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Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca Komisji Środowiska Jadwiga Rotnicka.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do 

ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i 

Administracji Państwowej: Witold Gintowt-Dziewałtowski, 

Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, Zbigniew Meres, Ireneusz 

Niewiarowski, Jarosław Obremski, Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, 

Janina Sagatowska, Janusz Sepioł;senatorowie członkowie Komisji 

Środowiska: Stanisław Gorczyca, Stanisław Hodorowicz, Andrzej 

Kobiak, Bogdan Pęk, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Jadwiga 

Rotnicka; 

 
 oraz goście: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu Janusz Ostapiuk; 

 

  Kancelaria Senatu: 

 Biuro Legislacyjne: 

 legislator Mirosław Reszczyński. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Przewodnicząca obradom Jadwiga Rotnicka przedstawiła zgłoszone wspólnie przez Komisję 

Środowiska oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej podczas 

debaty na posiedzeniu Senatu wnioski do ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych 

innych ustaw. Dwie spośród pięciu poprawek miały charakter redakcyjno-porządkowy, a trzy 

merytoryczny. Poprawki merytoryczne zmierzają do przywrócenia dotychczasowych 

przepisów ustawy, co pozwoli na recykling tylko w zakładach prowadzących jednocześnie 

recykling ołowiu i jego związków oraz tworzyw sztucznych lub elektrolitu. 

Senator Jadwiga Rotnicka zgłosiła poprawkę, która miała na celu zmniejszenie stawki opłaty 

na publiczne kampanie edukacyjne z 0,05 zł do 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu 

baterii lub akumulatorów. 

Wiceminister Janusz Ostapiuk pozytywnie zaopiniował wnioski o wprowadzenie poprawek 

redakcyjnych oraz wniosek senator Jadwigi Rotnickiej dotyczący zmniejszenia stawki na 

kampanie edukacyjne. 

W głosowaniu senatorowie poparli sześć z siedmiu zgłoszonych wniosków. Nie poparto 

wniosku senator Jadwigi Rotnickiej o wprowadzenie zmiany redakcyjnej w art. 20 ustawy. 



- 2 - 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senator Jadwigę Rotnicką. 

 

Konkluzja: Komisje poparły sześć poprawek do ustawy (druk senacki nr 683 Z). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 
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