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Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania
i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do
płynnej żywności jest pożyteczną i cenną inicjatywą
dla ochrony środowiska.

Udzielając tej inicjatywie poparcia, obejmuję ją Patronatem

Minister Środowiska

Prof. Jan Szyszko
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Sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia
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Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania
i recyklingu odpadów opakowaniowych
po kartonach do płynnej żywności
POD HONOROWYM PATRONATEM
MINISTRA ŚRODOWISKA
zawarte w Warszawie w dniu 2 lipca 2007 r.

Strony niniejszego Porozumienia:
- kierując się potrzebą ograniczania oddziaływania zużytych opakowań
na środowisko naturalne;
- dążąc do realizacji postanowień ustawy z dnia 11-go maja 2001 roku
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
(Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami);
- uznając potrzebę intensyfikacji działań edukacyjnych w zakresie właściwego
gospodarowania odpadami opakowaniowymi, w szczególności odpadami
pokonsumpcyjnych z opakowań kartonowych do płynnej żywności,
postanawiają co następuje:
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§ 1. Strony Porozumienia
1. Stronami Porozumienia są następujące podmioty:
a. Organizacje reprezentujące producentów żywności, którzy wprowadzają na rynek
żywność w płynie przy wykorzystaniu opakowań kartonowych:
i. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny z siedzibą
z Warszawie przy ul. Hożej 66/68 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie,
pod nr KRS 0000113465 , reprezentowany przez:
Stanisław Michalski – Prezes Zarządu
Waldemar Broś – Zastępca Prezesa Zarządu
ii. Związek Prywatnych Przetwórców Mleka z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 31 lok. 202 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000021514 , reprezentowany przez:
Elżbieta Nitecka – Dyrektor Biura Zarządu
iii. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków z siedzibą w Warszawie
przy ul. Rakowieckiej 36 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000205017 , reprezentowane przez:
Julian Pawlak – Prezes
Romuald Ozimek – Wiceprezes
zwane dalej „Organizacjami Zrzeszającymi Użytkowników Opakowań”
b. Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski
w zakresie produkcji lub sprzedaży kartonowego materiału opakowaniowego
do płynnej żywności
i. Elopak S.A., z siedzibą w Czosnowie, przy ul. Duńskiej 3 zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000118262, reprezentowany przez:
Edward Zakrzewski – Prezes Zarządu
Arkadiusz Nowak – Członek Zarządu
ii. SIG Combibloc Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bekasów 63/65,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000185533 reprezentowana przez:
Jerzy Górczyński – Prezes Zarządu
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iii. Tetra Pak Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 8a,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000027538, reprezentowana przez:
Evan Klintner – Dyrektor Generalny – Członek Zarządu
Jan Jasiński - Prokurent
zwane dalej „Dostawcami Materiału Opakowaniowego”.
c. Organizacje działające na rzecz rozwoju gospodarki żywnościowej i
opakowaniowej:
i. Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań
Przyjaznych Środowisku Eko-Pak, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej
73, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000144806, reprezentowana przez:
Agnieszka Krejner-Pawełas – Prezes Zarządu
ii. Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000143024,
reprezentowane przez:
Małgorzata Skonieczna – Prezes
Małgorzata Faraś – Wiceprezes Zarządu
iii. Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”, z siedzibą w Warszawie,
przy Aleja Wilanowska 97E, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000239258,
reprezentowana przez:
Tadeusz Pokrywka – Prezes KIG „PS”
zwane dalej „Organizacjami ”
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§ 2. Przedmiot i cel porozumienia
1. Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie zasad współpracy zainteresowanych
Stron Porozumienia przy tworzeniu i finansowaniu wspomagania systemu selektywnego
zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej
żywności w Polsce.
2. Porozumienie jest otwarte dla wszystkich organizacji, które prowadzą działalność na
terytorium Polski w zakresie reprezentowania podmiotów gospodarczych:
a. zajmujących się produkcją lub sprzedażą opakowań kartonowych
do płynnej żywności lub
b. wprowadzających na rynek krajowy żywność w płynie przy wykorzystaniu
opakowań kartonowych, w tym podmiotów zlecających wytworzenie produktu
w opakowaniu kartonowym pod marką własną oraz importerów opakowań
(dalej: Użytkownicy opakowań).
3. Przystąpienie do Porozumienia jest dobrowolne.
4. Porozumienie ma na celu stworzenie mechanizmu wspomagania systemu selektywnego
zbierania i recyklingu, odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności
w Polsce, zapewniającego osiągnięcie zakładanych wskaźników recyklingu
tych odpadów.
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§ 3. Definicje
