
Umowa Nr ../../…. 
o współpracy w zakresie zebrania i przekazania do odzysku, w tym recyklingu i 

unieszkodliwienia odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i/lub po środkach 
niebezpiecznych 

 
 
zawarta w Warszawie, dnia ……………… 2014 r., pomiędzy: 
 
XYZ z siedzibą w …….Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym ……., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS ……. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): ………, reprezentowaną przez: 
 
Xxx ……………………………. 
 
, zwanym dalej „Przedsiębiorcą”, 
a 
Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4 00-074 Warszawa, 
zarejestrowanej pod numerem 0000121136 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze 
Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 526-000-17-08, numer REGON 
006210187,  
reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Kawczyńskiego – Pełnomocnika 
Marka Kamińskiego – Z-cę Dyrektora Biura Finansów  
 
zwaną dalej „KIG” 
działającą na podstawie zawartych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Porozumień 
Przedsiębiorców zgodnie z  zapisami Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi  z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 888), zwanej dalej 
„Ustawą”, na rzecz i w imieniu przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach 
wielomateriałowych i odpowiednio środki niebezpieczne w opakowaniach, których wykaz 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy zwanych dalej Wprowadzającymi, na podstawie 
pełnomocnictw, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 
 
Mając na uwadze, że: 
 
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie zbierania i przekazywania do odzysku, w tym 
recyklingu i unieszkodliwienia odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i/lub po 
środkach niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami prawa, w tym jest uprawniony do 
realizacji czynności i działań w zakresie objętym Ustawą,   
 
zaś KIG  jest zobowiązany w imieniu Przedsiębiorców Wprowadzających do zorganizowania 
zbierania, przygotowania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów 
opakowaniowych powstałych z w/w produktów w opakowaniach wprowadzanych na rynek 
zgodnie z wymaganiami Ustawy. 
 
Kierując się powyższymi motywami Strony zawierają umowę (zwaną dalej Umową) o 
następującej treści: 
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§ 1.  
Oświadczenie Przedsiębiorcy 

 
1. Przedsiębiorca prowadzi przedsiębiorstwo szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do  

Umowy i oświadcza, że czyni to zgodnie z prawem, a w szczególności, że uzyskał 
odpowiednie zezwolenia, koncesje oraz że spełnił inne warunki wynikające z przepisów 
prawa.  

2. Ponadto Przedsiębiorca oświadcza, że dysponuje prawnymi i technicznymi 
możliwościami zbierania i przekazywania do przetworzenia, odzysku, w tym recyklingu i 
unieszkodliwienia odpadów opakowaniowych w rodzajach, jakości i ilościach opisanych 
szczegółowo w załączniku nr 2 do  Umowy.  

3. Przedsiębiorca oświadcza, iż będzie przekazywał KIG zgodne z prawem i niniejszą 
Umową dokumenty potwierdzające zbiórkę i przekazanie do przetworzenia, odzysku, w 
tym recyklingu i unieszkodliwienia odpadów opakowaniowych wskazanych w ust. 2. 

 
§ 2.  

Oświadczenie KIG 
1. KIG oświadcza, że został utworzony zgodnie z prawem, a ponadto, że zgodnie z Ustawą        

prowadzi działalność związaną z organizowaniem zbierania, przetwarzania, odzysku, w 
tym recyklingu i jest uprawniony do pośredniczenia w zakresie realizacji powyższych 
obowiązków  ciążących na Przedsiębiorcy Wprowadzającym. 

2. KIG oświadcza, że zawarł z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego prawem 
wymagane Porozumienia Przedsiębiorców, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy oraz, że jest uprawniony do występowania na podstawie otrzymanych 
pełnomocnictw w imieniu Przedsiębiorców Wprowadzających, którzy przystąpili do 
Porozumień. 

§ 3.  
 Obowiązki Przedsiębiorcy 

1. KIG powierza Przedsiębiorcy dokonanie w każdym roku trwania umowy zbiórki i 
przekazania do przetworzenia, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwienia odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych i/lub po środkach niebezpiecznych w rodzajach, 
jakości i ilościach określonych w załączniku nr 3 do  Umowy, a Przedsiębiorca 
zobowiązuje się wykonywać te obowiązki na rzecz   Przedsiębiorcy Wprowadzającego. 

2. W celu realizacji  Umowy Przedsiębiorca może podzlecić wykonanie niektórych czynności 
innym podmiotom posiadającym uprawnienia do ich wykonania, przy czym ponosi on 
pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie działania tych podmiotów i art. 429 
kc nie stosuje się. 

3. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia rzetelnej ewidencji przekazywanych do 
przetworzenia, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwienia odpadów 
opakowaniowych zaakceptowanemu przez KIG podmiotowi w celu poddania ich 
procesom odzysku, w tym recyklingu, jak również jest zobowiązany do przekazania KIG 
dokumentów potwierdzających przyjęcie do odzyski i/lub recyklingu  w sposób określony 
przepisami prawa. 

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia na rzecz Przedsiębiorcy 
Wprowadzającego produkty w opakowaniach, za pośrednictwem KIG: 
1) dokumentów potwierdzających recykling (DPR, EDPR),  
2) dokumentów potwierdzających odzysk (DPO, EDPO), 
3) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii kart przekazania odpadów lub kart 
ewidencji odpadów dokumentujących pozyskanie odpadów przez Przedsiębiorcę, 
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4) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii kart przekazania odpadów 
dokumentujących przekazanie odpadów przez Przedsiębiorcę do uprawnionej instalacji 
odzysku lub recyklingu, 
5) dodatkowych wyjaśnień na piśmie w przypadku gdy KIG uzna to za potrzebne. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Przedsiębiorcę braku podmiotów przetwarzających odpady 
opakowaniowe  zbierane w ramach  Umowy zgodnie w wymogami prawa KIG deklaruje 
udzielenie pomocy Przedsiębiorcy poprzez wskazanie firm posiadających uprawnienia i 
przetwarzających dane odpady opakowaniowe. 

5. KIG po wcześniejszym uzgodnieniu terminu może – przez swoich przedstawicieli – 
uzyskać wgląd w ewidencję odpadów, a także kontrolować wykonanie przez 
Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z  Umowy (prawo kontroli). Przedstawiciele 
KIG mają w tym celu prawo wstępu na teren przedsiębiorstwa, w którym Przedsiębiorca 
dokonuje zbierania,  a także  mogą żądać okazania stosownej dokumentacji, w tym 
wglądu w umowy z osobami trzecimi w zakresie niezbędnym do wykonania prawa 
kontroli. KIG zapewnia zachowanie tajemnicy przez swoich przedstawicieli, co do 
informacji dotyczących spraw Przedsiębiorcy i jego kontrahentów, które ci powzięli w 
czasie lub w związku z wykonywaniem prawa kontroli. Zakaz ten nie dotyczy informacji 
powszechnie znanych lub dostępnych. 

6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przedsiębiorcę albo podmioty 
działające w jego imieniu zobowiązań wynikających z  Umowy KIG może żądać od 
Przedsiębiorcy wypłacenia odszkodowania umownego w wysokości równej opłacie 
produktowej za dany rok, jaka na podstawie Ustawy wskutek niewykonania przez 
Przedsiębiorcę obowiązku zbiórki zostałaby pobrana na mocy Ustawy za  brak realizacji 
odzysku i recyklingu stosownie do  Umowy wbrew wynikającemu z niej obowiązkowi, a 
także ewentualnych odsetek za opóźnienie w wysokości określonej poniżej.  

7. Przedsiębiorca jest obowiązany do dołożenia należytej staranności w celu rozwijania 
swojego przedsiębiorstwa w zakresie zbiórki i przygotowania do procesów odzysku, w 
tym recyklingu odpadów opakowaniowych o których mowa w niniejszej Umowie. 

 
§ 4.  

Obowiązki KIG 
 
1. KIG dołoży należytej staranności do zapewnienia sprawnego i terminowego odbioru lub 

przyjęcia pozyskanych przez Przedsiębiorcę odpadów opakowaniowych przez 
wskazanego przez KIG przedsiębiorcę w celu poddania ich odzyskowi, w tym 
recyklingowi na warunkach rynkowych.  

2. KIG zobowiązuje się do uiszczenia Przedsiębiorcy uzgodnionych dopłat w wysokości 
określonej w załączniku nr 2 do  Umowy w stosunku do określonej tam masy zebranych i 
przekazanych do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych. 

3. Podstawą do wypłaty uzgodnionego wynagrodzenia jest wystawiona przez 
Przedsiębiorcę na podstawie wystawionego zamówienia KIG faktura wraz z kompletem 
dokumentów potwierdzających przekazanie do odzysku, w tym recyklingu odpadów 
opakowaniowych doręczona KIG. Strony przyjmują 30 dniowy termin płatności dla 
wypłaty uzgodnionych dopłat.  

