
Czym jest System PSOR?

Opakowanie środka ochrony roślin pełni istotną rolę w ochronie 
zdrowia rolników i środowiska, umożliwiając bezpieczny transport, 
magazynowanie i przygotowanie roztworu do oprysku. 
Opróżnione opakowanie staje się odpadem, który należy 
odpowiednio zagospodarować. Obowiązki prawne w tym zakresie 
ciążą zarówno na rolnikach, jak i na producentach i sprzedawcach 
środków ochrony roślin. 
Rozwiązaniem jest System Zbiórki Opakowań PSOR (System 
PSOR), który działa nieprzerwanie od 2004 roku. Jest to system 
ogólnopolski i całoroczny, umożliwiający zagospodarowanie 
opakowań w prosty, odpowiedzialny i bezpieczny 
dla środowiska sposób. 

Realizacja 
Celów 

Zrównoważonego 
Rozwoju:



PROMUJE WŁAŚCIWE 
GOSPODAROWANIE 

OPAKOWANIAMI oraz ich staranne 
płukanie – w trosce o zdrowie osób 
narażonych na kontakt ze stężonym 

produktem (rolnicy, pracownicy firm 
odpadowych, osoby postronne) 

i czyste środowisko

ZAPEWNIA BEZPIECZNY 
I ZGODNY Z PRAWEM 
sposób zagospodarowania 
odpadów sklasyfikowanych 
jako niebezpieczne

to jedyny system w Polsce, 
który realizuje ROZSZERZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PRODUCENTA 

PROMUJE nowoczesne 
i zrównoważone rolnictwo, 
zgodne z Dyrektywą 
o zrównoważonym 
stosowaniu pestycydów

jest elementem GOSPODARKI 
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

i wpisuje się w Europejską strategię 
na rzecz tworzyw sztucznych

na całym świecie działa obecnie 
ponad 50 SYSTEMÓW zbiórki 
opakowań, które w latach 
2005-2016 zebrały łącznie ponad 
700 000 TON opakowań

w 2019 roku w ramach 
Systemu PSOR odebraliśmy 
i poddaliśmy RECYKLINGOWI 
I ODZYSKOWI 75% MASY 
OPAKOWAŃ wprowadzonych 
na rynek osiągając tym samym 
ogólnoeuropejski cel wyznaczony 
na 2020 rok

nasze osiągnięcia 
DO DZIŚ:

SYSTEM  
PSOR

w procesie recyklingu opakowania 
przetwarzane są w sposób 
BEZPIECZNY DLA LUDZI 

I ŚRODOWISKA, 
m.in. na osłony do światłowodów 

i przewodów elektrycznych

w Polsce w ciągu 16 lat funkcjonowania 
Systemu PSOR ZEBRALIŚMY 

ŁĄCZNIE 21 806,5 TON 
opakowań - tyle opakowań 

zapełniłoby 97 boisk piłkarskich

w ramach Systemu PSOR 
opakowania odbierane są z ponad 

4 500 PUNKTÓW ODBIORU

97

75%



systemy zbiórki  opakowań 
w Europie 
w UE i  k ra jach tr zec ich dz ia ła w sumie 
18 sys temów umożl iw ia jąc ych zb iórkę, 
odzysk i  rec yk l ing opakowań po ś rodkach 
ochrony roś l in (śor)

SYSTEMY ZARZĄDZANE 
PRZEZ PRODUCENTÓW ŚOR

SYSTEMY PILOTAŻOWE ZARZĄDZANE 
PRZEZ PRODUCENTÓW ŚOR

INNE SYSTEMY ZBIÓRKI 
OPAKOWAŃ PO ŚOR



System PSOR łączy prawo i praktykę

System PSOR - wizja i plany
dalszy udział w realizacji Celów 

Zrównoważonego Rozwoju 
i Europejskiej strategii na rzecz tworzyw 
sztucznych poprzez realizowanie założeń 

gospodarki o obiegu zamkniętym

Operator działający w imieniu 
producentów i importerów 
odbiera opróżnione 
i wypłukane opakowania 
z punktów sprzedaży 

Sklep ma obowiązek przyjąć bezpłatnie 
opakowanie i mieć podpisaną umowę na 
wywóz tych odpadów z firmą świadczącą 
profesjonalne usługi odbioru, transportu 

i unieszkodliwiania tzw. odpadów po sub-
stancjach niebezpiecznych (kod 15 01 10*)

Użytkownicy mają 
obowiązek zagospodarować 
opakowanie po wykorzysta-
nym  środku ochrony roślin 

oddając je sklepu
Zebrane opakowania 
są poddawane procesowi 
recyklingu i odzysku

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

Właścicielem Systemu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które koordynuje działanie Systemu i edukuje 
użytkowników środków ochrony roślin w zakresie prawidłowego gospodarowania opakowaniami

Czystość opakowań jest naszym priorytetem Zbiórka opakowań odbywa się według wysokich standardów jakościowych 
- w trosce o środowisko oraz bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu. 

Dlatego dla Systemu PSOR kluczowe jest trzykrotne wypłukanie opakowań przez użytkowników.

kontynuacja współpracy 
z instytucjami państwowymi, izbami 

rolniczymi i innymi organizacjami 
w celu utrzymania wysokiego 

poziomu zbiórki, odzysku i recyklingu

kontynuacja działań mających na celu 
edukację rolników, dystrybutorów 

i sprzedawców w zakresie 
prawidłowego gospodarowania 

opakowaniami

z

europejskie systemy zbiórki opakowań

WEJDŹ NA STRONĘ SYSTEMPSOR.PL ,  ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ!


