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Grupa Eurocash

Cykl artykułów dla Przedsiębiorców  
poświęcony przeciwdziałaniu  

marnowaniu żywności w praktyce. 

Wszystko,  
co trzeba wiedzieć  

o zawieraniu umowy  
z organizacją  

pożytku publicznego.
Część 1.
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przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce. 

Część 1. Wszystko, co trzeba wiedzieć 
o zawieraniu umowy z organizacją pożytku publicznego.

Włączając się w starania o ograniczanie 
marnotrawstwa żywności, polski ustawodawca 
uchwalił 19 lipca 2019 roku ustawę 
o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Weszła 
ona w życie 18 września 2019 roku i nakłada szereg 
obowiązków na sprzedawców żywności.

Dlatego też warto wiedzieć, kim według przepisów 
jest sprzedawca żywności. 

Sprawdź, czy podlegasz ustawie? 

Tak

Tak

Nie

Nie

(jest równa  
lub mniejsza)

(jest większa  
niż 250 m2)

1. Czy powierzchnia sprzedaży  
Twojego sklepu przekracza 250 m2?

2. Czy na podstawie dokumentów księgowych  
można stwierdzić, że co najmniej 50%  
przychodu ze sprzedaży towarów w Twoim  
sklepie pochodzi ze sprzedaży żywności? 

Nie podlegasz ustawie

Jesteś sprzedawcą żywności  
w rozumieniu ustawy * 

i od 19 września 2021 roku obowiązują Cię 
wszystkie opisane w niej wymogi

*  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu 
żywności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1680, tekst jednolity z dnia 16 
września 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1645, tekst ustawy można 
znaleźć tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20190001680

Za sprzedawcę żywności uważa się podmiot, który 
prowadzi przedsiębiorstwo spożywcze. Może ono 
być publiczne lub prywatne, typu non-profit lub nie. 
Przedsiębiorstwo to musi prowadzić działalność 
w zakresie sprzedaży żywności w jednostce 
handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni 
sprzedaży większej niż 250 m² i jednocześnie 
przychody ze sprzedaży tej żywności stanowią 
co najmniej 50% jego przychodów ze sprzedaży 
wszystkich towarów.

Podstawowym obowiązkiem, jaki wprowadza 
ta ustawa, jest zawarcie umowy z organizacją 
pozarządową, przedmiotem której będzie 
przekazywanie tej organizacji żywności, w celu 
dalszego jej wykorzystania, zanim stanie się ona 
niezdatna do spożycia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001680
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Umowę taką można zawrzeć z organizacją 
pozarządową, o której mowa w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
i której celem statutowym jest wykonywanie zadań 
w zakresie:

pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób,

wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej,

działalności charytatywnej, polegającej 
w szczególności na przekazywaniu 
żywności osobom potrzebującym 
lub prowadzeniu zakładów żywienia 
zbiorowego dla osób potrzebujących.

Jeśli w danym powiecie działa więcej niż jedna 
taka organizacja, sprzedawca żywności może 
zadecydować we własnym zakresie, z którą z nich 
zawrze umowę. Jak najbardziej dopuszczalne jest 
przy tym zawarcie jednocześnie umów z kilkoma 
organizacjami. 

Na podstawie zawartej umowy sprzedawca 
żywności jest zobowiązany do nieodpłatnego 
przekazywania organizacji, z którą zawarł 
umowę, żywności spełniającej wymogi prawa 
żywnościowego, ale która nie jest przeznaczona 
do sprzedaży (np. z uwagi na wady wyglądu tej 
żywności albo jej opakowań, jednakże nie jest ona 
przeterminowana).

Umowa z organizacją pozarządową musi być 
zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej 
pod rygorem nieważności. Umowa zawarta w innej 
formie nie będzie wiążąca. 

Ponadto warto by zawierała ona jeszcze inne 
postanowienia:

warunki, jakie musi spełniać  
przekazywana żywność, 

sposób komunikacji pomiędzy  
sprzedawcą a organizacją,

wskazanie osób do kontaktu  
po obu stronach umowy,

treść protokołu  
przekazania żywności,

zasady organizowania kampanii 
edukacyjno-informacyjnych.

Powinna ona zawierać w szczególności 
postanowienia dotyczące:

czasu i sposobu przekazywania żywności 
organizacji pozarządowej oraz rodzaju 
przekazywanej żywności,

podziału kosztów odbioru i dystrybucji 
żywności pomiędzy stronami umowy,

przypadków, w których organizacja 
pozarządowa może zrezygnować lub 
odmówić odbioru żywności,

okresu obowiązywania umowy oraz 
odpowiedzialności stron za niedotrzymanie 
warunków umowy, w tym warunków 
wypowiedzenia.

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa z organizacją pozarządową?
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Należy pamiętać, że w przypadku wypowiedzenia 
umowy sprzedawca żywności musi zawrzeć 
nową umowę najpóźniej w terminie 14 dni od 
dnia rozwiązania poprzedniej umowy, chyba 
że obowiązują go jeszcze umowy z innymi 
organizacjami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj do e-booka   
"Szanuję, nie marnuję! Podręcznik  
dla odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracownika"

Sprzedawca żywności, który nie zawrze 
z organizacją pozarządową umowy dotyczącej 
nieodpłatnego przekazywania żywności, podlega 
karze pieniężnej w wysokości 5000 zł. Za brak 
umowy uważa się również brak wymaganych 
postanowień lub brak odpowiedniej formy.

Szanuję,  
nie marnuję!

Podręcznik dla odpowiedzialnego  
Przedsiębiorcy i pracownika

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


Cykl artykułów dla Przedsiębiorców poświęcony 
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w praktyce  

został przygotowany w ramach kampanii

Szanujemy, 
nie marnujemy!