Użyte w niniejszym Porozumieniu pojęcia oznaczają, co następuje:
a) Strony Porozumienia - podmioty wymienione w §1, a także każdą organizację,
która zadeklarowała poparcie dla celów i zasad działania Porozumienia oraz zgłosiła
przystąpienie do Porozumienia i została przyjęta uchwałą Rady Porozumienia.
b) System recyklingu opakowań - system selektywnego zbierania i recyklingu,
odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności
wprowadzonych wyłącznie na polski rynek.
c) Ustawa o gospodarowaniu odpadami - ustawa z dnia 11-go maja 2001 roku
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
(Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami).
d) Zakładany poziom recyklingu - poziom recyklingu odpadów opakowaniowych
po kartonach do płynnej żywności wprowadzonych wyłącznie na polski rynek
nie mniejszy niż w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego
Porozumienia.
e) Uczestnik Porozumienia - Użytkownik opakowań kartonowych do płynnej żywności.
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§ 4. Zasady ogólne współpracy
1. Strony Porozumienia kierując się potrzebą podjęcia praktycznych działań w sferze
zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności
zobowiązują się do współdziałania w dziele stworzenia mechanizmu finansowego
wsparcia dla w/w działań.
2. Strony Porozumienia deklarują zamiar aktywnego uczestniczenia w systemie recyklingu
kartonowych odpadów opakowaniowych do płynnej żywności i wzajemnej współpracy
dla osiągnięcia celów zakładanych w niniejszym Porozumieniu.
3. Zakłada się, że system wsparcia finansowego, o którym mowa w ustępie 1 (zwany dalej
„systemem wspomagania finansowego”) nie będzie ukierunkowany na osiąganie zysku,
w tym w szczególności wszelką działalność Stron Porozumienia związaną z przedmiotem
i celem niniejszego Porozumienia oraz obsługą administracyjną, o której mowa w § 4
ust. 5, prowadzona będzie na zasadach „non- profit”. Ponadto zakłada się, że system
wspomagania finansowego nie będzie stwarzać żadnych preferencji ekonomicznych
dla którejkolwiek ze Stron Porozumienia (zasada równości stron).
4. System wspomagania finansowego, o którym mowa w ustępie 3 polegać
będzie na stworzeniu:
a. organizacji pozyskiwania środków finansowych od Użytkowników opakowań
kartonowych do płynnej żywności oraz ze źródeł zewnętrznych,
b. dystrybucji pozyskanych środków finansowych pomiędzy przedsiębiorców
aktywnie działających na polu zbierania, recyklingu odpadów opakowaniowych
po kartonach do płynnej żywności,
c. reguł raportowania osiąganych rezultatów.
5. W celu sprawowania bieżącej kontroli nad funkcjonowaniem Porozumienia oraz
opracowywania rocznych planów operacyjnych, tworzy się Radę Porozumienia.
a. W skład Rady Porozumienia wchodzą przedstawiciele Stron Porozumienia
– po jednym przedstawicielu każdej ze Stron Porozumienia.
b. Każdemu przedstawicielowi przysługuje jeden głos.
c. W skład Rady Porozumienia wchodzi także Sekretarz Rady Porozumienia
zatwierdzony przez Radę Porozumienia. Sekretarz Rady Porozumienia
ma jedynie głos doradczy.
d. Rada Porozumienia wybiera imiennie Przewodniczącego spośród członków Rady
Porozumienia będących przedstawicielami Dostawców Materiału
Opakowaniowego na okres jednego roku kalendarzowego.
e. Przewodniczący Rady ustala porządek obrad Rady.
f. Rada określi szczegółowy zakres swojego działania w Regulaminie Rady
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6. Rada Porozumienia ustala i informuje pisemnie lub elektronicznie Użytkowników
Opakowań raz w roku, najpóźniej do końca września, o wysokości stawek dopłaty
recyklingowej na następny rok kalendarzowy wnoszonej przez Użytkowników
opakowań kartonowych do płynnej żywności na rzecz systemu wspomagania
finansowego. W razie uzasadnionej potrzeby Rada Porozumienia może uchwalić
zmianę wysokości dopłaty recyklingowej w ciągu roku kalendarzowego.
7. Prognozy finansowe i zasady ustalania dopłaty recyklingowej oraz planowane wielkości
masy opakowań kartonowych do płynnej żywności oraz wysokość stawki określana
jest na drodze Uchwały Rady Porozumienia podjętej większością ¾ głosów Stron
Porozumienia przy udziale co najmniej ¾ osób reprezentujących Strony Porozumienia
8. Strony Porozumienia uzgadniają, że dopłata recyklingowa:
a. Dopłata recyklingowa będzie zbierana przez Dostawców
Materiału Opakowaniowego.
b. Wielkość zebranych kwot będzie raportowana i przesyłana na konto systemu
ewidencji i kontroli raz w miesiącu – do ostatniego dnia każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
c. Dostawcy Materiału Opakowaniowego zobowiązują się do comiesięcznego
obciążania swoich klientów (Użytkowników opakowań) i do przekazywania
należnej kwoty dopłaty recyklingowej na wyodrębniony rachunek systemu
wspomagania finansowego w okresach miesięcznych w obrębie roku
kalendarzowego. Wyjątek stanowi rozliczenie miesiąca grudnia,
które nastąpi do końca stycznia roku następnego,
d. Dopłata recyklingowa nie pobrana od któregokolwiek z Użytkowników Opakowań
nie może być przerzucana na innych Użytkowników
9. Strony potwierdzają, że zasadą działania Porozumienia jest jawność dla Stron
Porozumienia. Osiągane rezultaty działania będą poddawane niezależnemu
audytowi i publikowane w rocznych raportach Porozumienia.

