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Produkt uboczny 
– wartościowy odpad

Wytwarzanie produktów rolno-spo-
żywczych, jak większość procesów 
produkcyjnych, stanowi źródło 
powstawania odpadów. Praktyka 
pokazuje, że nie każdy odpad jest 

bezwartościowy dla jego wytwórcy. Złożoność pro-
cesów technologicznych, ich ulepszenie oraz niskie 
koszty pozyskania powodują, że niektóre odpady 
mogą stanowić wartościowy surowiec nadający się do 
dalszego wykorzystania. Jednak samo przeświadcze-
nie wytwórcy o przydatności odpadu oraz jego warto-
ści ekonomicznej to za mało. Przepisy jednoznacznie 
przewidują, kiedy pozostałość produkcyjna pozornie 
stanowiąca odpad może stracić taki status.

Odpad
Punktem wyjścia do dalszej dyskusji stanowi de-
finicja odpadu. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach1, odpad to każda substancja lub 
przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiąza-
ny2. Literalna wykładnia wskazuje, że podstawowym 

1 Dz.U. 2013 poz. 21.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 li-

stopada 2018 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 

posługuje się taką samą definicją odpadu.
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* Temat produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zostanie szerzej 

omówiony w następnym wydaniu kwartalnika „Food-Lex”.

i zasadniczym elementem niezbędnym do uznania 
przedmiotu za odpad jest fakt lub zamiar jego pozby-
cia się. Nie jest przy tym istotne, czy dany produkt 
jest sprawny i nadaje się do dalszego użytkowania3. 
Pozbycie się przedmiotu przesądza o jego odpado-
wym statusie. Warto jednak zauważyć, że prawo 
wspólnotowe oraz prawo polskie nie definiują poję-
cia „pozbywanie się” czy „usunięcie”. W tym zakre-
sie warto posiłkować się orzecznictwem. Rozpatrując 
sprawy dotyczące odpadów, sądy polskie kilkukrotnie 
stanęły na stanowisku, że termin „pozbycie się” nie 
powinen być utożsamiany wyłącznie z fizyczną utratą 
kontroli nad przedmiotem. W świetle orzecznictwa 
pozbyciem się będzie również zasadnicza zmiana 
wykorzystania produktu (substancji), odmienna od 
głównego przeznaczenia, do którego przestał on się 
nadawać. W szczególności gdy taka zmiana może 
spowodować negatywne następstwa dla człowieka 
lub środowiska. Za pozbycie się przedmiotu należy 
również uznać przekazanie go (zbycie) innemu pod-
miotowi, który będzie go wykorzystywał w inny, za-
sadniczo odmienny od dotychczasowego sposób4. 

Produkt uboczny – uwagi ogólne
Nie każda pozostałość produkcyjna stanowi odpad. 
Zgodnie z ustawą o odpadach przedmiot lub sub-
stancja, powstające w wyniku procesu produkcyjne-
go, którego podstawowym celem nie jest ich produk-
cja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący 
odpadem. Taka kwalifikacja jest możliwa, jeżeli łącz-
nie spełnione są następujące warunki:

 
a)	 dalsze	 wykorzystywanie	 przedmiotu	 (substancji)	

jest	pewne;	
b)	przedmiot	(substancja)	może	być	wykorzystywany	

bezpośrednio	bez	dalszego	przetwarzania,	 innego	
niż	normalna	praktyka	przemysłowa;

c)	 dany	 przedmiot	 (substancja)	 jest	 produkowany	
jako	integralna	część	procesu	produkcyjnego;	

3  Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  

12 września 2018 r., sygn. II OSK 2247/16.
4 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 stycz-

nia 2017 r., sygn. II OSK 1268/15; por. także wyrok Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2016 r., sygn. II OSK 715/15.

d)	dany	 przedmiot	 (substancja)	 spełnia	 wszystkie	
istotne	wymagania,	w	tym	prawne,	w	zakresie	pro-
duktu,	 ochrony	 środowiska	 oraz	 życia	 i	 zdrowia	
ludzi,	 dla	 określonego	 wykorzystania,	 które	 nie	
doprowadzi	do	ogólnych	negatywnych	oddziaływań	
na	środowisko,	życie	lub	zdrowie	ludzi.	

Ustalenie, czy dany materiał jest czy nie jest odpa-
dem, zależy od określonych okoliczności faktycznych. 
W związku z tym decyzja o kwalifikacji materiału jako 
produktu ubocznego powinna zostać podjęta po in-
dywidualnym rozpatrzeniu, czy wszystkie warunki 
uznania za produkt uboczny zostały spełnione. To, 
że dany materiał został uznany za produkt uboczny, 
w jednym przypadku nie przesądza automatycznie, 
że zostanie tak samo zakwalifikowany w innej sytua-
cji. W związku z tym przed złożeniem zgłoszenia 
o uznaniu pozostałości za produkt uboczny należy 
dokonać odrębnej analizy dla każdego z przedmiotów 
(substancji)*.

