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W dniu 29 sierpnia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące 
zasady uznawania pozostałości produkcyjnych za produkt uboczny. 
Podmioty, które dotychczas złożyły odpowiednie zgłoszenia, będą 

zobowiązane do uzyskania decyzji administracyjnej. Czasu na uzyskanie 
wymaganych decyzji pozostało niewiele. 
 
Odpad, wysort czy produkt uboczny? 
 
Celem każdego procesu produkcyjnego jest powstanie wartościowego produktu. 
Nie każda pozostałość produkcyjna takiego procesu będzie stanowić odpad. 

Pozostałości produkcyjne, które mają wartość dla wytwórcy i mogą być przez 
niego ponownie wykorzystane, mogą zostać zakwalifikowane jako produkt 
uboczny (np. wytłoki owocowe w przemyśle owocowo-warzywnym czy serwatka  
w branży mleczarskiej), a nie odpad. Kwalifikacja pozostałości produkcyjnej nie 
ma jednak charakteru uznaniowego, lecz wymaga spełnienia konkretnych 

wymagań określonych w ustawie o odpadach. O uznaniu pozostałości za produkt 
uboczny ostatecznie decyduje marszałek województwa.  

 
Dotychczas uznanie pozostałości za produkt uboczny odbywało się w oparciu  
o tzw. milczącą zgodę marszałka. W dniu 29 sierpnia 2018 r. weszły w życie 
przepisy, zgodnie z którymi uznanie za produkt uboczny wymaga uzyskania 
decyzji administracyjnej. Wytwórcy, których pozostałości produkcyjne już zostały 
uznane za produkt uboczny na podstawie milczącej zgody, są zobowiązani  

do uzyskania w terminie 6 miesięcy decyzji o uznaniu pozostałości produkcyjnej 
za produkt uboczny. Nieuzyskanie decyzji w tym terminie będzie oznaczać,  
że dana pozostałość produkcyjna będzie traktowana jako odpad, co wiąże się  
z dodatkowymi obowiązkami dotyczącymi jej zagospodarowania i ewidencji. 
Z uwagi na brak definicji legalnej bardziej złożona pozostaje kwestia kwalifikacji 
wysortów produkcyjnych. Co do zasady, wysort produkcyjny nie stanowi odpadu. 
Natomiast to, czy wysort stanowi produkt, lub czy może zostać uznany za produkt 

uboczny, wymaga analizy konkretnego przypadku. 
 

Uznanie pozostałości produkcyjnej za wysort produkcyjny lub produkt uboczny 
stanowi ważny element walki z marnotrawstwem żywności. Jest również zgodne  
z promowaną na poziomie unijnym koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. 
Natomiast dla wytwórcy żywności, oprócz zalet natury wizerunkowej, może 
stanowić źródło obniżenia kosztów produkcyjnych. 
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