


Co robić z opakowaniami 
po środkach ochrony 
roślin?



Rolnik ma obowiązek zagospodarować opakowanie po wykorzystanym  
środku ochrony roślin, oddając je sklepu

Sklep ma obowiązek informować o konieczności zwrotu opakowań 
oraz przyjmować bezpłatnie opakowania po wskazanych środkach 
niebezpiecznych, a także posiadać umowę na odbiór 
i zagospodarowanie tych odpadów z firmą, która ma decyzję na 
zbieranie odpadów pod kodem 15 01 10*

Producenci i importerzy środków ochrony roślin finansują i 
koordynują system zbiórki pustych opakowań po swoich produktach

Jakie są obowiązki dot. postępowania 
z opakowaniami?



Informacja dla użytkowników 
w punktach sprzedaży środków ochrony 
roślin.



System Zbiórki Opakowań PSOR - System PSOR to rozwiązanie 
umożliwiające zbiórkę pustych opakowań po środkach ochrony roślin, 
adiuwantach i produktach biobójczych wykorzystywanych 
w rolnictwie do ochrony upraw:
•ma zasięg ogólnopolski
•jest bezpłatny
•zbiórka odbywa się przez cały rok

System PSOR funkcjonuje od 2004 roku, a od 2014 roku działa na 
podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Rozwiązanie – System PSOR



Praktyka
Użytkownicy

są zobowiązani do zwrotu 
opakowań

Operator
działający w imieniu producentów 
i importerów odbiera opróżnione 

i wypłukanee opakowania z punktów sprzedaży i 
gospodarstw wielkoobszarowych

Sprzedawcy
są zobowiązani do przyjmowania 

opakowań

Polskie Stowarzyszenie Ochrony 
Roślin koordynuje 

funkcjonowanie zbiórki opakowań 
i prowadzi kampanie edukacyjne

Zebrane opakowania są poddawane 
procesom odzysku i recyklingu

Producenci i importerzy
są zobowiązani do zorganizowania systemu zbierania 
i zagospodarowania tych opakowań oraz do prowadzenia 
kampanii edukacyjnych



Jakie opakowania zwracasz 
do Systemu PSOR?
W ramach Systemu są zbierane:
• opakowania po środkach ochrony roślin 

toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów 
wodnych lub ludzi, oraz opakowania po środkach 
niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie,

• opakowania po innych środkach do ochrony 
upraw, np. nawozach, biocydach, adiuwantach

• które są oznaczone minimum jednym z poniższych 
piktogramów na etykiecie:

• tylko opakowania jednostkowe, które mają 
bezpośredni kontakt z preparatem

• opróżnione opakowania, trzykrotnie 
przepłukane. Popłuczyny należy wlać do 
pojemnika z cieczą roboczą i wykorzystać 
do oprysku

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ  TAKICH OPAKOWAŃ 
DO ODPADÓW KOMUNALNYCH !!!



W ramach Systemu nie odbiera się:
• opakowań brudnych, niewypłukanych
• opakowań z resztkami produktów
• opakowań z produktami przeterminowanymi
• opakowań zbiorczych, np. kartonów

Niezabrudzone opakowania zbiorcze nie są odpadem 
niebezpiecznym, są odpadem komunalnym.

Jakich opakowań  nie oddajesz do Systemu PSOR?

BRUDNYCH OPA-
KOWAŃ

OPAKOWAŃ
Z RESZTKAMI
PRODUKTÓW

OPAKOWAŃ
Z PRODUKTAMI
PRZETERMINO-

WANYMI

OPAKOWAŃ
ZBIORCZYCH, NP.
KARTONÓW, FOLII

STRETCH

OPAKOWAŃ PO
INNYCH PRODUKTACH

NIŻZBIERANE
WSYSTEMIE







Opakowania –
na co zwrócić uwagę?

Nie należy oddawać opakowań 
firmom, które nie posiadają 
uprawnień do odbioru, transportu 
i utylizacji tzw. odpadów 
niebezpiecznych. 

Sprawdź, czy na Karcie 
Przekazania Odpadu 
znajduje się kod 15 01 10*.



