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Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin

Cele PSOR:
• Promowanie bezpiecznego i 

zrównoważonego stosowania 
środków ochrony roślin (śor)

• Edukacja, podnoszenie 
świadomości  i wspieranie polskiego 
rolnictwa

• Wspieranie działalności firm 
reprezentowanych w 
Stowarzyszeniu w obszarze 
regulacyjnym

• Promowanie rolnictwa otwartego na 
innowacje i dbającego o środowisko 
naturalne

Rolnicy kupujący środki 
ochrony roślin powinni 
stosować je w sposób 
bezpieczny dla siebie, 
środowiska naturalnego 
i konsumentów.

PSOR realizuje swoje cele 
poprzez współpracę z 
organizacjami rolników a 
także z instytucjami 
państwowymi 
wspierającymi produkcję
rolną. 



Kampanie edukacyjne od 2008
– System Odbioru Opakowań

• „Płucz, płucz, płucz”

– Kampania przeciwko fałszywym i nielegalnym 
pestycydom 

• ”Weź paragon”

– Bezpiecznie stosowanie środków ochrony 
roślin

– Bezpieczne opakowania środków ochrony 
roślin

Obszary działalności



Kampania przeciwko 
fałszywym pestycydom

• Instytucje: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa, Urząd Celny, Policja, 
Prokuratura, Inspekcja Transportu Drogowego 

• Stworzenie platformy do dyskusji 

• Aspekt prawny: 
– Zmiana charakteru przestępstwa: 

naruszenie własności intelektualnej vs. 
narażenie zdrowia i życia ludzkiego



Bezpieczne stosowanie 
środków ochrony roślin

• Projekt pilotażowy – rejon sadowniczy Warka-Grójec
• patronat Ministra Rolnictwa i Ochrony Roślin
• Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

KRUS
• Szkolenie dla trenerów – 600 osób w 2009
• Dyrektywa o zrównoważonym 
stosowaniu pestycydów z 2009 r. 
• Kampania wpisana w Krajowy 
Plan Działania MRiRW



System Odbioru Opakowań

• Realizacja obowiązku określonego w ustawie o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 
2001 roku

• Wdrożony w 2004 roku

• Zasięg ogólnopolski
– 29 firm wprowadzających środki ochrony roślin (ok. 

95 % rynku)

• Punkty zbiórki  
– 3,5 tys. sklepów 
– 2 tys. wielkoobszarowych gospodarstw rolnych



Uczestnicy Systemu
•Agrolok Sp. z o.o. 

•Amagro Sp. z o.o. 

•Arysta Life Science Polska Sp. z o.o. 

•BASF Polska Sp. z o.o. 

•Bayer Sp. z o.o. 

•Belchim Crop Protection Poland Sp. z 
o.o. 

•Bros Sp. j. 

•Cheminova Sp. z o.o. 

•Chemtura Europe Limited Sp. z o.o. 

•Dow AgroScience Polska Sp. z o.o. 

•DuPont Poland Sp. z o.o.

•F&N Agro Polska Sp. z o.o. 

•Helm Polska Sp. z o.o. 

•Makhteshim Agan Agro S.A. 

•Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. 

•Monsanto Polska Sp. z o.o. 

•P.H.P.U. Sumin, Jacek Czabański, 
Włodzimierz Czabański S. j. 

•Scotts Poland Sp. z o.o. 

•Sumi – Agro Poland Sp. z o.o. 

•Syngenta Crop Protection Sp. z o.o. 

•Themar Import – Eksport Sp. z o.o.  

• Albaugh Europe Sarl



Rolnik 

Operator

Sprzedawca

Zgodnie z instrukcją na etykiecie rolnik ma 
obowiązek zwrócić opakowanie po środkach 
ochrony roślin 

Sprzedawca ma obowiązek przyjąć
opakowanie i zwrócić kaucję

Operator systemu w imieniu 
wprowadzających odbiera i 
unieszkodliwia opakowania

Koordynator PSOR

Struktura systemu - obecnie

Zbiórkę finansują producenci i importerzy środków ochrony roślin



Nowe przepisy 
dotyczące opakowań

• Skorelowane obowiązki:
– rolników do zwrotu opakowań;

– punktów sprzedaży do obioru opakowań; 

– wprowadzających do zorganizowania systemu zbiórki i pokrycia 
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów 
opakowaniowych.

• Obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu na 
określonym poziomie

• Podpisanie porozumienia z marszałkiem województwa 
za pośrednictwem Organizacji Samorządu 
Gospodarczego

• Obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych



Początki

...zaczęliśmy 
od sprzątania



Obecnie



Efektywność zbiórki 2005-2012

Ilości opakowań wprowadzonych i zebranych w latach 
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W chwili obecnej
Do 2013
• zmiana zachowań

użytkowników – budowanie 
świadomości ekologicznej

• stopniowy wzrost 
skuteczności zbiórki aż do 
poziomu ok. 60% opakowań
po środkach ochrony roślin

• cała masa opakowań
unieszkodliwiana 

• odzysk energii niemożliwy 
do udokumentowania 

• brak recyklerów

Od 2014
• znaczne zmniejszenie 

skuteczności zbiórki z 
powodu 
– podkradanie opakowań

przez innych 
wprowadzających i 
recyklerów niespełniających
wymogów branży śor

• konieczność wdrożenia 
bezpiecznego recyklingu 
(obecnie brak instalacji)

• konieczność dopasowania 
systemu do nowego prawa



By wdrożyć recykling

• Potrzebny okres 
przejściowy

• Dalsza edukacja 
użytkowników

• Potrzebni 
kwalifikowani
recyklerzy

• Kontrola 
postępowania z 
recyklatem



System Odbioru Opakowań
od 2014 roku

System w porozumieniu z marszałkiem 
• ogólnopolski zasięg
• otwarte dla nowych uczestników
• bezpłatne dla punktów sprzedaży i użytkowników
• określające realne do zrealizowania poziomy zbiórki, 

odzysku i recyklingu
• transparentne
• pod nadzorem PSOR - gwarancja wysokich standardów i 

efektywność systemu
• wspierane działaniami edukacyjnymi uczestników.



Dziękujemy za uwagę!