4. Dopłaty wypłacane będą kwartalnie z dołu – począwszy od pierwszego pełnego kwartału 
kalendarzowego trwania  Umowy – po przedłożeniu kompletu dokumentów 
potwierdzających zebranie, przekazanie do odzysku, w tym recyklingu odpadów 
opakowaniowych, przy czym dopuszcza się wydłużenie pierwszego okresu 
rozliczeniowego do końca kwartału w którym została podpisana  Umowa. KIG może 
uzależnić wypłatę dopłaty od wydania obowiązujących prawnie dokumentów 
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potwierdzających przekazanie do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, 
o których mowa w § 3 ust.3.  

5. KIG zobowiązuje się do zapewnienia uczestnictwa przedstawicieli Przedsiębiorcy w 
konferencjach i szkoleniach tematycznych organizowanych przez KIG, a także do 
wspierania Przedsiębiorcy w zakresie doradztwa technicznego i organizacyjnego. 
Ponadto KIG będzie włączać Przedsiębiorcę, za jego zgodą, do tworzonych przez siebie 
(także we współpracy z innymi podmiotami) programów rozwoju selektywnej zbiórki i 
zagospodarowania odpadów opakowaniowych, a także – na zlecenie Przedsiębiorcy – 
reprezentować go wobec organów Państwa w sprawach dotyczących usuwania barier 
rozwojowych i zbędnych barier biurokratycznych. 

 
§ 5.  

Trwanie i rozwiązanie umowy 
 

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony do końca pierwszego pełnego roku 
kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Jeżeli żadna ze Stron do dnia 30 listopada pierwszego pełnego roku kalendarzowego 
trwania umowy nie oświadczy drugiej Stronie, iż nie zamierza kontynuować  Umowy w 
kolejnym roku kalendarzowym, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny 
pełny rok kalendarzowy. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do lat następujących po 
roku, na który Umowa po raz pierwszy uległa automatycznemu przedłużeniu. 

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć  Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga 
Strona rażąco narusza jej postanowienia, a w szczególności nie podaje żądanych przez 
KIG danych koniecznych do ustalenia wykonania obowiązków wynikających z  Umowy, 
pomimo przekazanego żądania lub nie reguluje w terminie wynagrodzenia przewidzianego 
umową. W takim wypadku Umowa rozwiązuje się z chwilą dojścia do drugiej Strony 
oświadczenia o wypowiedzeniu na niniejszej podstawie. Wypowiedzenie takie nie może 
nastąpić przed bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez drugą Stronę do 
usunięcia naruszeń. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. 

 
§ 6.  

Postanowienia końcowe 
 

1. Spory wynikające z Umowy albo pozostające w związku z jej wykonaniem będą 
rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania 
sporu będą rozpoznawane przez sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.  

2. Postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa KIG i Przedsiębiorcy do 
wytoczenia powództwa oraz dokonywania innych czynności związanych z dochodzeniem 
roszczeń przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby KIG, a także przed sądem, w 
którego okręgu Przedsiębiorca prowadzi działalność, prowadzi zakład albo znajduje się 
mienie Przedsiębiorcy. 

3. Treść załącznika nr 3 w zakresie wysokości dopłaty podlega corocznemu ustaleniu na 
kolejny rok kalendarzowy w drodze rokowań Stron. W razie braku porozumienia w tej 
sprawie do dnia 30 grudnia danego roku treść załącznika nr 3 pozostaje niezmieniona. 

4. Treść załącznika nr 3 ustalana jest w ten sposób, że KIG określa zapotrzebowanie w 
zakresie zbiórki i przekazania do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych 
na kolejny rok w pisemnym zamówieniu w terminie do dnia 31-go stycznia roku 
kalendarzowego, w którym nowa treść załącznika nr 3 ma obowiązywać, a Przedsiębiorca, 
jeżeli zamierza odmówić realizacji tak określonego zamówienia Organizacji, winien 
zgłosić swoje uwagi na piśmie w terminie 7 dni od doręczenia zamówienia. W razie braku 
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uwag ze strony Przedsiębiorcy przyjmuje się, że załącznik nr 3 obowiązuje w brzmieniu 
ustalonym zamówieniem Izby. Korekta załącznika nr 3 z inicjatywy KIG może być 
dokonywana także w okresach kwartalnych – wówczas postanowienia niniejszego ustępu 
stosuje się odpowiednio, jednak podane terminy odnoszą się do miesiąca poprzedzającego 
kwartał, w którym nowa treść tego załącznika ma obowiązywać. 