Karta Przekazania Odpadów

Kartę przekazania odpadu sporządza 
posiadacz odpadów, który przekazuje 
odpady.

Data, pieczęć 
i podpis



Przygotowanie 
opakowania do 
zwrotu
Warunkiem przyjęcia przez sklep jest czystość 
opakowania.
Przed oddaniem opakowanie musi być:
•trzykrotnie wypłukane. 
•Popłuczyny należy wykorzystać do oprysku. 
•W ten sposób wykorzystuje się całą jego zawartość bez 
zbędnych strat i dba się o bezpieczeństwo wszystkich osób 
uczestniczących w zbiórce. Pozwala to uniknąć kosztów 
zagospodarowania pozostałości środków. 

Sklep odmówi przyjęcia brudnych opakowań!

Płucz trzy razy
5%



Co zrobić z resztkami niewykorzystanych środków 
ochrony roślin?

W myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu 
postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin należy:

„postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych 
i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym resztki cieczy użytkowej 
po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych 
należy: 

1) zużyć po uprzednim rozcieńczeniu na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, 
w miejscu, w którym zastosowano środek ochrony roślin w mniejszej ilości, jeżeli jest to możliwe, lub 

2) unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację 
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub 

3) unieszkodliwić w sposób inny niż wskazany w pkt 2, jeżeli jest on zgodny z przepisami 
o odpadach.” 



Przechowuj opakowania w magazynie środków ochrony 
roślin w miejscu wydzielonym na odpady.

Opakowania muszą być:
• czyste
• zamknięte
• umieszczone w specjalnym miejscu, do którego nie mają dostępu 

osoby niepowołane

Jeżeli gospodarstwo lub grupa gospodarstw zgromadzą większą ilość 
opakowań (minimalnie 10 m3 lub 15 worków), sprzedawca może zgłosić 
je bezpośrednio do Operatora Systemu PSOR, aby poinformować 
o możliwości bezpośredniego odbioru.

Jak przechowywać 
opakowania?

A jeśli masz bardzo dużo 
opakowań?



Wymogi magazynu odpadów niebezpiecznych

Na zewnątrz pomieszczenia musi znajdować się informacja o znajdujących się w nich odpadach.

Magazyn musi posiadać:

• wentylację uruchamianą z zewnątrz zapewniające bezpieczne przechowywanie i przebywanie w 
pomieszczeniu,

• temperatura odpowiednią do przechowywania chemikaliów – informacja na etykiecie i w karcie 
charakterystyk preparatu,

• wilgotność odpowiednia do przechowywanych preparatów,

• oświetlenie (uruchamiane z zewnątrz),

• zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych

• odpowiedni sprzęt gaśniczy, sorbent odpowiednie do ilości i rodzaju przechowywanych substancji, a także 
pojemnik na zużyty sorbent, 

• zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich! 

• nieprzepuszczalna posadzkę (beton), z materiałów niepalnych, łatwo zmywalnych, ograniczających poślizg 
oraz odporną na działanie substancji żrących,

• bariery, zapobiegające rozprzestrzenianiu się rozlanych cieczy, zabezpieczając przed skażeniem wód 
powierzchniowych i podziemnych,

• posiadać instrukcję BHP, P.POŻ. umieszczoną w widocznym miejscu.



Etykieta środka chemicznego zawiera informacje na 
temat:

- sposobu użycia danego preparatu, zakresu jego stosowania, okresu 
karencji

- rodzaju koniecznych do zastosowania środków bezpieczeństwa, ubrań 
ochronnych, rękawic

- sposobu magazynowania dotyczących konkretnego preparatu
- postępowania z resztkami preparatu, zasadach postępowania w 

przypadku nieumyślnego uwolnienia do środowiska



Znajdź punkt 
odbioru
Opakowania należy oddać do sklepu lub hurtowni. Sklep 
ma obowiązek je przyjąć, o ile są one czyste i trzykrotnie 
przepłukane.
Nie trzeba okazywać dowodu zakupu czy faktury.

