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Gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin -   
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Opakowania po środkach ochrony roślin i sposób ich zwrotu 
 

1. Które opakowania podlegają zwrotowi? 
Zwrotowi podlegają opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla 
organizmów wodnych lub ludzi, oznaczonych minimum jednym z piktogramów: 
 

 
 
 
Oraz opakowania po środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie, np. nawozy, 
adiuwanty, produkty biobójcze, oznaczone minimum jednym z piktogramów: 
 

 
 
 
W ramach Systemu nie odbiera się: 

• opakowań brudnych, niewypłukanych,  

• opakowań z resztkami produktów; 

• opakowań z produktami przeterminowanymi; 

• opakowań po nielegalnych środkach ochrony roślin; 

• opakowań zbiorczych, np. kartonów. Niezabrudzone opakowania zbiorcze są odpadem 
komunalnym. 
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2. Czy należy myć opakowania po środkach ochrony roślin? 
Puste opakowanie po środku ochrony roślin trzeba umyć. Tylko czyste opakowanie zostanie przyjęte 
przez sklep. Puste opakowanie należy trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. Płyn ten wykorzystuje się do oprysku. 
 

3. Co robić z opakowaniami po środkach ochrony roślin kupowanych w formie proszkowej? 
Należy postępować z nimi tak samo jak w przypadku opakowań po środkach ochrony roślin w formie 
płynnej.  Trzeba je trzykrotnie przepłukać.  
 

4. Czy opakowania po środkach ochrony roślin można spalać? 
W żadnym wypadku opakowań po środkach ochrony roślin nie wolno palić. Profesjonalnym paleniem 
zajmują się uprawnione do tego firmy, do których można się zgłosić w celu utylizacji. Firmy te posiadają 
odpowiednie instalacje. Jednakże, taki jednak zabieg jest odpłatny i jest to koszt, który ponosi osoba 
zdająca opakowania.  
 

5. Czy można wykorzystać opakowania po środkach ochrony roślin do innych celów? 
Opakowań po środkach ochrony roślin pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać do innych 
celów. Opakowania te należą do tzw. opakowań niebezpiecznych opatrzonych kodem 15 01 10*, co 
oznacza, że zgodnie z polskimi przepisami prawa muszą one być odpowiednio i profesjonalnie 
zagospodarowane. W tym celu zorganizowana jest profesjonalna zbiórka opakowań, zwana Systemem 
PSOR. 
 

6. Jakie są zasady przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin w budynkach 
gospodarczych.  

Puste opakowania należy trzykrotnie przepłukać wodą i umieścić w budynku gospodarczym. Przed 
wejściem do budynku powinna widnieć informacja, że w tym pomieszczeniu znajdują się opakowania 
po środkach ochrony roślin.  
 

7. Jaki jest cel zbierania opakowań po środkach ochrony roślin? 
Celem zbiórki jest po pierwsze dbałość branży środków ochrony roślin o środowisko, zdrowie ludzi 
i zwierząt. Zbiórka jest również odpowiedzią na polskie i unijne wymogi prawa, zgodnie z którym tzw. 
odpady niebezpieczne powinny być w sposób profesjonalny zagospodarowane,  m. in. również w imię 
troski o środowisko i zdrowie ludzi i zwierząt. 
 

8. Jak postępować z małymi opakowaniami po środkach ochrony roślin? 
Z każdym rozmiarem opakowania po środkach ochrony roślin należy postępować tak samo –
opakowanie musi być czyste i trzykrotnie wypłukane, bez resztek produktu.  
 

9. Co należy zrobić z opakowaniami po przeterminowanych środkach ochrony roślin? 
Jeśli rolnik dysponuje przeterminowanym środkiem ochrony roślin to powinien go poddać 
profesjonalnej utylizacji i ponieść jej koszty. Na rynku działają wyspecjalizowane firmy, które świadczą 
takie usługi. Jednakże, przed oddaniem przeterminowanego środka należałoby sprawdzić czy firma, 
której chcemy go powierzyć, posiada zgodę na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych. 
Przykładowo, firma REMONDIS w ramach usług dodatkowych, na indywidualne zlecenie poza 
Systemem PSOR, także oferuje odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych środków ochrony roślin 
czy opakowań z resztkami produktu.  
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10. Co zrobić gdy w opakowaniu pozostaje część niezużytego środka ochrony roślin? 
Resztę środka ochrony roślin należy zużyć zgodnie z zapotrzebowaniem, przed terminem ważności 
środka wpisanym na opakowaniu. Następnie puste opakowanie należy trzykrotnie przepłukać, 
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. 
 

