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OPAKOWANIE

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

Kontakt do operatora Systemu: 
e-mail: kontakt@systempsor.pl 
tel.: 801 561 461

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3/5
00-528 Warszawa
tel./fax (22) 622 81 18, (22) 622 98 68

e-mail: fundacja@naszaziemia.pl

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje producentów 
i importerów środków ochrony roślin. Jesteśmy właścicielem i koordyna-
torem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są 
opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych substancjach niebez-
piecznych wykorzystywanych w rolnictwie.   

W 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Nasza Ziemia, zajmującą się od lat budowaniem świadomości 
ekologicznej młodych Polaków. Wspólnie postawiliśmy sobie za cel, aby edukować społeczeństwo w  temacie 
gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin.

Chcielibyśmy uczulić Państwa na problem związany z odbieraniem i gospodarowaniem opakowa-
niami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne (15 01 10*) z tworzywa HDPE, 
przez nieuprawione do tego podmioty.

W związku z rozwojem rynku przetwarzania odpadów opakowaniowych, rośnie popyt na tworzywo HDPE wśród 
firm zajmujących się zbieraniem odpadów i recyklingiem. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, 
że firmy te pozyskują opakowania po środkach ochrony roślin, które są skalsyfikowane jako niebezpieczne (15 
01 10*) i przetwarzają je jako opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02). W ten sposób nie zostają zachowane 
wszelkie obostrzenia prawne związane z transportem, składowaniem, sortowaniem i przetwarzaniem odpadów 
po środkach niebezpiecznych. 

Surowiec pochodzący z  recyklingu opakowań po środkach niebezpiecznych nie powinien być wykorzystywany 
do produkcji np. opakowań do chemii domowej czy kosmetyków lub mających kontakt z żywnością np. misek 
czy pojemników, których używamy w naszych kuchniach. Tymczasem właśnie takie produkty powstają z tworzyw 
sztucznych HDPE pochodzących z recyklingu. Opakowania po środkach ochrony roślin przetwarzanych jako 15 01 
10*, czyli zgodnie z prawem, w ramach Systemu PSOR, wykorzystywane są do produktów, które nie mają kontaktu 
z żywnością – np. rur osłonowych do światłowodów.

Szanowni Państwo!
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Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

Kontakt do operatora Systemu: 
e-mail: kontakt@systempsor.pl 
tel.: 801 561 461

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3/5
00-528 Warszawa
tel./fax (22) 622 81 18, (22) 622 98 68

e-mail: fundacja@naszaziemia.pl

Niekontrolowany recykling tworzywa HDPE to zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i środowiska: 
1. Brak przeszkolenia pracowników
2. Brak odzieży ochronnej
3. Brak odpowiedniego zagospodarowania 

ścieków

4. Brak odpowiedniej wentylacji
5. Brak odpowiedniego miejsca do składowania
6. Niekontrolowane wykorzystanie recyklatu

Taki proceder jest nie tylko nielegalny i niezgodny z ustawą o odpadach 
i ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ale 
także niebezpieczny dla środowiska, a w efekcie - konsumentów. 

W związku z powyższym prosimy:
• o niepodejmowanie współpracy w zakresie gospo-

darki odpadami po środkach niebezpiecznych z pod-
miotami, które nie posiadają uprawnień do zbierania 
i przetwarzania odpadów pod kodem 15 01 10*;

• o uczulenie rolników – mieszkańców gminy na ten 
problem. Rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań 
do punktu sprzedaży. Każde inne działania zagrożo-
ne jest karą grzywny, może też skutkować zmniejsze-
niem lub utratą dopłat z ARiMR. 

 
 
Aby pomóc rolnikom udowodnić oddanie opakowań przygotowaliśmy kartę zwrotu odpadów, którą przekazuje-
my w załączeniu. 

Kontakt do Systemu PSOR: 

pod numerem infolinii 801 561 461  
adresem email kontakt@systempsor.pl 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, przedstawiciele 
Stowarzyszenia i Fundacji są do Państwa dyspozycji.

Sławomir Brzózek
Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

Marcin Mucha
Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin
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POTWIERDZENIE ZWROTU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 
PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN NIEBEZPIECZNYCH
W RAMACH SYSTEMU ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PSOR
Kod odpadu 15 01 10*

POTWIERDZENIE ZWROTU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 
PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN NIEBEZPIECZNYCH
W RAMACH SYSTEMU ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PSOR
Kod odpadu 15 01 10*

Nazwa i adres posiadacza odpadów,  
który zwraca odpady

Nazwa i adres posiadacza odpadów,  
który zwraca odpady

  

  

  

Data przyjęcia odpadów 
dzień/miesiąc/rok

Data przyjęcia odpadów 
dzień/miesiąc/rok

PODPIS PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU 
PRZYJMUJĄCEGO ODPADY 

PODPIS PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU 
PRZYJMUJĄCEGO ODPADY PODPIS OSOBY ZDAJĄCEJ ODPADY PODPIS OSOBY ZDAJĄCEJ ODPADY

Miejsce prowadzenia działalności  
przez posiadacza odpadów

Miejsce prowadzenia działalności  
przez posiadacza odpadów

Nazwa i adres podmiotu,  
który przyjmuje odpady*
*Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż środków  
niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin 

Nazwa i adres podmiotu,  
który przyjmuje odpady*
*Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż środków  
niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin 

Ilość zwracanych/przyjmowanych 
odpadów:

Ilość zwracanych/przyjmowanych 
odpadów:

      

liczba sztuk: liczba sztuk:
  

  

  

  

  

  

  

  

 PONIŻEJ 250 ML  PONIŻEJ 250 ML

250 ML – 1L 250 ML – 1L

5L 5L

10 L 10 L

20 L 20 L

20 L – 60 L 20 L – 60 L

60 L – 200 L 60 L – 200 L

POWYŻEJ 200 L POWYŻEJ 200 L

KARTA ZWROTU ODPADU DLA ROLNIKA FORMULARZ DLA PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ODPAD