5. W zakresie nieuregulowanym w  Umowie stosuje się przepisy polskiego prawa. 
6. Umowa nie podlega uregulowaniom ogólnych warunków umów stosowanych przez 

Przedsiębiorcę. 
7. W przypadkach o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy Przedsiębiorca zawrze odrębne 

umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku, w tym 
recyklingu odpadów opakowaniowych wskazanymi przez KIG celem wykonania niniejszej 
Umowy. 

8. Zmiany  Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

Za Przedsiębiorcę                        Za KIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………..   ….……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Dokumenty rejestracyjne Przedsiębiorcy (NIP, KRS, REGON). 
2. Kopie zawiązanych przez KIG z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 

Porozumień Przedsiębiorców w zakresie opakowań wielomateriałowych i opakowań 
po środkach niebezpiecznych. 

3. Masa odpadów opakowaniowych do zebrania i przekazania do odzysku, w tym 
recyklingu oraz wysokość dopłat dla Przedsiębiorcy. 

4. Zakres współpracy Stron Umowy - wykaz głównych czynności do wykonania 
dotyczących realizacji odzysku i/lub recyklingu.  

5. Standardy realizacyjne odzysku i recyklingu KIG. 



 6

Załącznik Nr  1 do  
Umowy o współpracy w zakresie zebrania i przekazania  

do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych i/lub po środkach niebezpiecznych 

 zawartej w dniu 03.10.2014 r. 
 
 

Dokumenty rejestracyjne Przedsiębiorcy i KIG 
(kopia KRS, NIP, Regon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami 
dołączono w ramach załącznika nr 1.  
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Załącznik Nr  2 do  
Umowy o współpracy w zakresie zebrania i przekazania  

do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych i/lub po środkach niebezpiecznych 

zawartej w dniu 03.10.2014 r. 
 

 
 
 

Kopie zawiązanych przez KIG z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego Porozumień Przedsiębiorców w zakresie opakowań 

wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych. 
 

 

Kopie porozumień dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Mazowieckiego  

oraz na stronie www.kig.pl w zakładce „porozumienia”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kig.pl
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Załącznik Nr  3 do  
Umowy o współpracy w zakresie zebrania i przekazania  

do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych i/lub po środkach niebezpiecznych 

zawartej w dniu 03.10.2014 r. 
 
 

Masa odpadów opakowaniowych do zebrania  i przekazania  
do odzysku, w tym recyklingu oraz wysokość dopłat  
z tego tytułu dla Przedsiębiorcy w roku 2014 i 2015 

 
 

1. Opis odpadów opakowaniowych wielomateriałowych do zebrania i przekazania do 
odzysku, w tym recyklingu wynikający z ustawowych poziomów odzysku i recyklingu: 
 opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) – w ilości …… ton w roku 2015  

 
Uwaga: W przypadku realizacji recyklingu opakowań wielomateriałowych w/w dopłata 
obejmuje dokument potwierdzający recykling i tożsamy dokument potwierdzający odzysk 
zgodnie z uregulowaniami obwiązującego prawa, przy czym za dokument potwierdzający 
odzysk w powyższym przypadku nie nalicza się odrębnej dopłaty.  
 
2. Strony ustalają następującą wysokość dopłat za wykonanie zebrania i przekazanie do 
odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych:  ……. PLN/ Mg 
 
3. Strony dopuszczają miesięczny okres rozliczeniowy w zakresie fakturowania współpracy,  
w tym w zakresie przekazywania KIG potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii kart 
przekazania odpadów (pozyskania i przekazania do odzysku i/lub recyklingu) do instalacji 
zaakceptowanych przez KIG. 
 
4. Strony dopuszczają rozszerzenie współpracy na opakowania po środkach niebezpiecznych 
o których mowa w ustawie do zebrania i przekazania do odzysku po dokonaniu odrębnych 
uzgodnień bez potrzeby zmiany umowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….                                                        ……………………………                                                     
Przedsiębiorca                                                                              KIG 
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Załącznik Nr  4 do  
Umowy o współpracy w zakresie zebrania i przekazania  

do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych 
zawartej w dniu 03.10.2014 r. 

