Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony
roślin. Jesteśmy właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach
którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.
Z badań przeprowadzonych przez Millward Brown na zlecenie PSOR wynika, że rolnicy traktują urzędy gmin jako ważne źródło wiedzy na temat zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych. W związku
z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania ww. Systemu.
SYSTEM PSOR
System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski
zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.
System działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi.
Zbiórka opakowań prowadzona jest w całej Polsce przez cały rok. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny
obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu
sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży otrzymują worki do zbierania opakowań,
zasady zbiórki oraz materiały edukacyjne, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór
opakowań. Koszty związane z funkcjonowaniem Systemu ponoszą producenci i importerzy środków
ochrony roślin. W 2005 roku zebrano z rynku 25% opakowań po środkach ochrony roślin. Z roku na
rok poziom zbiórki wzrastał, by w 2014 r. wynieść blisko 67%. Pod kątem efektywności zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin Polska plasuje się w czołówce krajów europejskich.
OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN A ODPADY KOMUNALNE
Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie PSOR przez Millward Brown na temat gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin pokazują, że 70% rolników postępuje prawidłowo
i zwraca opakowania do punktu sprzedaży. Około 12% ankietowanych rolników wyrzuca je ze śmieciami komunalnymi, 6% składuje w gospodarstwie, a 1% spala we własnym zakresie. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i zagrożone karą grzywny. Działania PSOR mają na celu dotarcie
z informacją do wszystkich użytkowników i wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami opakowaniowymi po wykorzystanych środkach ochrony roślin.
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Sytuacja, w której opakowania po środkach ochrony roślin znajdują się wśród odpadów komunalnych, jest dla gmin niekorzystna. Stwarza to dodatkowe obowiązki, zwiększa koszty zbiórki i utrudnia
segregację odpadów. W naszym wspólnym interesie jest więc dotarcie do tych rolników, którzy nie
mieli jeszcze okazji zapoznania się z zasadami funkcjonowania i skorzystania z Systemu PSOR, a opakowaniami zarządzają w sposób nieodpowiedzialny lub sprzeczny z prawem. Będziemy wdzięczni za
wsparcie działań informacyjnych PSOR.
Liczymy na Państwa zaangażowanie w działania informacyjne skierowane do użytkowników środków ochrony roślin. W załączeniu przekazujemy materiały w formie elektronicznej, które mogą zostać rozesłane mieszkańcom lub umieszczone na gminnej stronie internetowej. Na Państwa życzenie możemy przesłać pocztą również plakaty do wywieszenia w gablotach w siedzibie gminy czy
zestaw ulotek.
Poniżej znajdują się linki do materiałów filmowych o Systemie PSOR (możliwość wykorzystywania,
za podaniem praw autorskich: System Zbiórki Opakowań PSOR):

•

Jak to się robi – zasady zbiórki opakowań Film na Youtube

•

Pomysłowy Rolnik Jan Film na YouTube

•

Liczy się każde opakowanie Film na YouTube

•

Liczy się każde opakowanie (dłuższa wersja) Film na YouTube

Dodatkowe informacje na temat Systemu PSOR oraz obowiązków wynikających z przepisów
dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dostępne są na stronie
www.systempsor.pl. Zachęcamy do jej odwiedzenia.
Zapraszamy również do kontaktu z nami kontakt@systempsor.pl.

Dyrektor PSOR
Anna Tuleja

POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN | Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin
00-074 WARSZAWA, TRĘBACK A 4, +48 (0) 22 630 98 95 | psor@psor.pl, www.psor.pl

