
 

 

Warszawa, 16 lipca 2019 r. 

 

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCY WPROWADZAJĄCEGO 
PRZYSTĄPIENIA DO SYSTEMU ZBIERANIA, TRANSPORTU, ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 

WIELOMATERIAŁOWYCH I PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH ORAZ REALIZACJI PRZEZ POROZUMIENIE KIG OBOWIĄZKU ODZYSKU I 
RECYKLINGU W ROKU 2019 

 

Szanowni Państwo, 

W 2015 roku Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) obchodziła 25-cio lecie istnienia. Będąc największą ogólnopolską organizacją 
samorządu gospodarczego wspiera przedsiębiorców z różnych branż gospodarki. 
W 2014 roku KIG zaangażował się w zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi 
wielomateriałowymi i po środkach niebezpiecznych w ramach porozumień zawartych z marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego zgodnie z art. 25 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. Już 
w pierwszym roku do systemu KIG przystąpiło kilkuset Przedsiębiorców Wprowadzających. Za lata 2014-2018 KIG 
zrealizował obowiązki wobec wszystkich Przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami prawa. Podobnie będzie za rok 2019. 
Zapraszamy Państwa do przystąpienia do systemu KIG dotyczącego  odzysku i recyklingu w/w opakowań. 
W ramach zawieranych umów i współpracy z KIG oferujemy Państwu: 
 włączenie do skutecznego, bezpiecznego i odpowiedzialnego Systemu realizacji ustawowego obowiązku odzysku i 

recyklingu w/w opakowań, w tym ubezpieczenie od ryzyka niewykonania -  KIG jako jedyna izba w Polsce ubezpieczyła 
obowiązki Przedsiębiorców co dodatkowo chroni Państwa przed zapłatą ewentualnej opłaty produktowej w przypadku 
niezrealizowania wymaganych poziomów w wymaganej prawem wysokości, 

 wsparcie Państwa przez nasz fachowy zespół, a w tym m.in. szkolenia, konferencje, seminaria oraz dostęp do aktualnej 
wiedzy branżowej, 

 wsparcie prawne i merytoryczne w zakresie gospodarowania odpadami, w tym audyty odpadowe, 
 przygotowanie rocznych sprawozdań dla Przedsiębiorców, 
 możliwość wpływania na kształt prawa oraz doskonalenie działania systemu odzysku i recyklingu. 
Główne kierunki dbałości o interesy Przedsiębiorców Wprowadzających w ramach Systemu KIG: 
 Przedsiębiorcy Wprowadzający ponoszą tylko faktyczne i uzasadnione koszty zbierania, przygotowania i 

zagospodarowania odpadów, 
 kalkulacja stawek dla Przedsiębiorców jest jawna i ustalana z wyprzedzeniem na następny rok, 
 każdy Przedsiębiorca Wprowadzający jest jednakowo traktowany niezależnie od ilości opakowań wprowadzanych na 

rynek, 
 dodatkową kontrolę prawidłowości działania systemu pod względem finansowym sprawuje Komisja Rewizyjna KIG i 

biegły rewident (audytor). 
Oferta cenowa KIG dla Przedsiębiorców Wprowadzających na rok 2019 uwzględnia koszty rynkowe realizacji odzysku i 
recyklingu oraz ponoszone nakłady na utrzymanie i rozwój systemu. Przystąpienie do systemu KIG nie wiąże się z 
dodatkowymi obowiązkami i kosztami z tytułu członkowstwa w Krajowej Izbie Gospodarczej.  
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.kig.pl gdzie w zakładce „porozumienia przedsiębiorców” można znaleźć 
więcej informacji. 

Z poważaniem, 

Dominika Zawadzka - Koordynator Porozumień Przedsiębiorców tel. (22) 630 94 45, tel. kom. 501 716 564 

 

 


