
OFERTA 

REKOPOL ORGANIZACJI ODZYSKU OPAKOWAŃ  S.A.  

DLA PROWADZĄCYCH JEDNOSTKI HANDLU DETALICZNEGO I HURTOWEGO 

  

Tablice informacyjne w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej 

– obowiązek Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2014 r. 

(na podst. ust. z dn. 13 czerwca 2013 r. o gosp. opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego np. sklep, kiosk, kram, hurtownia, 

sklepik szkolny, apteka czy sklep wielkopowierzchniowy ma obowiązek posiadać dostępną dla klientów 

informację o opakowaniach i odpadach po produktach tam sprzedawanych, zakresu systemów ich zbierania, 

postępowania z odpadami, czy znaczenia oznakowania na nich stosowanychA.  

W przypadku braku takiej informacji kara administracyjna wynosi od 500 zł do 20 000 zł  

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w porozumieniu z Instytutem Badawczym Opakowań COBRO 

przygotował wzór gotowych do wykorzystania w punktach sprzedaży tablic informacyjnych. Tablica ta zawiera 

wszelkie niezbędne, wymagane przez ustawę informacje.  

W ofercie podstawowej są 3 rodzaje tablic formatu A4 oraz A3.  

 Produkt Format Cena netto 1-10 egz.  Cena netto 11-50 egz.  Cena >50 egz. 
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 Wysokogatunkowy 

laminowany papier 200g + 
laminat 250 mic. 

A4 30 zł 19 zł 

Wyceniane 
indywidualnie 

Wysokogatunkowy 
laminowany papier 200g + 
laminat 250 mic. 

A3 40 zł 29 zł 
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Wysokogatunkowy 
laminowany papier 200g + 
laminat 250 mic. 

A3 40 zł 29 zł 
Wyceniane 

indywidualnie 

Do wartości zamówienia należy doliczyć koszt przesyłki kurierskiej 16 zł (z VAT) za całe zamówienie 

 

Tablice zawierają opis: 

• systemu zwrotu, zbierania, recyklingu i odzysku  

• postępowania z opakowaniami  

• znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach 

 

Tablica Wzór 1 – 19 podstawowych znaków stosowanych na opakowaniach 

Tablica Wzór 2 – 40 znaków (rozszerzono o oznaczenia substancji niebezpiecznych oraz opakowań 

wielomateriałowych) 
Tablica Wzór 3 – zawiera wszystkie informacje wymagane ustawą o gospodarce opakowaniami, opis 40 

znaków oraz informacje wymagane ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. (Dz. U. poz. 1688). 

 

 

 

 

 

 



Podgląd wzorów tablic: 

   

  

 

 

 

 

 

W celu zamówienia prosimy: 

• Przesłać wypełniony formularz zamówienia na adres m.biernat@rekopol.pl  

• Po wysłaniu mailowego potwierdzenia realizacji dla klienta tablice są wysyłane kurierem wraz z 

fakturą do zapłaty z 14 dniowym okresem płatności.  

• Klient otrzymuje informację o przyjęciu zlecenia do realizacji i wysyłce tablic.   

Osoba kontaktowa: Magda Biernat- Kopczyńska tel. 22 5500974, 515-305-615; Marta Krawczyk 512-229-313 

 

 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  

 
A Art 42. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych 

produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: 
1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, 
2) właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, 
3) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach 
– co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży. 
 
Art 54. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów (…) art. 42 sprawuje Inspekcja Handlowa, działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 

2009 r. Nr 151, poz. 1219, z późn. zm.8)). 

Art. 56. 1. Administracyjnej karze pieniężnej, zwanej dalej „karą pieniężną”, podlega ten, kto: 12) wbrew przepisowi art. 42 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, 
sprzedaje produkty w opakowaniach, 
nie przekazując użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: 
a) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, 
b) właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, 
c) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach 
– co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży; 

Art. 57. Kary pieniężne wynoszą: 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 10c-12 oraz 13 – od 500 zł do 20 000 zł. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 

Zwraca się uwagę, że należy przynajmniej raz do roku skontaktować się z firmą REKOPOL, by 

potwierdzić, że zawartość zakupionej rok temu tablicy jest zgodna z obowiązującym prawem. 

mailto:m.biernat@rekopol.pl