10. Strony Porozumienia i reprezentowani przez nie przedsiębiorcy są uprawnieni do
korzystania ze znaku towarowego, o którym mowa w § 6., ust. 3 Porozumienia,
w zakresie określonym celami tego Porozumienia.
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§ 5. Obowiązki Organizacji Zrzeszających Użytkowników opakowań
1. Organizacje Zrzeszające Użytkowników opakowań zobowiązują się do podjęcia
i stałego kontynuowania następujących działań:
a. wprowadzania koncepcji i zasad niniejszego Porozumienia
do działań swoich organizacji,
b. aktywnego wspierania idei Porozumienia na wszystkich polach
działania swoich organizacji,
c. informowania i wyjaśniania swoim członkom zasad generowania
i dystrybucji środków finansowych pozyskiwanych przez system
wspomagania finansowego,
d. włączenia idei Porozumienia Dobrowolnego do swoich planów działania w sferze
informacyjnej i edukacyjnej, nakierowanych zarówno na swoich członów,
jak i na otoczenie biznesowe,
e. upowszechniania, zgodnie ze swoimi możliwościami, broszury informacyjnej
o zasadach i korzyściach wynikających z funkcjonowania systemu zbierania
i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.
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§ 6. Obowiązki Dostawców Materiału Opakowaniowego
1. Dostawcy Materiału Opakowaniowego zobowiązują się do:
a. opracowania szczegółowych zasad pozyskiwania środków finansowych
od Dostawców i Użytkowników opakowań o których mowa w § 4. ust. 4,
w tym koncepcji funkcjonowania przepływu środków finansowych
w systemie wspomagania finansowego,
b. finansowania zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej umowie,
systemu ewidencji i kontroli przepływu środków finansowych
w systemie wspomagania finansowego,
c. opracowania zasad naliczania do ceny materiału opakowaniowego specjalnej
dopłaty recyklingowej, zasad kontroli poboru tej dopłaty oraz weryfikacji
i sposobów zmiany jej wysokości.
2. Do obowiązków Dostawców Materiału Opakowaniowego należy regularne
odprowadzanie środków finansowych pozyskiwanych z tytułu dopłaty recyklingowej
na wyodrębniony rachunek systemu wspomagania finansowego oraz regularne
raportowanie wolumenu masy opakowaniowej wprowadzanej na rynek.
3. Dostawcy Materiału Opakowaniowego zobowiązują się opracować logo i znak towarowy,
który będzie identyfikował działalność przewidzianą niniejszym Porozumieniem, a także
zobowiązują się na koszt własny zgłosić do zarejestrowania wspólne prawo ochronne
na ten znak towarowy i utrzymywać jego ochronę, co najmniej przez okres
obowiązywania niniejszego Porozumienia.
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§ 7. Obowiązki Organizacji
1. Organizacje zobowiązują się do podjęcia i stałego kontynuowania
następujących działań:
a. aktywnego wspierania idei Porozumienia na wszystkich polach działania
swoich organizacji,
b. włączenia idei Dobrowolnego Porozumienia do swoich planów działania w sferze
informacyjnej i edukacyjnej, nakierowanych zarówno na swoich członów,
jak i na otoczenie biznesowe,
c. dzielenia się ze Stronami Dobrowolnego Porozumienia doświadczeniami
uzyskanymi w innych krajach oraz doradzania w sferze rozwoju rynku
żywnościowego, w tym rozwoju opakowań i zagospodarowywania odpadów
opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności w Polsce.
