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POROZUMIENIE PRZEDSIĘBIORCÓW – ZAPROSZENIE 

dla przedsiębiorców wprowadzających wyroby w opakowaniach 
 
 
 
Obowiązki przedsiębiorców – odpady opakowaniowe wielomateriałowe i po środkach 
niebezpiecznych 
 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. znowelizowana w dn. 12 października 2017 r. (zwana dalej 
Ustawą). Zmiany wprowadzone przez ustawę są znaczne, w tym w zakresie dotychczasowej 
realizacji ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu opakowań.  Ustawa wprowadza 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 jest 
poprzez izbę gospodarczą z Marszałkiem województwa. Możliwość samodzielnej realizacji 
obowiązków ustawowych jest zdecydowanie mniej korzystna dla przedsiębiorcy niż skorzystanie z 
możliwości zawarcia porozumienia o którym mowa w art. 25 ustawy.   Konkretne poziomy odzysku 
i recyklingu na poszczególne lata dla w/w opakowań zostały ustalone przez Ministra Środowiska w 
Rozporządzeniu z dnia 3 grudnia 2018 r. Realizacja ustalonych  poziomów odzysku i recyklingu jest 
podstawą do rozliczenia się przedsiębiorcy i uniknięcie zapłaty wysokiej opłaty produktowej. 
Dotychczasowy system realizacji obowiązku odzysku i recyklingu bazował na rozliczaniu się wg 
materiału dominującego, co od 2014 r. wymagało poważnej zmiany w prowadzonej przez 
przedsiębiorców ewidencji i raportowaniu ilości opakowań wielomateriałowych. Podobne 
problemy wystąpiły w przypadku opakowań po środkach niebezpiecznych, który były objęte 
systemem kaucyjnym.  To wszystko stanowi dla przedsiębiorców poważny problem, a w 
konsekwencji może skutkować karami. Ponadto w kraju poza kartonikami do płynnej żywności nie 
funkcjonują specjalistyczne instalacje mogące w skali przemysłowej zapewnić recykling odpadów 
wielomateriałowych, a ich stworzenie wymagało będzie  2 – 3 lat.  
W przypadku obowiązku odzysku sytuacja jest lepsza w zakresie możliwości zebrania i 
zagospodarowania bez specjalnych nakładów inwestycyjnych, ponieważ wraz z nowymi 
standardami gospodarowania odpadami komunalnymi rozwijać się będzie selektywna zbiórka 
opakowań wielomateriałowych, jak również ich zagospodarowanie w kierunku paliw 
alternatywnych z odpadów (RDF).  
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Inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) 
 
KIG po spotkaniach z przedsiębiorcami  i większymi organizacjami odzysku podjął działania 
prowadzące do zawiązania porozumień o którym mowa w art. 25 ustawy w celu realizacji 
obowiązków ustawowych dla opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach 
niebezpiecznych. Ustawa nakłada na zobowiązanych przedsiębiorców również obowiązek 
zorganizowania systemu zbierania opakowań po w/w wyrobach.  Naszym celem jest stworzenie 
systemu zapewniającego rzeczywistą realizację obowiązków i zapewnienie bezpieczeństwa 
realizacyjnego przedsiębiorców. Wymaga to należytej realizacji obowiązków i związane jest z 
ogromną odpowiedzialnością izby koordynującej w imieniu przedsiębiorców realizację 
porozumienia. Ważnym partnerem do współpracy są zainteresowane organizacje odzysku, które 
mogą zapewnić przedsiębiorcom współpracującym z nimi dodatkową pomoc, bezpieczeństwo i 
wsparcie.  
Opłaty (stawki) dla przedsiębiorców zostały ustalone na podstawie faktycznie niezbędnych kosztów 
ponoszonych w celu realizacji obowiązków odzysku i recyklingu oraz kosztów budowy docelowego 
systemu zbiórki tych odpadów.  Budowa efektywnego systemu odzysku i recyklingu jest 
finansowana przez przedsiębiorców w ramach wnoszonych na rzecz porozumienia opłat.  
 
