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Komisja Środowiska 
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Warszawa, 19 września 2017 r. 
 
Dotyczy: Ponowne przesłanie prośby jest spowodowane aktualizacją numeracji artykułów ustawy z 
senackiego druku 594 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
   W imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji pozwalam sobie ponownie przesłać prośbę 
naszej branży do Komisji Środowiska dotyczącą wydłużenia vacatio legis art. 1 pkt. 18) z ustawy o 
zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych 
ustaw określającego obowiązek pobierania opłaty recyklingowej przez placówki handlowe do 1 lipca 
2018r.. 
 
   Rada Ministrów na posiedzeniu przed samym skierowaniem projektu ustawy do Sejmu podjęła 
decyzję o przyspieszeniu terminu wejścia w życie ustawy od 1 stycznia 2018 r. w miejsce 
dotychczasowego terminu od 1 stycznia 2019 r. jest to tym bardziej zaskakujące, że nastąpiło w 
ostatnim momencie przed złożeniem projektu do Sejmu i z tego względu, że wyprzedza terminy 
określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
zmieniającą dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb 
na zakupy, gdzie określono terminy wdrożenia dla państw członkowskich. W powyższej Dyrektywie 
określono termin na wprowadzenie zakazu darmowej dystrybucji toreb dopiero na 31 grudnia 2018 r. 
Zatem przyspieszenie nie jest wymagane przez Dyrektywę a wprowadzi poważne zamieszanie i 
negatywne skutki zarówno dla handlu detalicznego jak i branży producentów tworzyw sztucznych.  
 
   Wspomniane przyspieszenie wejścia w życie ustawy w tym art.1 pkt.18) o cały rok dramatycznie 
skraca czas przygotowań/ wdrażania zmian w systemach informatycznych i sprzedażowych w 
tysiącach placówek handlowych znajdujących się na terenie całego kraju. Przyspieszenie wywoła 
negatywne zmiany w firmach handlowych poprzez znaczne obciążenie zasobów ludzkich jak i 
finansowych projektami wdrażającymi systemy administracyjne, informatyczne i sprzedażowe 
niezbędne do obsługi opłaty recyklingowej. W poszczególnych firmach ta zmiana będzie wiązać się 
również z przebudową stanowisk kasowych. Pragnę podkreślić, że czas na wdrożenie tego przepisu 
przypada na najbardziej „gorący” okres w handlu, czyli przygotowań i czas poprzedzający Święta 
Bożego Narodzenia, w którym nasze firmy są maksymalnie obciążone. Dodatkowo tego czasu 
wdrożenie opłaty recyklingowej pozostaje bardzo mało, bo zaledwie trzy miesiące. Tymczasem 
realizacja tej wielkości projektów w firmach wynosi co najmniej pół roku. 
 
Ze względu na wagę problemu apeluję do Pana Przewodniczącego i Komisji o zmianę treści przepisu 
art. 18 ustawy na następujące brzmienie: 
„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18, który wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2018 r.” 
 
W załączeniu przesyłam tekst poprawki wraz z uzasadnieniem. 
 
 

Pozdrawiam 

Karol Stec 
Dyrektor ds. Koordynacji Projektów 
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Poprawka do art. 18 ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw 

(druk Senatu 594) 
 
 
Art. 18 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18, który wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2018 r.” 
 

Uzasadnienie: 
 

Omawiana poprawka ma na celu przesunięcie wejścia w życie  o pół roku później (na 1 lipca 2018r.) 
przepisów dotyczących rozdziału 6a ustawy, w zakresie opłaty recyklingowej. Takie uregulowanie 
było zawarte w projekcie ustawy procedowanym w ramach procesu legislacyjnego w Rządzie. Termin 
wejścia w życie przepisów o opłacie recyklingowej wyznaczony na 1 stycznia 2019r.  był uzgodniony z 
polskimi przedsiębiorcami ponoszącymi praktyczne konsekwencje wprowadzenia tych przepisów. 
Wbrew wcześniejszym ustaleniom i zapewnieniom, termin ten, z niezrozumiałych względów, został 
przesunięty na ostatnim etapie procedowania tego projektu (na posiedzeniu Rady Ministrów) na 1 
stycznia 2018 r. 
Należy podkreślić, że Dyrektywa UE nr 2015/720 z 29.04.2015 jednoznacznie określa obowiązek 
wprowadzenia zakazu bezpłatnej dystrybucji torebek w terminie do 31 grudnia 2018 roku przez 
państwa członkowskie. Tak wiec decyzja o wprowadzeniu opłat za lekkie torebki na zakupy z 
tworzywa sztucznego ma charakter wyłącznie fiskalny. Przesunięcie wejścia w życie o rok przepisów 
dotyczących opłaty recyklingowej, która w rzeczywistości obciąży konsumenta, służy wyłącznie 
zagwarantowaniu budżetowi państwa dodatkowej kwoty ok. 1,4 mld zł, kosztem obywateli. 
Odpowiednie  vacatio legis, do połowy 2018 roku, jest również niezbędne dla polskich 
przedsiębiorstw, którzy muszą mieć czas na przemodelowanie produkcji na rozwój innych 
produktów, niż lekkie torby na zakupy. Wiąże się również z koniecznością poszukiwania nowych 
kontrahentów na nowe produkty, koniecznością zamówienia nowych maszyn oraz koniecznością 
zmian w pracach systemów kasowych u sprzedawców. 
Wszystkie te działania wymagają odpowiedniego czasu, którego przedsiębiorcy zostali pozbawieni, 
wbrew wcześniejszym zapewnieniom.  
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