
Porozumienia dobrowolne…

Realizacja obowiązków wynikających 

z ustawy

o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi 

przez przedsiębiorców wprowadzających 

produkty w opakowaniach 

wielomateriałowych 
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Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień

następujących aktów prawa unijnego:

a) dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów

opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,

t. 13, str. 349),

b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz

zrównoważonego stosowania pestycydów (Tekst mający

znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).
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Przepisy o porozumieniach: Dyrektywa 
2004/12/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 11lutego 2004 r.

22.3a. Państwa Członkowskie mogą dokonać

transpozycji przepisów art. 7 w drodze

porozumienia między właściwymi organami

oraz danymi sektorami gospodarki, pod

warunkiem, że wielkości docelowe wymienione

w art. 6 zostały osiągnięte.
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Porozumienia takie musza spełniać następujące 
wymogi:

a) porozumienia podlegają wykonaniu;

b) w porozumieniach określa sie wielkości 
docelowe wraz z podaniem ostatecznych terminów 
ich realizacji;

c) porozumienia są publikowane w krajowych 
dziennikach urzędowych lub w dokumentacji 
urzędowej, która jest w równym stopniu dostępna 
dla opinii publicznej i przekazywane Komisji;
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d) wyniki osiągane w ramach tych porozumień, są 
regularnie nadzorowane, a odpowiednie sprawozdania 
przesyłane do właściwych organów i Komisji oraz 
podane do publicznej wiadomości na warunkach 
podanych w porozumieniu;

e) właściwe organy dbają o to, aby zbadano postęp 
osiągnięty w ramach porozumienia;

f) w przypadku niedopełnienia porozumienia, Państwa 
Członkowskie wprowadzają w życie odpowiednie 
przepisy niniejszej dyrektywy, w drodze środków 
ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych.”
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Art. 25.

1. Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę

przedsiębiorców wprowadzających:

1) produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo

2) środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony

roślin

– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa 

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, 

transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych 

albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.
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11. Marszałkiem województwa właściwym 

w sprawach porozumienia jest marszałek

właściwy ze względu na siedzibę osoby 

prawnej reprezentującej wprowadzających, 

o których mowa w ust. 1, a w przypadku 

braku siedziby na terytorium kraju –

Marszałek Województwa Mazowieckiego.
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Art.18. 1. Wprowadzający środki niebezpieczne 
w opakowaniach jest obowiązany zorganizować 
system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym 
recykling, odpadów opakowaniowych po środkach 
niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki 
niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest 
obowiązany zorganizować system zbierania oraz 
zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów 
opakowaniowych po środkach niebezpiecznych 
będących środkami ochrony roślin.
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Art.18. 2. Wprowadzający środki 
niebezpieczne będące środkami ochrony roślin 
jest obowiązany do sfinansowania kosztów 
zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego

jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego,

o którym mowa w art. 43 ust. 1, oraz do 
odebrania od niego, na własny koszt,

odpadów opakowaniowych po tych środkach.
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Art.18. 3. Wprowadzający środki 
niebezpieczne wykonuje obowiązki, 
o których mowa w ust. 1, 
samodzielnie albo przez przystąpienie 
do porozumienia, o którym mowa 
w art. 25.
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Art. 18. 4. Wprowadzający środki 
niebezpieczne w opakowaniach może zlecić 
wykonanie poszczególnych czynności 
w zakresie gospodarowania odpadami 
opakowaniowymi po środkach 
niebezpiecznych posiadaczowi odpadów. 

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się także do 
wprowadzającego produkty 
w opakowaniach wielomateriałowych.
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Art. 20.

1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest 
obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach 
następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej 
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy,
z wyłączeniem wprowadzającego produkty 
w opakowaniach wielomateriałowych lub środki 
niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony 
roślin, który należy do porozumienia, o którym mowa 
w art. 25.
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1. Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę 

przedsiębiorców wprowadzających:

1) produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo

2) środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki 

ochrony roślin

– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa 

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, 

transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych 

albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.

2. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, mogą na równych 

zasadach przystępować do już zawartych porozumień.
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3. Porozumienie określa w szczególności:

1) cele i termin realizacji porozumienia, 
w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy 
odzysku i recyklingu;

2) podmioty uprawnione do kontroli realizacji 
porozumienia oraz sposób tej kontroli;

3) sposób finansowania realizacji 
porozumienia;

4) warunki rozwiązania porozumienia.



Porozumienia dobrowolne…
Art. 25.

5. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, podlega 
wykluczeniu z porozumienia w razie niewykonywania 
zobowiązań finansowych na rzecz porozumienia.

6. Osoba prawna reprezentująca wprowadzających, 
o których mowa w ust. 1, jest obowiązana w terminie 
do dnia 15 marca każdego roku przedstawić 
marszałkowi województwa oraz ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący 
informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za 
poprzedni rok kalendarzowy.
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Art. 25.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, 
w drodze rozporządzenia, wzór raportu, o którym mowa 
w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia zbierania 
i przetwarzania informacji dotyczących funkcjonowania 
porozumienia.

8. Marszałek województwa zamieszcza porozumienia oraz 
informacje o ich rozwiązaniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej obsługującego go urzędu.

9. Marszałek województwa informuje ministra właściwego do 
spraw środowiska o zawartych porozumieniach oraz o ich 
rozwiązaniu.
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Art. 25.

10. W przypadku gdy cele określone w porozumieniu nie 
zostaną osiągnięte w terminie, wprowadzający, 
o których mowa w ust. 1, będący jego stronami są 
obowiązani do wniesienia opłaty produktowej, 
obliczonej jako iloczyn masy odpadów 
opakowaniowych brakującej do osiągnięcia przyjętych 
w porozumieniu poziomów odzysku i recyklingu liczonej 
w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do obrotu 
przez danego przedsiębiorcę i podwójnej stawki opłaty 
produktowej określonej dla danego rodzaju opakowania, 
za każdy rok kalendarzowy, w którym cele te nie zostały 
osiągnięte.



Co warto dodać do zawieranych 

porozumień?

Kiedy przedsiębiorca może wystąpić 
z porozumienia?

1) podjęcia decyzji o samodzielnym 
realizowaniu obowiązku,

2) zakończenia działalności w zakresie 
wprowadzania produktów 
w opakowaniach objętych Porozumieniem,

3) odmowy przyjęcia zmienionej stawki 
opłaty za realizację porozumienia,
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porozumień?

3) ustania prawnego obowiązku odzysku 

w tym recyklingu odpadów 

opakowaniowych objętych Porozumieniem,

4) wykluczenia Przedsiębiorcy 

z Porozumienia.
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5) przy zawarciu Porozumienia Izba przedstawia 
Marszałkowi listę przedsiębiorców, w imieniu których 
realizuje obowiązki wynikające z art. 18 ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi.

6) o wszelkich zmianach na liście przedsiębiorców, 
o której mowa w pkt. 5 Izba informuje Marszałka oraz 
marszałka właściwego dla siedziby przedsiębiorcy 
w imieniu którego Izba realizuje obowiązki wynikające 
z art. 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, w terminie 14 dni kalendarzowych od 
dnia wprowadzenia zmiany.
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Trzy kroki do Porozumienia

1. Upoważnienie wprowadzającego do 

zawarcie porozumienia

2. Porozumienie z Marszałkiem

3. Umowa pomiędzy izbą a przedsiębiorcą 

wprowadzającym – określająca 

wzajemne zobowiązania



Izby Gospodarcze
ustawa o izbach gospodarczych

Art. 2 ust. 1. Izba gospodarcza jest organizacją 
samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy 
gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, 
w szczególności wobec organów władzy 
publicznej.

Art. 14. Izby, o których mowa w ust. 1, mogą 
prowadzić działalność gospodarcza na zasadach 
ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej izby 
służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jej członków.

Zasada Non Profit
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Dziękuję za uwagę

Tadeusz Pokrywka

tpokrywka@kig-ps.eu

Tel. 605 259 815

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu 
Spożywczego i Opakowań

al. Wilanowska 97E, 
02-765 Warszawa

mailto:tpokrywka@kig-ps.eu