Na stronie www.systempsor.pl można znaleźć aktualną 
listę sklepów prowadzącą zbiórkę w Systemie PSOR.

systempsor.pl/punkty-odbioru

http://www.systempsor.pl/
http://systempsor.pl/punkty-odbioru/


Jeżeli rolnik nieodpowiednio gospodaruje opakowaniami, 
musi liczyć się z karą grzywny lub utratą dopłat unijnych.

Kary i grzywny

Nie należy samodzielnie utylizować opakowań po środkach ochrony roślin: 
spalać, wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, pozostawiać w lesie, na 
polu.

Tego typu zachowanie jest złamaniem prawa i może być niebezpieczne dla 
zdrowia ludzi i zwierząt, a także doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska.



System PSOR 
w liczbach
W ostatnich latach zbiera się średnio około 1600 ton 

opakowań rocznie. Odpowiada to około 60% masy 

opakowań wprowadzonych na rynek.

W Systemie aktywnie zbiera opakowania  

około 4,5 tys. sklepów w całej Polsce.

systempsor.pl

Jesteśmy w stanie zbierać więcej –
prosimy zwracajcie opakowania!

http://systempsor.pl/system-w-liczbach/




Pamiętaj: liczy 
się każde 
opakowanie!

Pytania? 

zadzwoń: 801 561 461 lub (58) 622 01 08
napisz: kontakt@systempsor.pl

Więcej informacji: www.systempsor.pl

facebook.com/liczysiekazdeopakowanie

http://systempsor.pl/
facebook.com/liczysiekazdeopakowanie


ODPADY w DZIAŁALNOŚCI 
ROLNICZEJ 



ODPADY - Definicje

Odpad – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany

Odpady klasyfikujemy na grupy, podgrupy ze względu na:

- źródło ich powstawania (np. odpady rolnicze, ogrodnicze, komunalne, odpady 
weterynaryjne,     opakowaniowe)

- właściwości, a także zawarte substancje (odpady niebezpieczne oraz inne niż 
niebezpieczne)



Odpady niebezpieczne - oznaczają odpady wykazujące co 
najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, które 
zostały wymienione w ustawie o odpadach w załączniku nr 4.  
W katalogu odpadów zostały one oznaczone „*”.  

Odpady inne niż niebezpieczne – oznaczają odpady nie 
wykazujące żadnych właściwości niebezpiecznych, oraz w 
których zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza 
ustalonej wartości progowej, o której mowa w Ustawie o 
odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). 



Wytwórca odpadów
- rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie 
powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), 
oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub 
inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych 
odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia 
usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest 
podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie 
usługi stanowi inaczej;



Katalog odpadów

Grupa 02 - Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, 
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

np. 02 01 03 - Odpadowa masa roślinna

02 01 08* - przeterminowane, niepełnowartościowe agrochemikalia

Grupa 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok 
ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb 
drukarskich

np. 08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne

Grupa 13 - oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw

oleje odpadowe - mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do 
użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje 
przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;

13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe



Katalog odpadów

Grupa 15 
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych – bigbagi po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin, 
opakowania po farbach

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne 
niż wymienione w 15 02 02

Grupa 16
16 01 04* - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 07* - Filtry olejowe

16 02 13*, 16 02 14 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe 



Odpady niebezpieczne

- opakowania po substancjach niebezpiecznych (beczki po olejach, opakowania po środkach ochrony 
roślin

- niepełnowartościowe środki chemiczne

- oleje, płyny hamulcowe i inne płyny eksploatacyjne pojazdów, paliwa, smary

- filtry olejowe, 

- zużyte czyściwo, zużyty sorbent, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 

- przeterminowane lekarstwa,   

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (świetlówki, chłodziarki),

- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

- odpady z remontów - pokrycia dachowe zawierające azbest

- resztki cieczy użytkowych, przeterminowane, niepełnowartościowe środki ochrony roślin,

Odpady niebezpieczne należy gromadzić w sposób selektywny, nie stanowiący zagrożenia dla ludzi i 
środowiska do czasu przekazania ich firmie posiadającej decyzję na ich zagospodarowanie.  