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§ 8. Okres obowiązywania
a. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2007.
b. Porozumienie zostaje zawarte na okres do 31 grudnia 2014 roku.
c. Za zgodą Stron Porozumienia obowiązywanie Porozumienia może być
przedłużone na dalszy okres oznaczony.
d. Każda ze Stron Porozumienia może wypowiedzieć niniejsze Porozumienia przed
upływem terminu jego obowiązywania, w przypadku zagrożenia rozwiązaniem lub
likwidacją jej działalności lub w innych uzasadnionych przypadkach. Oświadczenie
o wypowiedzeniu Porozumienia powinno być doręczone przewodniczącemu Rady
Porozumienia. Okres wypowiedzenia będzie wynosił, co najmniej sześć miesięcy
i kończył się z upływem roku kalendarzowego. W takim przypadku Porozumienie
będzie nadal obowiązywało pomiędzy pozostałymi Stronami Porozumienia.
e. Porozumienie może być rozwiązane przed upływem terminu jego obowiązywania,
¾ na podstawie uchwały Rady Porozumienia podjętej większością głosów przy
udziale co najmniej ¾ osób reprezentujących strony Porozumienia, stwierdzającej,
że:
i. cele Porozumienia zostały osiągnięte, lub
ii. cele Porozumienia nie są realizowane, lub
iii. dalsze istnienie Porozumienia jest z innych przyczyn zbędne, lub
iv. dalsze istnienie Porozumienia jest niecelowe.
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§ 9. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Porozumienie stanowi całkowite i wyłączne porozumienie miedzy Stronami
Porozumienia w jego przedmiocie.
2. Załączniki nr 1 i nr 2 do Porozumienia stanowią jego integralną część.
3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony Porozumienia uzgadniają, że w przypadku, gdy
część niniejszego Porozumienia zostanie uznana za nieważną lub prawnie wadliwą
z jakiegokolwiek innego tytułu, pozostała część Porozumienia pozostanie w mocy.
Jeżeli chodzi o postanowienia dotknięte nieważnością lub niewykonalnością, to
Strony Porozumienia wynegocjują w dobrej wierze, w możliwie najszerszym zakresie,
postanowienia alternatywne, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać
pierwotne intencje Stron Porozumienia.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wraz z załącznikami wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony Porozumienia nie mogą
powoływać się na ustalenia pozaumowne.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz właściwe przepisy regulujące gospodarowanie odpadami opakowaniowymi.
6. Żadna ze Stron Porozumienia nie może dokonać cesji praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody wszystkich pozostałych
Stron Porozumienia.
7. Sprawy nierozstrzygnięte w Porozumieniu Strony Porozumienia zobowiązują
się rozwiązywać polubownie.
8. Wszelkie spory pomiędzy Stronami Porozumienia związane z wykonywaniem
niniejszej Umowy rozpoznawać będzie sąd arbitrażowy przy
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
9. Porozumienie sporządzono w 11 jednobrzmiących egzemplarzach, parafowanych na
każdej z kart, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Porozumienia. Egzemplarz
Porozumienia nienoszący cech, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi
dowodu uzgodnień w nim zawartych.
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Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
Stanisław Michalski – Prezes Zarządu

