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POROZUMIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW  -  ZAPROSZENIE 

do współpracy dla podmiotów zajmujących się zbieraniem, sortowaniem  
i/lub przetwarzaniem odpadów opakowaniowych. 

 
1.  Odpady opakowaniowe wielomateriałowe i/lub po środkach niebezpiecznych - nowe 
obowiązki przedsiębiorców wprowadzających. 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o gospodarowaniu opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. (zwana dalej Ustawą). Zmiany wprowadzone 
przez nową ustawę są znaczne, w tym w zakresie dotychczasowej realizacji ustawowych 
obowiązków odzysku i recyklingu opakowań.  Ustawa wprowadziła nowy sposób realizacji 
obowiązków odzysku i recyklingu w stosunku do opakowań wielomateriałowych i opakowań po 
środkach niebezpiecznych, w tym wprowadziła dla przedsiębiorców obowiązek zbudowania 
systemu zbierania odpadów z opakowań po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowych oraz 
zapewnienia ich odzysku i recyklingu (art. 18).  Obowiązki te wprowadzający może zrealizować 
samodzielnie lub poprzez porozumienie, które zawierane poprzez izby gospodarcze z Marszałkiem 
województwa. Konkretne poziomy odzysku i recyklingu na poszczególne lata dla w/w opakowań 
zostały ustalone przez Ministra Środowiska w Rozporządzeniu. Realizacja ustalonych  poziomów 
odzysku i recyklingu jest podstawą do rozliczenia się przedsiębiorcy i uniknięcie zapłaty wysokiej 
opłaty produktowej. Obecnie w kraju istnieją możliwości poddania recyklingowi 20 – 30 tys. ton 
kartoników do płynnej żywności, jak również poddania procesom odzysku znacznych ilości 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych. 
W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych można obecnie mówić jedynie o ich wykorzystaniu w 
procesach odzysku poprzez spalenie i takie możliwości w kraju obecnie istnieją, co pozwoli 
skutecznie zabezpieczyć realizację odzysku w perspektywie najbliższych lat.  
 
2. Inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) 
 
Obecnie niezwykle ważne jest tworzenie efektywnego systemu zbierania i przetwarzania 
opakowań, dlatego KIG przywiązuje ogromną wagę do współpracy z podmiotami wdrażającymi 
programy selektywnej zbiórki, jak również do współpracy z podmiotami posiadającymi  instalacje 
do odzysku i/lub recyklingu tych opakowań. Po spotkaniach z przedsiębiorcami  i większymi 
organizacjami odzysku podjęliśmy decyzję o zawiązaniu porozumień o którym mowa w art. 25 
ustawy w celu realizacji obowiązków ustawowych dla opakowań wielomateriałowych i opakowań 
po środkach niebezpiecznych. Porozumienia takie zostały przez KIG zawiązane w roku 2014. 
Ustawa nakłada na zobowiązanych przedsiębiorców również obowiązek zorganizowania systemu 
zbierania opakowań po w/w wyrobach. Naszym celem jest stworzenie efektywnego ekonomicznie 
i ekologicznie systemu zapewniającego rzeczywistą realizację obowiązków oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa realizacyjnego przedsiębiorców w perspektywie najbliższych lat.  
Dlatego wysokości dopłat dla podmiotów współpracujących zostały ustalone na podstawie analizy 
faktycznie niezbędnych kosztów ponoszonych w celu realizacji obowiązków odzysku i recyklingu 
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oraz kosztów budowy docelowego systemu zbiórki i zagospodarowania tych odpadów. Budowa 
takiego systemu winna być finansowana przez przedsiębiorców w ramach wnoszonych na rzecz 
porozumienia opłat, które winny w istotnym stopniu pokrywać ponoszone koszty związane z 
realizacją obowiązków.  
Podmioty zaproszone do współpracy przy realizacji celów porozumienia KIG. 