Cel porozumienia 
 
Podjęte przez KIG działania mają na celu skupienie wokół tej inicjatywy jak największej liczby 
zainteresowanych przedsiębiorców. Działania KIG są konsultowane z największymi organizacjami 
odzysku i innymi organizacjami przedsiębiorców, ponieważ głównym celem jest stworzenie  
wiarygodnej i bezpiecznej inicjatywy zdolnej do realizacji wysokich obowiązków ustawowych, 
zwłaszcza w perspektywie najbliższych lat. 
Ważnym celem porozumienia jest zapewnienie faktycznej realizacji  obowiązków ustawowych (art. 
18 ustawy) dla uczestniczących w porozumieniu przedsiębiorców zarówno w bieżącym roku, jak i w 
latach następnych poprzez zorganizowanie efektywnego systemu zbierania odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych. Dodatkowymi celami naszej 
współpracy jest ochrona interesów przedsiębiorców, w tym usuwanie barier prawnych 
utrudniających funkcjonowanie i realizację obowiązków ustawowych odzysku i recyklingu 
opakowań oraz wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie optymalizacji gospodarki odpadami.  
Współpraca z KIG w ramach porozumienia nie jest związana z koniecznością przystąpienia do Izby i 
regulacji składek członkowskich. 
 
Ramowe zasady współpracy z przedsiębiorcami 
 
Realizując główny cel współpracy na gruncie obowiązującego prawa proponujemy następujące 
zasady współpracy dla przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu:  
1. przedsiębiorcy ponoszą faktyczne i uzasadnione koszty zbierania, przygotowania  oraz 
zagospodarowania odpadów objętych porozumieniem, w tym również koszty związane z 
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administrowaniem i zarządzaniem strukturą organizacyjną porozumienia, 
2. koszty o których mowa wyżej obejmują również tworzenie efektywnego systemu zbierania i 
zagospodarowania odpadów objętych porozumieniem, 
3. przedsiębiorcy zawiązujący lub przystępujący do porozumienia nie są zobowiązani do  
członkostwa w izbie gospodarczej, jak również do płacenia składek członkowskich, poza zwrotem 
ustalonych kosztów związanych z realizacją porozumienia przez izbę, 
4. kalkulacje stawek za zbieranie i recykling lub odzysk odpadów oraz narzuty kosztów 
administrowania i zarządzania  są jawne i ustalane z wyprzedzeniem na rok następny, 
5. ustalone stawki za realizację celów porozumienia są regulowane w trakcie roku w ustalonych 
okresach rozliczeniowych, 
6. każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości i ilości opakowań wprowadzanych na rynek jest w 
ramach porozumienia traktowany jednakowo w zakresie stawek i opłat, 
7. przedsiębiorcy przystępujący do porozumienia uiszczają opłatę rejestracyjną, która może być 
zróżnicowana w zależności od terminu przystąpienia do porozumienia, 
8. porozumienie jest zawarte na okres od roku 2014 do roku 2020, przy czym stawki za realizację 
celów są ustalane dla każdego roku. Przewidujemy kontynuację porozumień po roku 2020. 
9.  nadzór nad realizacją porozumienia sprawuje izba gospodarcza, 
10. w celu zapewnienia transparentności funkcjonowania porozumienia planowane jest powołanie 
Rady Programowej porozumienia, która będzie pełniła funkcje kontrolno-monitorujące z udziałem 
m.in. przedstawicieli przedsiębiorców. 
 
Dalsze działania - propozycja  dla przedsiębiorcy zobowiązanego Ustawą 
 
Działania związane z zawiązaniem porozumienia zostały zakończone w I dekadzie marca 2014 r. 
Zainteresowani przedsiębiorcy winni przesłać deklarację wstępną gotowości do dalszych rozmów w 
sprawie przystąpienia do porozumienia, podając jednocześnie  dane dotyczące rodzajów i ilości 
opakowań wprowadzonych na rynek w 2018 r. (deklaracja w załączeniu). Przesłanie deklaracji nie 
zobowiązuje przedsiębiorcy do przystąpienia, ale pozwala na oszacowanie potrzeb i możliwości ich 
realizacji, jak również pozwala na dalsze rozmowy i negocjacje. Po otrzymaniu deklaracji zostanie 
przedstawiona przedsiębiorcom szczegółowa oferta wraz ze stawkami realizacji poziomów odzysku 
i recyklingu, jak również inne niezbędne dokumenty w celu przystąpienia do porozumienia. Dlatego 
w przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie deklaracji na adres przedstawiciela Krajowej 
Izby Gospodarczej, adres e-mail: dzawadzka@kig.pl lub porozumienia@kig.pl  
 
Warszawa, 15.07.2019r. 
Krzysztof Kawczyński  
Pełnomocnik, Krajowa Izba Gospodarcza 
 


