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Zapraszam  
do zapoznania się  
z poprzednim artykułem
„Zawieranie umowy  
z organizacją  
pożytku publicznego”

Podstawowym obowiązkiem, jaki ustawa z dnia 
19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu 
żywności nakłada na przedsiębiorców będących 
sprzedawcami żywności, jest zawarcie umowy 
z organizacją pozarządową. Przedmiotem umowy 
ma być nieodpłatne przekazywanie tej organizacji 
żywności. Ma to na celu dalsze wykorzystanie tych 
produktów, zanim staną się niezdatne do spożycia.

Realizując postanowienia umowy trzeba pamiętać, 
że przekazywana żywność musi spełniać wymogi 
prawa żywnościowego, nawet jeśli nie nadaje się już 
do sprzedaży (w szczególności ze względu na wady 
jej wyglądu albo jej opakowań). Nie może więc być 
przeterminowana, ani też po prostu zepsuta. Wiąże 
się to z koniecznością stałej kontroli towaru pod 
tym kątem. Zaleca się, aby przekazywana żywność 
miała jeszcze co najmniej 2 dni, zanim ulegnie 
przeterminowaniu.

Warto podkreślić, że przedsiębiorca może zawrzeć 
umowę z więcej niż jedną organizacją pozarządową, 
dzięki czemu łatwiej będzie mu rozdysponować 
całą żywność przeznaczoną do nieodpłatnego 
przekazania. Minimalizuje w ten sposób ryzyko 
zmarnowania żywności i – w konsekwencji – 
konieczności wniesienia opłaty za jej zmarnowanie. 
Dodatkowo, dzięki podpisaniu więcej niż jednej 
umowy, przedsiębiorca nie będzie musiał zawrzeć 
nowej umowy, gdy poprzednia wygaśnie. Wciąż 
będzie dysponował bowiem co najmniej jedną inną 
umową i nie narazi się na karę. 

Podczas obowiązywania umowy z organizacją 
pozarządową musimy pamiętać o następujących 
rzeczach:

Należy stale monitorować jakość 
produktów oferowanych do sprzedaży 
w sklepie.

Przekazywana żywność musi spełniać 
wymogi prawa żywnościowego (zaleca 
się, aby do upływu terminu przydatności 
pozostawały co najmniej 2 dni).

Przekazywanie żywności następuje 
nieodpłatnie.

Należy skrupulatnie dokumentować 
ilość przekazanej organizacji żywności 
z uwzględnieniem tego, której konkretnie 
organizacji żywność została przekazana 
(jeśli jest więcej niż jedna).

Należy skrupulatnie dokumentować 
wydatki poniesione przez przedsiębiorcę 
na wykonanie umowy.

W umowie warto wskazać osoby 
upoważnione do wzajemnego 
kontaktu między stronami, a następnie 
prowadzić komunikację zgodnie z jej 
postanowieniami, aby uniknąć bałaganu 
i nieporozumień. 

Organizując kampanię edukacyjno-
informacyjną, warto dokumentować jej 
przebieg i poniesione na nią koszty.

https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-cz-1-0310.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-cz-1-0310.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-cz-1-0310.pdf
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Należy także skrupulatnie dokumentować ilość 
przekazanej organizacji żywności, z uwzględnieniem 
tego, której konkretnie organizacji żywność została 
przekazana (jeśli jest ich więcej niż jedna). 
Dane te są niezbędne do wypełnienia sprawozdania 
o ilości marnowanej żywności, do wyliczenia opłaty 
z tego tytułu oraz ustalenia, na czyją rzecz opłata 
ta ma być uiszczona (opłatę bowiem wnosi się na 
rzecz organizacji pozarządowych proporcjonalnie 
do ilości przekazanej im żywności). Jest zatem 
istotne, aby zbierać te informacje przez cały rok. 
Ponadto należy dokumentować wydatki poniesione 
przez przedsiębiorcę na wykonanie umowy (np. 
na transport żywności). Koszty te można bowiem 
po zakończeniu roku kalendarzowego odjąć od 
naliczonej opłaty za marnowanie żywności. 

Istotnym elementem współpracy z organizacją 
pozarządową na polu walki z marnowaniem 
żywności jest kampania edukacyjno-informacyjna. 

Jak się bowiem okazuje, głównymi winowajcami, 
jeśli chodzi o marnotrawstwo, są konsumenci. 
Ustawodawca nałożył więc na przedsiębiorców 
obowiązek edukowania ich klientów w zakresie 
racjonalnego gospodarowania żywnością oraz 
przeciwdziałania marnowaniu żywności. 
Kampanie takie należy przeprowadzać 
w porozumieniu z organizacją pozarządową co 
najmniej raz w roku przez co najmniej dwa kolejne 
tygodnie. Warunki przeprowadzenia kampanii, jej 
formę i sposób podziału kosztów warto uregulować 
w umowie o przekazywaniu żywności. 

Na koniec warto przypomnieć, że aby uniknąć 
chaosu i sprzecznych komunikatów, w umowie 
trzeba wskazać osoby upoważnione do 
wzajemnego kontaktu między przedsiębiorcą 
a organizacją. Jest to szczególnie istotne, gdy 
któraś ze stron umowy ma rozbudowaną strukturę 
organizacyjną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do e-booka   
„Szanuję, nie marnuję! Podręcznik  
dla odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracownika"
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Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony 
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce  

został przygotowany w ramach kampanii

Szanujemy, 
nie marnujemy!