Produkt uboczny – przesłanki

pozostałość produkcyjna
Produktem ubocznym może być tylko pozostałość 
produkcyjna. Jeżeli producent świadomie dokonuje 
modyfikacji procesu produkcyjnego w celu otrzyma-
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nia np. materiału o określonych parametrach, może 
to oznaczać, że dany materiał jest produktem (a nie 
produktem ubocznym).

Wykorzystanie materiału jest peWne
Czynnikami wskazującymi na pewność wykorzy-
stania materiału jest m.in. istnienie rynku zbytu na 
dany przedmiot, zawarcie długoterminowych umów 
na wykorzystanie materiału oraz ewentualne korzy-
ści finansowe, jakie przynosi posiadaczowi odpadu 
ponowne jego wykorzystanie. 

materiał nadaje się do ponoWnego 
Wykorzystania bez konieczności dalszego 
przetWarzania, innego niż normalna praktyka
Udowodnienie spełnienia tej przesłanki może się 
okazać trudne w niektórych przypadkach. W prak-
tyce pozostałości produkcyjne wymagają podjęcia 
wielu czynności, np. mycia, suszenia czy wzbogace-
nia produktu w pewne właściwości. Takie czynności 
mogą się odbywać w zakładzie produkcyjnym lub być 
świadczone przez podmioty trzecie. W takim przy-
padku wytwórca powinien wykazać (powołując się 
np. na ogólnie przyjęte zasady, specyfikę procesu, 
dokument BREF dla branży spożywczej5), że dane 
czynności stanowią normalną praktykę. 

jest produkoWany jako integralna część  
procesu produkcyjnego
Udowodnienie, że dany przedmiot jest produkowany 
jako integralna część procesu produkcyjnego również 
może być problematyczne. Należy pamiętać, że orga-
ny rozpatrujące zgłoszenia często nie mają specjali-
stycznej wiedzy o specyfice danego procesu, a swoją 
ocenę będą opierać wyłącznie na informacjach za-
wartych w zgłoszeniu. W związku z tym istotne jest 
rzetelne i szczegółowe opisanie całego procesu pro-
dukcyjnego, np. z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty BREF, aby wykazać jego ciągłość. 

Wykorzystanie materiału jest zgodne z praWem, 
nie jest szkodliWe dla środoWiska i życia
Jeżeli dalsze wykorzystanie materiału jest zakazane 
czy też przepisy nakazują jego obligatoryjne usunię-

5 Reference document and Best Available Techniques in the Food, Drink 

and Milk Industries, 2006 dostępny na http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/re-

ference/BREF/fdm_bref_0806.pdf  

cie, taki przedmiot należy traktować jako odpad. Po-
dobnie należy rozpatrywać sytuację, w której wyko-
rzystanie materiału jest szkodliwe dla środowiska lub 
zdrowia ludzkiego.

Produkt uboczny – procedura
Należy zaznaczyć, że o tym, czy dany przedmiot (sub-
stancja) stanowi produkt uboczny, ostatecznie decy-
duje właściwy marszałek województwa na podstawie 
złożonego przez wytwórcę zgłoszenia. Obecnie obo-
wiązujące przepisy wymagają uzyskania przez wy-
twórcę decyzji administracyjnej o uznaniu przedmio-
tu za produkt uboczny. Obowiązkowym elementem 
postępowania jest wystąpienie organu do wojewódz-
kiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem 
o wydanie opinii. Wydanie negatywnej opinii będzie 
skutkować odmową uznania przedmiotu za produkt 
uboczny. W takim przypadku wytwórca może się od-
wołać do Ministra środowiska. Decyzję o uznaniu 
przedmiotu za produkt uboczny wydaje się na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 
Obecny kształt procedury uznania przedmiotu za 
produkt uboczny, tj. uzyskanie decyzji administracyj-
nej, jest stosunkowo nowy i obowiązuje od 29 sierp-
nia 2018 r.6. Przed tą datą uznanie za produkt ubocz-
ny odbywało się na podstawie tzw. milczącej zgody 
marszałka. Przyjmowało się, że jeżeli organ nie wy-
raził sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od zgło-
szenia, przedmiot był uznawany za produkt uboczny. 
Wytwórcy, którzy dokonali zgłoszenia na tzw. starych 
zasadach (przed 29 sierpnia 2018 r.), powinni uzy-
skać wymaganą decyzję administracyjną do 28 lutego 
2019 r. Nieuzyskanie wymaganej decyzji w tym okre-
sie powoduje, że przedmiot utracił status produktu 
ubocznego i powinien być traktowany jak odpad. 

