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Warszawa, 9 września 2016 r. 
 
Pan Jarosław Duda 
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
Senat Rzeczpospolitej Polskiej 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
W imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD)1 chciałbym podziękować za możliwość 
przedstawienia uwag do projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk senacki nr 
263). Niewątpliwie projekt ustawy próbuje rozwiązać bardzo istotny społecznie problem jakim jest 
marnowanie żywności. Żywność jest szczególnym artykułem (dobrem), który powinien być w 
maksymalnie efektywny sposób dystrybuowany zarówno na zasadach komercyjnych, jak i 
redystrybuowany poprzez działalność charytatywną. Miernikiem owej efektywności ma być znaczące 
zmniejszenie ilości marnowanej żywności oraz skuteczność organizacji charytatywnych w dotarciu z 
pomocą do jak największej ilości osób potrzebujących.  
 
W tym miejscu pragnę podkreślić, że POHiD w pełni popiera cel jaki chce osiągnąć ustawodawca, czyli 
ograniczenie marnowania żywności i jej efektywną redystrybucję i nasze uwagi dotyczą wyłącznie 
kwestii praktycznych. Firmy zrzeszone w POHiD od dawna współpracują z organizacjami OPP na terenie 
całego kraju, realizując w ten sposób misję społeczną zgodnie ze filozofią firmy oraz społeczną 
odpowiedzialności biznesu. Uważamy jednak, że procesy ograniczania marnowania żywności i jej 
redystrybucji powinny uwzględniać realia polskiego rynku handlu artykułami spożywczymi (np. duże 
sieci handlowe, jak i duża ilość średnich placówek handlowych) i możliwości organizacji pomagającym 
potrzebującym (szczególnie poza dużymi ośrodkami miejskimi). 
 
Poniżej pozwalam sobie przedstawić uwagi o charakterze praktycznym: 
 

1. Definicja pojęcia „wady handlowej” – art. 2 ust. 1 projektu ustawy. Proponujemy wykreślić z 
ustawy słowo „handlowej” lub wprowadzić definicję „wady handlowej” i zwolnić sprzedawców z 
odpowiedzialności za obrót produktem posiadającym wadę handlową po przekazaniu danej 
partii na cele charytatywne. Należy przyjąć, że skoro produkt nie spełnia wymogów, aby 
wprowadzić go do sprzedaży, w większości przypadków nie jest dopuszczalne przekazanie go na 
cele charytatywne jak np. bezwzględnie niedopuszczalne będzie przekazanie produktu przy 
błędnym oznakowaniu alergenów. Za dopuszczalne można uznać jedynie przekazywanie 
żywności posiadającej wady handlowe w postaci błędnego oznakowania, które nie jest 
niebezpieczne dla konsumenta np. nazwa handlowa nieadekwatna do składu produktu, czy też 
produkt niespełniający deklaracji producenta w zakresie ilości poszczególnych składników np. 
tłuszczu, węglowodanów, białka. Sprzedawca jest zobowiązany do wycofania takich towarów. 
Ich przekazanie na cele charytatywne powoduje, że Sprzedawca traci kontrolę nad błędnie 
oznakowanymi produktami. Jeśli dopuścimy przekazywanie takich produktów. Sprzedawca 
powinien zostać zwolniony z odpowiedzialności w przypadku ponownego wprowadzenia na 
rynek danej partii produktu przez podmiot trzeci. Dotyczy to zwłaszcza marek własnych sieci 
handlowych. 
 

                                                 
1 POHiD zrzesza następujące sieci handlowe: Auchan, Castorama, Carrefour, Tesco, Metro (Media Markt, Makro 
Cash&Carry, Saturn), JMP, Lidl, Kaufland, Pepco, Schiever, Transgourmet, Galec (Leclerc), Żabka Polska 
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2. Definicja pojęcia „sprzedawcy żywności” – art. 2 ust. 3 projektu ustawy. Definicja nie precyzuje, 

czy w przypadku przedsiębiorców mających więcej niż jedną placówkę handlową należy brać 

odpady wytwarzane przez wszystkie placówki, czy tylko te, które przekraczają 250 m2. 

