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Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony  
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce. 

Część 3. Jak prawidłowo naliczać opłatę  
za zmarnowaną żywność?

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności nakłada na przedsiębiorców 
będących sprzedawcami żywności obowiązek 
składania corocznych sprawozdań o ilości 
zmarnowanej żywności. Ponadto zostali oni 
zobowiązani do uiszczania opłaty, której wysokość 
zależy od ilości zmarnowanej żywności. 

Sprawozdanie składa się wojewódzkiemu 
funduszowi ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej na terenie województwa, w którym 
sprzedawca żywności prowadzi działalność 
w zakresie sprzedaży żywności (tj. tam, gdzie 
znajduje się konkretna jednostka handlu, konkretny 
sklep). 

Sprawozdanie składa się pisemnie według wzoru 
ustalonego przez ministra właściwego do spraw 
klimatu. 
 
Dokument trzeba złożyć do dnia 31 marca roku 
kalendarzowego następującego po roku, którego 
dotyczy sprawozdanie, czyli na przykład do 31marca 
2023 r. za rok 2022. Można go wysłać pocztą.

Sprawozdanie zawiera dane o całkowitej masie 
zmarnowanej żywności w danym roku oraz 
wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności. 

Trzeba pamiętać, że sprawozdanie trzeba 
przygotować na podstawie zebranych dokumentów 
i danych, a to z kolei oznacza, że należy na bieżąco 
dokumentować ilość żywności przekazywanej 
organizacji pozarządowej oraz ilość żywności 
przeznaczonej do zniszczenia jako odpady.

Kto nie składa sprawozdania, podlega karze 
grzywny, która orzekana jest w trybie przepisów 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia. 

„Zawieranie  
umowy z organizacją  
pożytku publicznego”

„Realizacja umowy 
z organizacją pożytku 
publicznego na co dzień”

Zapraszam do zapoznania się  
z poprzednim artykułami:

Sprawozdanie o ilości marnowanej żywności:

składa się wojewódzkiemu funduszowi 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
na terenie województwa, w którym 
sprzedawca żywności prowadzi 
działalność w zakresie sprzedaży żywności 
(tj. tam, gdzie znajduje się konkretna 
jednostka handlu, konkretny sklep),

składa się do dnia 31 marca roku 
kalendarzowego następującego po roku, 
którego dotyczy sprawozdanie, czyli na 
przykład do 31 marca 2023 r. za rok 2022,

ma formę specjalnego formularza, który 
można pobrać tutaj.

trzeba przygotować na podstawie 
dokumentów i danych zbieranych przez 
cały rok.

https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-cz-1-0310.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/eurocash-szanujemy-ii-2022-artykul-2-20221010-finale.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/sprawozdanie-zbiorcze-w-zakresie-marnowania-zywnosci.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/sprawozdanie-zbiorcze-w-zakresie-marnowania-zywnosci.pdf
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Sprawozdanie jest istotne również dlatego, że na 
podstawie zawartych w nim danych przedsiębiorca 
oblicza opłatę za marnowanie żywności, którą 
będzie następnie zobowiązany zapłacić.
Opłatę oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i masy 
marnowanej żywności. 

Podstawę obliczenia opłaty stanowi 90% masy 

Opłata za marnowanie żywności:

należy ją obliczyć samodzielnie i wpisać do 
sprawozdania,

zapłata musi nastąpić do dnia 30 kwietnia 
roku kalendarzowego następującego po 
roku, którego opłata dotyczy, czyli np. do 
30 kwietnia 2023 r. za rok 2022,

uiszcza się ją na rachunek organizacji 
pozarządowej, z którą przedsiębiorca 
ma zawartą umowę o przekazywaniu 
żywności (jeśli jest ich więcej, opłatę dzieli 
się pomiędzy organizacje proporcjonalnie 
do ilości przekazanej im żywności) lub – 
jeśli żadna umowa nie została zawarta 
– do wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej na terenie 
województwa, w którym znajduje się 
siedziba sprzedawcy żywności (czyli 
niekoniecznie tam, gdzie znajduje się 
sklep),

można ją pomniejszyć o koszty wykonania 
umowy z organizacją pozarządową 
oraz o koszty kampanii edukacyjno-
informacyjnej (choć jedynie do wysokości 
20% obliczonej kwoty).