…………………………………………………..
Waldemar Broś – Zastępca Prezesa Zarządu

…………………………………………………..

Związek Prywatnych Przetwórców Mleka
Elżbieta Nitecka – Dyrektor Biura Zarządu

…………………………………………………..

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
Julian Pawlak – Prezes

…………………………………………………..
Romuald Ozimiek – Wiceprezes

…………………………………………………..

Elopak S.A.
Edward Zakrzewski – Prezes Zarządu

…………………………………………………..
Arkadiusz Nowak – Członek Zarządu

…………………………………………………..

SIG Combibloc Sp. z o.o
Jerzy Górczyński – Prezes Zarządu

…………………………………………………..

16

Tetra Pak Sp. z o.o
Evan Klintner – Dyrektor Generalny – Członek Zarządu

…………………………………………………..
Jan Jasiński – Prokurent

…………………………………………………..

Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań
Przyjaznych Środowisku Eko-Pak
Agnieszka Krejner-Pawełas – Prezes Zarządu

…………………………………………………..

Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności
Małgorzata Skonieczna – Prezes

…………………………………………………..
Małgorzata Faraś – Wiceprezes Zarządu

…………………………………………………..

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”
Tadeusz Pokrywka – Prezes KIG „PS”

…………………………………………………..

Warszawa, dnia 2 lipca 2007 r.
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Załącznik nr 1
Zasady działania systemu wspomagania finansowego.
1. Obsługę administracyjną systemu wspomagania finansowego w pierwszym
roku obowiązywania Porozumienia Dobrowolnego powierza się Krajowej Izbie
Gospodarczej Przemysł Spożywczy (KIG PS), a w okresie późniejszym forma
organizacyjno-prawna systemu wspomagania finansowego zostanie
dostosowana do wymogów nowelizowanego prawa.
2. KIG PS zobowiązuje się do prowadzenia administracji systemu wspomagania
finansowego i zarządzania pozyskanymi środkami finansowymi zgodnie
z zasadami i celami określonymi w Porozumieniu oraz wytycznymi Rady Porozumienia.
KIG PS zobowiązuje się w szczególności:
a. uruchomić i prowadzić system ewidencji i kontroli umożliwiający gromadzenie,
agregowanie i monitorowanie wszystkich spływających do KIG PS danych,
w postaci komputerowej bazy danych,
b. zachować w tajemnicy wszelkie informacje stanowiące tajemnicę handlową
Uczestników i Stron Porozumienia,
c. udostępniać zagregowane dane wyłącznie Radzie Porozumienia,
d. udostępnienie takich informacji innej osobie wymaga uzyskania zgody
Rady Porozumienia na piśmie,
e. nie udostępniać nikomu danych nie zagregowanych.
3. Strony Porozumienia uzgadniają, że koszty funkcjonowania systemu ewidencji
i kontroli pokryją Dostawcy Materiału Opakowaniowego.
4. KIG PS ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone jej środki finansowe.
5. KIG PS zobowiązuje się do:
a. rozdysponowania środków pochodzących z dopłaty recyklingowej zgodnie
z zasadami ustalonymi przez Radę Porozumienia, wyłącznie na potrzeby
wynikające z dodatkowych kosztów zbierania i recyklingu odpadów
opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności,
b. szczegółowego rozliczania wydatków ze środków pozyskanych z dopłaty
recyklingowej, w tym do przekazywania jej wyłącznie po uzyskaniu
stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.
6. KIG PS zapewni właściwy, uzgodniony z Radą Porozumienia, sposób
raportowania w zakresie:
a. wielkości sprzedaży materiału opakowaniowego,
b. wpływu środków finansowych pochodzących z dopłaty recyklingowej
i innych źródeł,
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c. sposobu rozdysponowania pozyskanych środków finansowych,
d. osiąganych kwartalnych wyników,
e. osiągniętych poziomów recyklingu w zakresie odpadów opakowaniowych
po kartonach do płynnej żywności do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.
f. osiągniętych poziomów recyklingu w zakresie odpadów opakowaniowych po
kartonach do płynnej żywności do indywidualnych Użytkowników opakowań celem
uwzględnienia ich w osiąganych przez Użytkowników opakowań
poziomach odzysku
7. Działalność KIG PS, w zakresie objętym Porozumieniem, będzie poddawana rocznemu
niezależnemu audytowi, zamawianemu przez Radę Porozumienia.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących wpłynąć na stan finansowy KIG PS,
a w szczególności powstania zaległości w stosunku do skarbu Państwa – KIG PS jest
zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Rady Porozumienia.

Warszawa, dnia 2 lipca 2007 r.

19

Załącznik nr 2

Roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności
wprowadzonych na polski rynek (cele działania).
1. Strony Porozumienia uzgadniają następujące roczne poziomy recyklingu odpadów
opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności:
a. 2007
b. 2008
c. 2009
d. 2010
e. 2011
f. 2012
g. 2013
h. 2014

- 3,0%
- 4,5%
- 6,0%
- 7,5%
- 9,0%
- 10,5%
- 12,5%
- 15,0%

2. Strony Porozumienia uzgadniają, że powyższe cele będą przedmiotem dyskusji i rewizji
co roku w miesiącu czerwcu/lipcu, po otrzymaniu rocznych raportów o uzyskanych
wynikach z roku poprzedniego.

Warszawa, dnia 2 lipca 2007 r.
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