Odpady inne niż niebezpieczne

- opakowania  i odpady z tworzyw sztucznych (folia po sianokiszonkach, worki typu bigbag)

- opakowania i odpady szklane

- opakowania i odpady metalowe (puszki po farbach, beczki)

- popioły

- zużyte części maszyn, opony

- odpady z remontów, ogrodzenia, gruz

- odpady komunalne

- gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów

- odpadowa masa roślinna i zwierzęca

- padłe zwierzęta

- odpadowe agrochemikalia

Odpady należy gromadzić w sposób selektywny, tak aby można je było poddać w pierwszej 
kolejności recyklingowi lub odzyskowi. 



Hierarchia sposobów postępowania z odpadami

Zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów

Przygotowanie 
do ponownego użycia

Recykling

Inny proces odzysku

Unieszkodliwienie

Recykling – to odzysk, w ramach którego odpady są 
ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub 
innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie 
materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie 
obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania 
na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa 
lub do celów wypełniania wyrobisk;

Szczególnym rodzajem recyklingu jest recykling 
organiczny. 
Materiał roślinny tam gdzie jest to możliwe, powinien 
być z zasady zagospodarowywany w miejscu jego 
powstawania. W przypadku pozostałości pożniwnych 
i po wykopkowych należy je rozdrabniać, rozprowadzać 
równomiernie na polu i przyorać.



Podział odpadów ze względu na 
źródło ich powstawania 

Odpad powstający 
w gospodarstwie domowym

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 
r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o odpadach

Ustawa o opakowaniach

Odpad 
komunalny

Odpad powstający z działalności 
rolniczej

Ustawa o odpadach 

Ustawa o nawozach i nawożeniu

Ustawa w sprawie stosowania i 
przechowywania środków ochrony 
roślin

Ustawa o opakowaniach i 
odpadach opakowaniowych

Odpad 
powstający 

z działalności 
rolniczej



Obowiązki wytwórcy odpadów

Gmina – PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

Zagospodarowanie poprzez przekazanie firmie 
posiadającej odpowiednie decyzję na transport i 
zbieranie odpadów 

Przeterminowany środek chemiczny 

Powstający
w gospodarstwie 

domowym

Powstający
w gospodarstwie 

rolnym

Koszt unieszkodliwienie odpadu po stronie 
gminy

Koszt unieszkodliwienie odpadu po stronie 
wytwórcy odpadów 



Magazynowanie odpadów – Ustawa o odpadach

1. (…)odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i 
zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, 
w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady

2. (…)odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

3. (…)jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

4. Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność 
magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów 

uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania 
odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez 
rok.

6. Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych 
odpadów.

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez 
wytwórcę odpadów



Oleje odpadowe

Magazyn olejów odpadowych musi spełniać wymagania ochrony 

przeciwpożarowej. Pojemniki z olejami przechowuje się na utwardzonym 

miejscu, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem gruntu, opadami 

atmosferycznymi, posiadać niepalne środki do zebrania ew. wycieków.   

Oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników, wykonanych z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów 

odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, 

wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. 

Na pojemnikach umieszcza się napis „olej odpadowy” w celu jego 

identyfikacji. 

(Dz.U.2015 nr 0 poz. 1694)



UWAGA! 
W obrocie odpadami należy pamiętać że:

• odpady można JEDYNIE przekazać firmie, która posiadają zezwolenie na zbieranie 
odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru Marszałka 
województwa. Wraz z przekazaniem odpadów podmiotowi zbierającemu przenosimy na 
niego odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadami, 

• przekazanie odpadów transportującemu nie zdejmuje odpowiedzialności z wytwórcy 
odpadów za dalsze zagospodarowanie odpadów przez kolejnego posiadacza’

• przekazujący odpady wystawia Kartę Przekazania Odpadów, zgodnie z wzorem z Ustawy 
o odpadach. 

Przekazanie odpadów podmiotowi nieuprawnionemu do zbierania, przetwarzania 
odpadów, skutkuje odpowiedzialnością karną. 

„Art. 175. Ustawy o odpadach (Dz.U.2013poz.21) 
Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, 
gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub 
wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny.”



Dziękuję za uwagę 
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Aleksandra Mrowiec, dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
oraz 
Anna Wittbrodt, Operator Systemu Zbiórki Opakowań PSOR