  
3. Cel porozumienia przedsiębiorców zorganizowanego przez KIG 
 
Celem zawiązanych przez KIG porozumień  jest skupienie wokół tej inicjatywy jak największej 
liczby zainteresowanych przedsiębiorców oraz innych podmiotów związanych z 
zagospodarowaniem odpadów, w tym największych organizacji odzysku i innymi organizacji 
przedsiębiorców, jak również stworzenie  wiarygodnej i bezpiecznej inicjatywy zdolnej do realizacji 
wysokich obowiązków ustawowych w perspektywie roku 2020. 
Ważnym celem porozumień przedsiębiorców jest zapewnienie faktycznej realizacji  nowych 
obowiązków ustawowych (art. 18) dla uczestniczących w porozumieniach przedsiębiorców 
zarówno w najbliższym roku, jak i w latach następnych, w tym zorganizowanie efektywnego 
systemu zbierania odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach 
niebezpiecznych.  
Szczególnie ważna rola w realizacji ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu w/w 
odpadów opakowaniowych przypada podmiotom zajmującym się ich zbieraniem oraz 
sortowniom i instalacjom przetwarzania odpadów (RIPOK-i i instalacje zastępcze). 
 
4. Podstawowe zasady współpracy z podmiotami zbierającymi i/lub przetwarzającymi odpady 
 
Realizując główny cel porozumienia przedsiębiorców na gruncie obowiązującego prawa 
proponujemy następujące zasady współpracy dla podmiotów zbierających i przetwarzających 
opakowania wielomateriałowe i/lub opakowania po środkach niebezpiecznych:  
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a) zasady współpracy z podmiotami wymienionymi wyżej: 
 podmiot realizujący musi posiadać wymagane prawem decyzje i faktyczne zdolności 

techniczne do wykonania usługi, 
 podmiot realizujący musi przejść audyt weryfikacyjny (w pierwszym okresie współpracy), 
 szczegóły współpracy reguluje zawarta umowa zawarta z Porozumieniem KIG, 
 współpraca z podmiotami realizującymi jest transparentna i długoterminowa. 
b) dokumentowanie procesów zbiórki i odzysku, w tym recyklingu. 
Dokumentowanie procesów winno być oparte na obowiązujących dokumentach wg  ustawy    
o odpadach i ustawy o opakowaniach (KPO, KEO, DPR, DPO, DPRE, DPOE).  
c) rozliczanie zobowiązań finansowych z partnerami i realizatorami. 
Wynagrodzenia za wykonane usługi przez podmioty realizujące będą uwzględniały: 

 wynagrodzenie za zebranie opakowań, 
 wynagrodzenie za przygotowanie opakowań do odzysku lub recyklingu, 
 wynagrodzenie za dokonanie odzysku lub recyklingu opakowań. 

Wysokość wynagrodzeń i zasady wzajemnych rozliczeń ustalone są w umowach dwustronnych 
zależnie od możliwości realizacyjnych i oferowanego zakresu prac.  Oferowane przez nas dopłaty 
dla realizatorów odzysku i recyklingu są atrakcyjne. Stawiamy na długookresową współpracę. 
 
5. Propozycja  dla podmiotów zainteresowanych współpracą z Porozumieniami KIG 
 
Podjęte przez KIG działania związane z zawiązanymi porozumieniami przedsiębiorców pozwalają 
na zaoferowanie korzystnej współpracy dla podmiotów zbierających i przetwarzających w/w 
odpady, w tym zaoferowanie atrakcyjnych dopłat opartych na faktycznych kosztach zbiórki i 
przygotowania odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu. Zainteresowane współpracą 
podmioty zbierające i przetwarzające odpady opakowaniowe winny przesłać na podany adres e-
mail: kkawczynski@kig.pl deklarację wstępną o gotowości do współpracy z porozumieniem KIG 
(formularz FOR w załączeniu). Przesłanie formularza nie zobowiązuje przedsiębiorcy do 
współpracy, ale pozwala na oszacowanie możliwości realizacyjnych, jak również pozwala na 
dalsze rozmowy i negocjacje. Po przesłaniu deklaracji zostaną podjęte negocjacje z 
zainteresowanymi współpracą podmiotami, w tym w zakresie ilości i oferowanych stawek za 
realizację odzysku i/lub recyklingu opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach 
niebezpiecznych.   
 
Krzysztof Kawczyński –  Pełnomocnik 
Warszawa, 30.11.2019 r. 