 

3. Obowiązek zawarcia umowy przez organizację pożytku publicznego – z aktualnego brzmienia art. 
3 ust. 1 projektu wynika, że Sprzedawca ma zawrzeć taką umowę, ale organizacja nie jest do 
tego zobowiązana. Można więc sobie wyobrazić taką sytuację, w której żadna organizacja nie 
będzie zainteresowana do zawarcia takiej umowy, bo nie jest przygotowania organizacyjnie do 
odbioru i zagospodarowania  dużych ilości żywności . W takim przypadku projekt ustawy 
przewiduje karę pieniężną w wysokości 5.000 zł wymierzaną przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w trybie wskazanym w art. 8 ustawy. Postulujemy więc wprowadzenie do 
ustawy obowiązku zawierania takich umów dla organizacji pożytku publicznego.  
 

4. Podział kosztów pomiędzy sprzedawcami a  organizacjami pożytku publicznego – art. 3 ust. 2 

projektu ustawy. Organizacje pożytku publicznego nie mają obowiązku zawierać umów ze 

sprzedawcami, a ten przepis określa, że umowa zawierana pomiędzy OPP a Sprzedawcą ma 

regulować zakres ponoszenia kosztów przez strony, co może doprowadzić do sytuacji, że OPP 

odmówią podpisania umów, jeśli koszt w całości nie będzie obciążał sprzedawcy. Ma to 

szczególne znaczenie dla produktów wymagających ciągu chłodniczego, których koszt transportu 

jest podwyższony. W związku z tym proponujemy określenie w ustawie minimalnego obciążenia 

OPP kosztami związanymi z przekazaniem żywności. 

 
Naszym zdaniem dobrze byłoby wprowadzić tutaj pewną regułę, albo przynajmniej minimalny 
zakres obowiązku ze strony organizacji w zakresie odbioru towarów, bo inaczej może okazać się, 
że żadna organizacja nie będzie chciała podpisać umowy, które przewiduje jakikolwiek podział 
kosztów w tym zakresie (oczekiwanie będzie takie, ze towar zostanie przez nas dowieziony do 
magazynu organizacji). Taka sytuacja może skutkować tym, ze faktyczne koszty obsługi tego 
obowiązku mogą być wyższe niż uiszczanie opłaty „odpadowej” w trybie art. 4 ustawy, co może 
prowadzić do intencji sprzecznych z założeniem ustawodawcy.  

 
5. Do rozważenia byłoby wprowadzenie jako załącznika do ustawy modelowej umowy (na 

poziomie minimum), która powinna zostać zaakceptowana przez organizację (z dopuszczeniem 
do ustalenia innych zasad pomiędzy stronami). Takie rozwiązanie mogłoby odpowiedzieć na 
wątpliwości o których pisze powyżej i dać przedsiębiorcy gwarancje, ze będzie miał w praktyce 
możliwość przekazania żywności przed upływem jej terminu przydatności do spożycia.  

 
6. Umowa z organizacją pożytku publicznego ma wskazywać „przypadki, w których organizacja 

pożytku publicznego może zrezygnować lub odmówić odbioru żywności”.  W ustawie powinno 
znaleźć się zobowiązanie organizacji do przyjęcia żywności, której okres przydatności do spożycia 
wynosi min x (np. 7, lub 14) dni. Terminy przydatności do spożycia po upływie okresu minimalnej 
trwałości mają zostać uregulowana w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy, wobec czego na 
obecną chwilę nie wiemy jakie będą to kategorie. Tym niemniej w ustawie może znaleźć się 
pewien minimalny zakres, w którym organizacja powinna przyjąć taką żywność.  

 

7. Ponoszenie opłaty za wytwarzanie odpadów - art. 4 ust. 1 projektu ustawy 
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 Proponujemy wyłączenie z podstawy naliczania opłaty żywności zutylizowanej ze 
względu na niespełnianie wymogów jakościowych oraz wad handlowych, które 
uniemożliwiają przekazanie żywności (np. wadliwe wskazanie alergenów na 
opakowaniu). Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wycofanie takiej żywności z obrotu i jej 
utylizacja. W związku z tym ten przepis ustawy powinien odnosić się żywności nadającej 
się do przekazania. 

 Ponadto z podstawy wyliczenia opłaty powinna zostać wyłączona żywność, która nie 
mogła zostać odebrana ze względu na brak zainteresowania organizacji, z którymi 
przedsiębiorca ma zawarte umowy. Należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca 
utylizujący żywność ponosi znaczne koszty z tym związane – koszt towaru, jak również 
samej utylizacji. Obowiązek dodatkowego obciążenia przewidzianego w  art. 4 jest 
kolejnym kosztem, dlatego powinien być nakładany tylko wtedy, gdy żywność mogła być 
realnie odebrana przez OPP, a przedsiębiorca tej żywności nie przekazał. 