11. Czy można gromadzić opakowania a potem je hurtem zwrócić? 
Tak, oczywiście. Ponadto, jeżeli gospodarstwo lub grupa gospodarstw zgromadzą większą ilość 
opakowań (minimalnie 10 m3 lub 15 worków), rolnik może zgłosić je do Operatora Systemu (mailowo, 
telefonicznie), aby poinformować o możliwości bezpośredniego odbioru.  
 

12. Czy worek z opakowaniami po środkach ochrony roślin można włożyć do samochodu i zabrać 
do sklepu? Czy muszę przewozić w specjalny sposób? 

Szczelnie zamknięte worki z pustymi i czystymi opakowaniami po środkach ochrony roślin można 
włożyć do samochodu i przewieźć do sklepu.  
 

13. Czy do punktów odbioru można oddawać opakowania papierowe po środkach ochrony 
roślin? 

Opakowania papierowe po środkach ochrony roślin i innych produktach niebezpiecznych 
wykorzystywanych w rolnictwie są odbierane przez punkty sprzedaży. Tych opakowań nie płuczemy. 
 

Punkty zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin  
 

14. W jakich miejscach można zwracać opakowania po środkach ochrony roślin? 
Przede wszystkim każdy sklep, który prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin ma obowiązek przyjąć 
puste opakowanie, o ile są one trzykrotnie przepłukane. Alternatywą dla sklepów są firmy, które 
zajmują się profesjonalnie odbiorem i unieszkodliwianiem takich opakowań (m. in. Remondis). Ale 
uwaga, należy sprawdzić czy taka firma ma zgodę na przetwarzanie i transport odpadów 
niebezpiecznych i czy na tzw. Karcie Przekazania Odpadu umieszczono odpowiedni kod: 15 01 10*. 
Korzystanie z usług takich firm jest odpłatne. Wyjątek stanowi firma Remondis, o ile opakowania są 
zabierane z gospodarstwa w ramach Systemu PSOR. 
 

15. Czy wykaz punktów znajduje się w Internecie? Gdzie w okolicy znajdują się punkty odbioru 
opakowań po środkach ochrony roślin? 

Najbliższe miejsce w którym można zwrócić opakowania można znaleźć na mapie zamieszczonej 
na  stronie internetowej http://systempsor.pl/punkty-odbioru/. 
 

16. Czy punkty zwrotu opakowań są oznakowane? 
Punkty zwrotu opakowań sprawa są jednocześnie punktami sprzedaży (to są te same miejsca - sklepy) 
w związku z tym punkty zwrotu należące do Systemu są oznaczone logo Systemu. Punkty te otrzymują 
również bezpłatnie materiały informacyjne dotyczące zbiórki i sposobu postępowania 
z opakowaniami. Zgodnie z przepisami prawa, wszelkie tego typu informacje muszą być umieszczone 
w widocznym dla klienta miejscu.  
Ponadto, w myśl przepisów prawa, wszystkie sklepy sprzedające środki ochrony roślin mają obowiązek 
przyjąć puste opakowania po nich. Dotyczy to również sklepów, które nie należą do Systemu. 
 
  

http://systempsor.pl/punkty-odbioru/
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17. Czy w gminach istnieją miejsca, które stanowią punkty odbioru opakowań po środkach 
ochrony roślin? 

Tak, jest to każdy sklep, który prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin. Ponadto, większość gmin 
odbiera niewielkie ilości opakowań po środkach ochrony roślin w tzw. PSZOK, Punktach Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
 

18. Jak sklep może przystąpić do Systemu? 
W celu wpisania sklepu, tj. Punktu Odbioru do Systemu należy wypełnić formularz zgłoszenia online, 
który znajduje się na stronie www.systempsor.pl w zakładce „sprzedawca”. Po zgłoszeniu Punkt 
Odbioru otrzymuje podpisaną umowę od Operatora Systemu - firmy Remondis. Umowa stanowi 
udokumentowanie prowadzonej zbiórki.  

• Punkt sprzedaży zgłoszony do Systemu otrzymuje pocztą worki o pojemności 500 
litrów, służące do przechowywania opakowań. 

• Odbiór zapełnionych worków należy zgłosić telefonicznie do operatora Systemu, firmy 
Remondis pod numerem 801 561 461 lub mailowo kontakt@systempsor.pl. 

• Odbiór opakowań nastąpi po zgłoszeniu konieczności odbioru z co najmniej pięciu 
sklepów w promieniu 30 km. 

• Opakowania odbierane są przez cały rok. 
• Punkt sprzedaży otrzymuje również bezpłatnie materiały informacyjne dotyczące 

zbiórki i sposobu postępowania z opakowaniami, które należy wywiesić w widocznym 
dla użytkownika miejscu w sklepie. 