Jak obliczyć opłatę za marnowanie żywności:

Tak obliczona kwota stanowi należną opłatę 
za marnowanie żywności.

Tak obliczona kwota  
stanowi należną opłatę  

za marnowanie żywności.

x 0,9

x 0,10 zł/kg

1. zsumować masę zmarnowanej 
żywności (przeznaczonej do zniszczenia 
jako odpad i nieprzekazanej organizacji 
pozarządowej) za cały rok, którego 
dotyczy sprawozdanie

3. uzyskaną masę 
pomnożyć przez 0,10 zł

2. pomnożyć  
uzyskaną  
masę przez 0,9

4. od otrzymanej sumy 
w zł odjąć koszty kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
(do wysokości 20% 
obliczonej opłaty) oraz 
koszty wykonania umowy 
z organizacją pozarządową.

kg

Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony  
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce. 

Część 3. Jak prawidłowo naliczać opłatę  
za zmarnowaną żywność?
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj do e-booka   
"Szanuję, nie marnuję! Podręcznik  
dla odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracownika"

Szanuję,  
nie marnuję!

Podręcznik dla odpowiedzialnego  
Przedsiębiorcy i pracownika

marnowanej żywności w kilogramach. Stawka 
opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności.

Tak obliczoną kwotę pomniejsza się o koszty 
poniesione przez sprzedawcę żywności na rzecz 
zorganizowania i przeprowadzenia kampanii 
edukacyjno-informacyjnej oraz o koszty wykonania 
umowy z organizacją pozarządową (np. na 
transport przekazywanej organizacji żywności czy 
jej dystrybucji).

Przedsiębiorca musi we własnym zakresie ustalać 
wysokość należnej opłaty i wnieść ją na rachunek 
bankowy organizacji pozarządowej, z którą zawarł 
umowę.

Przekazanie obliczonej (i ujętej w sprawozdaniu) 
kwoty musi nastąpić do 30 kwietnia roku 
kalendarzowego następującego po roku, którego 
opłata dotyczy, czyli np. do 30 kwietnia 2023 r. za 
rok 2022.

Jeżeli sprzedawca żywności zawarł umowę z więcej 
niż jedną organizacją pozarządową, opłatę dzieli się 
między wszystkie organizacje proporcjonalnie do 
ilości odebranej przez nie żywności.

Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony  
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce. 

Część 3. Jak prawidłowo naliczać opłatę  
za zmarnowaną żywność?

W przypadku gdy sprzedawca żywności 
nie przekazał żywności żadnej z organizacji 
pozarządowych, przekazuje opłatę w częściach 
równych wszystkim organizacjom, z którymi 
zawarł umowę. Dlatego warto z wyprzedzeniem 
ustalić numery rachunków bankowych organizacji 
pozarządowych, z którymi dany przedsiębiorca 
współpracuje.

Natomiast w przypadku niezawarcia umowy 
z żadną organizacją sprzedawca żywności 
wnosi należną opłatę na rachunek bankowy 
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na terenie województwa, 
w którym znajduje się siedziba sprzedawcy 
żywności (czyli niekoniecznie tam, gdzie znajduje 
się sklep).

Jeśli wysokość całej opłaty nie przekracza 300 zł, 
nie trzeba jej uiszczać.

Zaniedbanie obowiązku uiszczenia opłaty wiąże 
się z konsekwencjami finansowymi. Zgodnie 
z przepisami bowiem, kto nie wnosi opłaty, wnosi 
ją w niepełnej wysokości albo po terminie, podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.

UWAGA! Za niezłożenie sprawozdania  
lub niewniesienia opłaty przedsiębiorca 
może być ukarany!

Formularz sprawozdania można znaleźć pod tym adresem: 
https://grupaeurocash.pl/assets/media/sprawozdanie-zbiorcze-w-zakresie-
marnowania-zywnosci.pdf

https://grupaeurocash.pl/assets/media/grupa-eurocash-szanuje-nie-marnuje-podrecznik-final_1.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/grupa-eurocash-szanuje-nie-marnuje-podrecznik-final_1.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/sprawozdanie-zbiorcze-w-zakresie-marnowania-zywnosci.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/sprawozdanie-zbiorcze-w-zakresie-marnowania-zywnosci.pdf


Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony 
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce  

został przygotowany w ramach kampanii

Szanujemy, 
nie marnujemy!