 Proponujemy ustalenie progu odpadów (np. 5% odpadów) nie podlegającego opłacie - 
pewna część żywności zawsze będzie musiała zostać zutylizowana, nawet, jeśli 
przedsiębiorca prowadzący sklep dokłada należytej staranności co do przekazywania jej 
na cele charytatywne. W działalności dystrybucyjnej nie jest możliwe nie wytworzenie 
odpadów w ogóle, a nie uwzględnienie specyfiki branży przy naliczania opłat może 
powodować, że chęć minimalizowania ilości odpadów wpłynie na bezpieczeństwo 
żywności ze szkodą dla konsumenta. Dodatkowo – stawka jest obliczana za kg odpadów, 
odpadem jednak na etapie dystrybucji są produkty w opakowaniach, które są 
rozpakowywane w tzw. zakładach pośrednich. Biorąc pod uwagę obecne brzmienie 
ustawy, masa opakowania będzie również liczona, jako zmarnowana żywność i za nią 
również trzeba będzie wnieść opłatę, mimo, że nie jest żywnością. To samo będzie 
dotyczyło niejadalnych części roślin (oczywiście nie tych, których się nie da rozdzielić jak 
pestka czy skórka), ale tych, które zostawia się z rośliną z powodów handlowych jak np. 
korona z liści ananasa czy liście od kalafiora pozostawione, aby się kwiat nie uszkodził, 
które stanowią poważny udział w masie owocu. Ustanowienie % odpadów nie 
podlegającego opłacie pozwoli na uwzględnienie tych czynników. 

 Kwota stawki z art. 4 ust. 3 projektu ustawy (obecnie 0,1 zł za 1 kg odpadów) wymaga 
analizy od strony ekonomicznej –  wydaje że ta opłata mogła by być niższa.  

 Brak mechanizmów podziału opłaty w art. 4 ust. 5 projektu ustawy. Mechanizm taki jest 

niezbędny w przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł wiele umów w tym zakresie 

(ewentualnie wskazanie, że w takim przypadku wybór należy do sprzedawcy) 

 

8. Rozliczanie Organizacji pożytku publicznego - art. 6 projektu ustawy. Organizacje pożytku 

publicznego mogą otrzymać olbrzymie środki z tytułu ustawy, dlatego pisemna informacja na 

temat sposobu wykorzystania środków pochodzących z opłaty powinna być niewystarczająca. 

Proponujemy by dokument ten miał formę rozliczenia się z otrzymanych funduszy zgodnie z 

celem określonym w ustawie. 

 

9. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu nie zawarcia umowy z OPP - art. 8 projektu ustawy. 

Przepis naszym zdaniem powinien zawierać wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy, w 

przypadku, kiedy OPP działające w obszarze gminy, w której prowadzi placówki odmówiły 

podpisania umowy (art. 3 ust. 1 nie przewiduje obowiązku dla OPP zawarcia umowy z 

przedsiębiorcą) lub gdy żadne z OPP nie prowadzi działalności w tej gminie. 
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10. Okres na zawarcie pierwszej umowy - art. 13 projektu ustawy. Dwumiesięczny termin na 

zawarcie pierwszej umowy jest zbyt krótki biorąc pod uwagę skalę działalności prowadzonej 
przez sieci handlowe i fakt, że w naszej ocenie organizacje społeczne nie są przygotowane 
organizacyjnie i logistycznie do odbioru żywności z placówek handlowych od razu po wejściu 
ustawy. Proponujemy wydłużenie terminu na zawarcie pierwszej umowy do 4 miesięcy. 

 
11. Ponadto postulujemy doprecyzowanie:  

 że żywność uszkodzona będzie wyłączona z naliczania opłaty (nie mamy wpływu na 
uszkodzenia którego powodem są zarówno klienci i pracownicy), 

 określenie jak będzie wyliczana wartość odpadów żywnościowych przeznaczonych do 
utylizacji, 

 jak będę traktowane odpady żywnościowe kategoria 3 (mięso i produkty pochodzenia 
zwierzęcego).  

 
 
Mam nadzieję, że nasze uwagi zyskają uznanie Pana Przewodniczącego i Komisji w toku prac 
legislacyjnych nad ostatecznym kształtem projektu ustawy. 
 
 
 
 
 
Pozostaję z szacunkiem, 

 
Maria Andrzej Faliński 
Dyrektor Generalny POHiD 
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