 
Zakres współpracy Stron Umowy  

- wykaz głównych czynności do wykonania dotyczących realizacji  
odzysku i/lub recyklingu  na rzecz Przedsiębiorców Wprowadzających  

 

 
1. Przedsiębiorca po podpisaniu Umowy dokona inwentaryzacji i ostatecznej weryfikacji możliwości 
zebrania oraz przekazania do odzysku i/lub recyklingu ustalonych wolumenów odpadów 
opakowaniowych o których mowa w Załączniku nr 3 z uwzględnieniem standardów realizacyjnych 
wymaganych przez KIG i przekaże w terminie do 7 dni stosowną informację do KIG, w tym w 
szczególności w zakresie źródeł pozyskiwania odpadów opakowaniowych i posiadania dostępu do 
instalacji odzysku i recyklingu. 
2. KIG  w terminie do 14-tu dni od daty podpisania niniejszej Umowy przekaże Przedsiębiorcy 
dodatkowe informacje i materiały dotyczące Porozumień Przedsiębiorców KIG, celem informowania 
zainteresowanych Przedsiębiorców Wprowadzających o możliwości współpracy z KIG. 
3. Przedsiębiorca zawrze z podmiotami realizującymi odzysk i/lub recykling odpowiednie umowy lub 
porozumienia, które będą uwzględniały kompletne rozliczenia finansowe między Przedsiębiorcą i 
podmiotem realizującym oraz standardy realizacyjne nie niższe niż wymagania KIG, w tym w 
szczególności zostaną uwzględnione instalacje zaakceptowane przez KIG do realizacji odzysku i/lub 
recyklingu odpadów opakowaniowych objętych niniejszą umową. Izba nie jest stroną i uczestnikiem 
w/w rozliczeń finansowych. 
4. Przedsiębiorca w podpisywanych umowach z  podmiotami o których mowa wyżej zawrze 
wymagane przez KIG standardy realizacyjne oraz zapis umożliwiający prawo kontroli i audytu w 
odniesieniu do działalności tych podmiotów w zakresie objętym niniejszą Umową.  
5. W przypadku posiadania przez Przedsiębiorcę umów z podmiotami realizującymi odzysk i/lub 
recykling odpadów opakowaniowych objętych niniejszą umową, który zostały zawarte wcześniej KIG 
dokona weryfikacji instalacji pod kątem spełniania standardów realizacyjnych wymaganych dla 
odzysku i/lub recyklingu odpadów objętych niniejszą umową.  
6. KIG po otrzymaniu od Przedsiębiorcy deklaracji o której mowa wyżej udzieli Przedsiębiorcy 
odpowiednich upoważnień  do występowania do podmiotów realizujących odzysk i/lub recykling o 
dokumenty potwierdzające wykonanie odzysku i/lub recyklingu odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych. 
7. Pozostałe szczegóły w tym zakresie współpracy stron zostaną ustalone w trybie roboczym w miarę 
potrzeb. 
 
 
 
 
 
 

…………………………….                                                        ……………………………                                                     
              Przedsiębiorca      KIG 
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Załącznik Nr  5 do  
Umowy o współpracy w zakresie zebrania i przekazania  

do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych i/lub po środkach niebezpiecznych 

zawartej w dniu 03.10.2014 r. 
 

 
Standardy realizacyjne współpracy Stron Umowy  

- główne wymagania KIG w zakresie realizacji zbierania, odzysku,  
w tym recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych (15 01 05)                      

i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych (15 01 10*)  
  

