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P E Ł N O M O C N I C T W O 

Działając w imieniu  XYZ   Sp. z o.o.  z siedzibą w ………………… , wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym ……………….….., pod numerem 00000xxxx, 
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): …………………, zwanym dalej „Przedsiębiorcą 
Wprowadzającym”, 

na podstawie umowy zawartej w dniu …… 2019 roku o przystąpieniu do Porozumienia nr 
3/2014 Krajowej Izby Gospodarczej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zawartego 
w dniu 27 marca 2014 r. w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, 
odzysku, w tym recyklingu, lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z 
opakowań wielomateriałowych wprowadzanych z produktami na rynek (zwanego dalej 
„Porozumieniem”) 

niniejszym udzielamy pełnomocnictwa 

Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-074), ul. Trębacka 4, 
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, posiadająca numer NIP 5260001708, 
numer REGON 006210187, zwanej dalej „Pełnomocnikiem” 

do dokonywania czynności prawnych oraz faktycznych przy organizowaniu zbierania, 
przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych 
powstałych z opakowań wielomateriałowych wprowadzanych z produktami do obrotu przez 
Przedsiębiorcę zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. (Ustawa), a w szczególności do: 

1. zorganizowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i/lub odzysku odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych - art. 18 i 25 Ustawy, 

2. podjęcia niezbędnych czynności w celu zapewnienia realizacji odzysku i/lub recyklingu 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych w ilościach wynikających z rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla 
opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w 
poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu 
zawieranym z marszałkiem województwa o którym mowa w art. 25 ust. 4 Ustawy i 
dokonanego zgłoszenia Przedsiębiorcy Wprowadzającego, 

3. dokonywania wystąpień (zgłoszeń) w imieniu Przedsiębiorcy Wprowadzającego w celu 
zabezpieczenia wymaganej dokumentacji ewidencyjnej i rozliczeniowej wykonania odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym w szczególności poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów i dokumentów 
potwierdzających recykling i odzysk zgodnie z art. 23 ust. 3 Ustawy, 

4. zawierania w imieniu Przedsiębiorcy Wprowadzającego umów ze zbierającymi, 
przetwarzającymi oraz dokonującymi recyklingu i/lub odzysku odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych – zgodnie z zapisami art. 18 ust. 3 i 4 i art. 25 Ustawy, 
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5. podejmowania innych niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia przez Przedsiębiorcę 
Wprowadzającego poziomów odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych 
powstałych z opakowań wielomateriałowych, w wysokości określonej przepisami prawa, 

6. sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku 
następnego, rocznego raportu za rok poprzedni, o którym mowa w art. 25 ust. 6 Ustawy i art. 
2 ust. 5 Porozumienia, 

7. sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa, w imieniu Przedsiębiorcy 
Wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych wymaganych informacji 
związanych z realizacją umowy i Porozumienia, 

8. reprezentowania Przedsiębiorcy Wprowadzającego wobec instytucji kontrolnych w zakresie 
dotyczącym realizacji umowy i Porozumienia – art. 25 ust. 6 Ustawy, 

9. prowadzenia w zakresie dotyczącym powierzonej realizacji odzysku i recyklingu na rzecz 
Przedsiębiorcy Wprowadzający ewidencji gospodarowania odpadami, w tym ewidencji 
dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 3 i art. 24 ust. 1 Ustawy, w sposób umożliwiający 
ustalenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu opakowań oraz obliczenie ewentualnej 
opłaty produktowej, 

10. przechowywania i zabezpieczenia prowadzonej na rzecz Przedsiębiorcy wymienionej wyżej 
ewidencji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem w imieniu Przedsiębiorcy 
Wprowadzającego czynności w celu zapewnienia wymaganego poziomu odzysku i 
recyklingu, 

 

Pełnomocnik jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom i 
współpracownikom. 

 

W imieniu Przedsiębiorcy Wprowadzającego: 

 

_______________________  

(podpis, imienna pieczątka) 

 
W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej pełnomocnictwo przyjmuję: 

 

_______________________  

(podpis, imienna pieczątka) 


