążają organizację odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego albo prowadzącego zakład przetwarzania. 

 