Wysort produkcyjny
Od produktu ubocznego należy odróżnić pojęcie 
wysortu produkcyjnego, tj. produktu spożywczego 
niezgodnego z deklaracją producenta określającą 
cechy tego produktu. Pojawia się pytanie, czy tak 
rozumiany wysort produkcyjny może być ponownie 
wykorzystany do produkcji żywności? Jeżeli wysort 
produkcyjny spełnia wymogi stawiane żywności, 
nadaje się do spożycia przez konsumentów i jest 

6 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środo-

wiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 1564).
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dla nich bezpieczny, nie ma większych problemów, 
żeby stanowił on składnik żywności. Z punktu wi-
dzenia ustawy o odpadach kwalifikacja nie jest już 
taka jednoznaczna. Jeżeli wytwórca wysortów pozby-
wa się ich lub jest zobowiązany do pozbycia się ich 
(np. wysort nie spełnia wymogów żywnościowych), 
wysort powinien być zaklasyfikowany jako odpad 
(a dokładnie bioodpad). Natomiast jeżeli wysorty 
spełniają wymogi stawiane środkom spożywczym 
i spełniają wszystkie omówione powyżej warunki 
wymagane dla produktów ubocznych, mogą zostać 
zgłoszone jako produkt uboczny. Wątpliwość co do 
dalszych działań powstaje w sytuacji, gdy wysort jest 
bardzo zbliżony do produktu końcowego. Pojawia się 
wówczas pytanie, czy taki wysort należy traktować 
jako produkt uboczny czy jako produkt spożywczy. 
Ocena ryzyka powinna zostać dokonana w oparciu 
o konkretny przypadek. Należy jednak pamiętać, że 
wprowadzając do obrotu produkt spożywczy nie-
zgodny z deklaracją (nawet gdy odchylenia dotyczą 
cech mało istotnych z punktu widzenia konsumenta), 
wytwórca naraża się na zarzut naruszenia przepisów 
dotyczących jakości handlowej produktów, a tym  
samym kary pieniężne7.

Gospodarka obiegu zamkniętego 
Koncepcja produktu ubocznego idealnie wpisu-
je się w promowaną na poziomie unijnym gospo-
darkę obiegu zamkniętego. Sama dyrektywa Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2018/851 z dnia 
30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/
WE w sprawie odpadów nie wprowadza rewolucyj-
nych zmian w zakresie uznania przedmiotu za pro-
dukt uboczny. Zgodnie z nowym brzmieniem Pań-
stwa członkowskie podejmują odpowiednie środki 
w celu zapewnienia, by substancja lub przedmiot 
powstające w wyniku procesu produkcyjnego, któ-
rego podstawowym celem nie jest produkowanie tej 
substancji lub tego przedmiotu, nie były uznawane 
za odpady, ale za produkt uboczny, jeżeli spełnio-
ne są następujące warunki (…). Z pozoru zmiana 
jest niewielka, jednak wskazuje na odmienny spo-
sób myślenia dający prymat produktom ubocznym 
przez wyraźne zobowiązanie państw członkowskich 
do wdrożenia odpowiednich środków zapewniają-

7 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 kwietnia 2016 r.,  

II GSK 2597/14

cych uznanie pozostałości produkcyjnych za produkt 
uboczny (a nie odpad). Dyrektywa nie przesądza, jak 
mają wyglądać takie środki, pozostawiając swobodę 
w ich wyborze poszczególnym krajom członkowskim. 
Można przypuszczać, że takim środkiem mogłoby być 
np. rozporządzenie wykonawcze określające rodzaje 
pozostałości produkcyjnych stanowiących produkty 
uboczne. Czy tak faktycznie będzie? Obecnie trwają 
prace nad przygotowaniem projektu transponujące-
go dyrektywę 2018/851 do porządku krajowego. Na 
dzisiaj8 nie jest dostępny projekt nowelizacji. Termin 
transpozycji dyrektywy do porządku krajowego upły-
wa w dniu 5 lipca 2020 r.

8 12 luty 2018 r.
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Czy	zamierzone	wykorzystanie	materiału	
jest	zgodne	z	prawem?

materiał	jest	pozostałością	produkcyjną	
–	należy	zastosować	poniższe	kryteria

Czy	materiał	jest	produkowany	jako		
integralna	część	procesu	produkcyjnego?

Czy	wykorzystanie	materiału	jest	pewne?

Czy	materiał	wyprodukowano	celowo?		
(Czy	proces	produkcyjny	został	

zmodyfikowany	w	celu	wytworzenia	
materiału?)

materiał	jest	produktem,	
a	nie	pozostałością	procesu	

produkcyjnego

materiał	jest	produktem	
ubocznym	niebędącym	

odpadem

Czy	materiał	jest	gotowy	do	wykorzystania	
bez	dalszego	przetwarzania	(w	sposób	

inny	niż	normalne	przetwarzanie	będące	
integralną	częścią	procesu	produkcji)?

materiał	jest	odpadem

materiał	jest	odpadem

materiał	jest	odpadem

materiał	jest	odpadem

Rys. 1. Schemat decyzyjny stosowany przy podejmowaniu decyzji o uznaniu za produkt uboczny 
(źródło: na podstawie Komunikatu Komisji Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 21 lutego 2007 r. – COM/2007/0059)
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