1. Dokumentowanie realizacji odzysku i/lub recyklingu odpadów opakowaniowych. 
 
Właściwe dokumentowanie postępowania z odpadami jest wymagane prawem i niezbędne na 
potrzeby realizacji obowiązków ustawowych przedsiębiorców w ramach Porozumień 
Przedsiębiorców KIG. Przedsiębiorca zbierający odpady jest zobowiązany do prowadzenia 
ewidencji odpadowej wg  ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.21) 
opartej na Kartach Ewidencji Odpadów (KEO) i Kartach Przekazania Odpadów (KPO). 
Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach art. 67 ewidencja odpadów podlegających 
Porozumieniu KIG i niniejszej umowie jest oparta na następujących dokumentach: 
1) w przypadku posiadaczy odpadów, w tym podmiotów odbierających odpady: 
a) karty przekazania odpadów - KPO (KIG otrzymuje potwierdzone kopie kart KPO), 
b) karty ewidencji odpadów - KEO (KIG otrzymuje potwierdzone kopi KEO), 
2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących 
posiadaczami odpadów wymagana będzie karta ewidencji dla odpadów niebezpiecznych, 
3) dodatkowo dla niektórych odpadów niebezpiecznych może być wymagana karta 
charakterystyki odpadów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami dla obrotu odpadami 
niebezpiecznymi.  
Powyższe dokumenty winny być prowadzone wg wzoru ustalonego w stosownym 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Na potrzeby rozliczeń z KIG w ramach niniejszej 
umowy wymagane są kopie powyższych dokumentów potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Przedsiębiorcy (firmy odbierającej), które 
dokumentuję cały łańcuch obrotu odpadami od zebrania do przekazania do instalacji. 
Ponadto zgodnie z zapisami Porozumień z Marszałkiem zawartych przez KIG oraz dla 
potwierdzenia realizacji odzysku i/lub recyklingu na rzecz przedsiębiorców wprowadzających 
wprowadza się wymóg dokumentowania realizacji odzysku i/lub recyklingu 
dokumentami o których mowa w Ustawie ( DPR, DPO, EDPR, EDPO ), które 
potwierdzają przekazanie odpadów do uprawnionej instalacji odzysku lub recyklingu. 
Dokumenty DPR, DPO lub EDPR i EDPO będą wystawiane na wniosek KIG po 
uprzednim awizowaniu (zgłoszeniu do KIG)  przygotowanego transportu odpadów na 
wskazanego przez KIG przedsiębiorcę wprowadzającego lub zbiorczo na KIG dla grupy 
przedsiębiorców wprowadzających w zależności od wielkości transportu i potrzeb KIG.  
W przypadku wnioskowania w okresach kwartalnych Przedsiębiorca odbierający odpady 
i przekazujący je do uzgodnionych z KIG instalacji będzie każdorazowo uzgadniał z 
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KIG na kogo będą wystawiane dokumenty DPR/DPO lub EDPR/EDPO, przy czym 
dopuszcza się formę elektroniczną powyższych uzgodnień (e-mail).  
Umowa obliguje do przedkładania wszystkich w/w dokumentów wraz z fakturą do KIG, 
a w uzasadnionych sytuacjach po uzgodnieniu z KIG dokumenty DPR/DPO lub EDPR/EDPO 
mogą być dostarczone w terminie późniejszym w związku z przyjętym wnioskowaniem w 
okresach kwartalnych. 
 
2. Standardy realizacji odzysku i recyklingu oraz audyty. 
  
Działając na gruncie nowej Ustawy oraz zawartych przez KIG porozumień z Marszałkiem 
niezwykle ważne jest zapewnienie przedsiębiorcom wprowadzającym długofalowej budowy 
systemu pozysku i zagospodarowania odpadów gwarantującego bezpieczeństwo realizacyjne 
w najbliższych latach (co najmniej do roku 2020).  Wymagania przyjętych przez KIG 
standardów, w tym audytów obejmują konkretne grupy podmiotów współpracujących z 
porozumieniami KIG, przy czym przyjmuje się zasadę, że posiadanie przez dany podmiot 
pozwolenia zintegrowanego zwalnia go ze szczegółowego audytu i w takim przypadku 
przeprowadza się procedurę uproszczoną opartą głównie na wizytacji instalacji. 
 
Celem współpracy stron w ramach niniejszej umowy jest rzetelna i faktyczna realizacja 
odzysku i/lub recyklingu zakontraktowanych kontyngentów opakowań.  
Dlatego poza wymaganym prawem dokumentowaniem obrotu odpadami przewidziane są 
następujące działania weryfikujące przed lub w trakcie współpracy Stron Umowy: 
1. weryfikacja decyzji posiadanych przez Przedsiębiorcę pod kątem posiadania 
wymaganych prawem uprawnień do obrotu odpadami, 
2. wizja lokalna w miejscu prowadzenia działalności przez Przedsiębiorcę, 
3. weryfikacja decyzji posiadanych przez instalacje do których Przedsiębiorca przekazuje 
odpady pod kątem posiadania wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia odzysku i/lub 
recyklingu w/w odpadów, 
4. audyt instalacji przyjmujących odpady do odzysku i/lub recyklingu, przy czym w 
przypadku posiadania przez instalację pozwolenia zintegrowanego przeprowadzanie audytu 
może być zastąpione wizją lokalną, 
5. prawo kontroli Przedsiębiorcy i instalacji do których przekazywane są odpady, co będzie 
stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach zgodnie z zapisami w umowie.  
 
    
 

 
 
 

…………………………….                                                        ……………………………                                              
          Przedsiębiorca                                                                                      KIG 
 
 