 
19. Czy opakowania są też odbierane przez inne firmy? 

Istnieją firmy, które zajmują się profesjonalnie odbiorem i unieszkodliwianiem takich opakowań (m. in. 
Remondis). Ale uwaga, należy sprawdzić czy taka firma ma zgodę na przetwarzanie i transport 
odpadów niebezpiecznych i czy na tzw. Karcie Przekazania Odpadu umieszczono odpowiedni kod: 15 
01 10*. Odbiór opakowań poza Systemem PSOR jest odpłatny.  
Jeżeli firma odbierze opakowania bezpłatnie może to oznaczać, że nie posiada ona uprawnień do 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i traktuje odebrany surowiec jako odpad bezpieczny 
i może go poddać recyklingowi i wyprodukować elementy, które będą mieć np. kontakt z żywnością. 
Takie postępowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i z tego też powodu należy bacznie sprawdzać 
komu oddajemy puste opakowania. 
 

20. Gdzie trafiają zebrane opakowania? 
Odpady opakowaniowe zebrane z rynku poddawane są procesom odzysku oraz recyklingu zgodnym 
z wymogami prawnymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. zobowiązało branżę do osiągnięcia 8% poziomu recyklingu tworzyw 
sztucznych w 2016 r. W kolejnych latach pułap ten systematycznie rośnie, aż do osiągnięcia poziomu 
23,5% w roku 2020 i w latach następnych. W związku z ww. wymogami, PSOR wraz z firmą Remondis 
prowadzi recykling zebranych opakowań, przy zachowaniu odpowiednich norm technicznych, 
właściwych dla tzw. odpadów niebezpiecznych.   
 

  

http://www.systempsor.pl/
mailto:kontakt@systempsor.pl
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Obowiązki punktów zwrotu opakowań - sklepów 
 

21. Czy opakowania można zwracać tylko do sklepu w którym dokonano zakupu? 
Opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie. Nie ma konieczności 
okazywania paragonu czy też faktury. 
 

22. Czy sklep ma obowiązek udzielić informacji o zasadach postępowania z opakowaniami po 
środkach ochrony roślin? Problem ten jest zgłaszany we wszystkich województwach. 

 
Sklep przy sprzedaży środków ochrony roślin powinien poinformować kupującego o zasadach 
postepowania z pustymi opakowaniami i możliwości ich zwrotu do tegoż sklepu. 
 

23. Czy sklep ma prawo żądać paragonu zakupu środka ochrony roślin w tym samym sklepie? 
I czy w związku z brakiem paragonu sklep ma prawo odmówić przyjęcia opakowania? 

Jeśli sklep sprzedaje środki ochrony roślin ma obowiązek przyjąć opakowanie, niezależnie od tego gdzie 
środki zostały zakupione. Nie ma obowiązku okazywania faktury lub innego dowodu sprzedaży. 
 

24. Do kogo można się zgłaszać w przypadku odmowy przez sklep przyjęcia opakowania po 
środkach ochrony roślin? 

Wszelkie uwagi dotyczące niewywiązywania się przez sklep z obowiązku zbiórki opakowań należy 
zgłaszać do terenowych oddziałów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i/lub do 
terenowych oddziałów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Można również poinformować o 
tym problemie urzędników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 

Koszty zwrotu opakowań 
 

25. Czy osoba zwracająca opakowanie po środkach ochrony roślin ponosi jakieś dodatkowe 
koszty? 

Zwrot opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu albo oddanie opakowania bezpośrednio 
firmie Remondis (w ramach odbioru dużych ilości opakowań z gospodarstwa) nie wiąże się z żadnymi 
dodatkowymi kosztami. W sytuacji gdy użytkownik będzie chciał oddać opakowanie do spalenia, 
wówczas ponosi koszty zbycia opakowania po środkach ochrony roślin.  
 

26. Jakie są koszty z tytułu zwrotu opakowań? 
Każdy sklep ma obowiązek przyjąć puste opakowanie BEZPŁATNIE. Sprzedawcy nie mogą prosić 
o okazanie paragonu czy faktury. Osoba zwracająca opakowanie po środku ochrony roślin nie ponosi 
z tego tytułu żadnych kosztów. Warto pamiętać, że prawidłowe gospodarowanie opakowaniami to 
prawny obowiązek każdego profesjonalnego użytkownika środków ochrony roślin. Jeśli nie korzysta on 
z możliwości oddania opakowań do punktu sprzedaży, powinien pozbyć się opakowań w inny, 
bezpieczny i zgodny z prawem sposób - np. prosząc o pomoc specjalistyczną firmę. 
 

 


