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Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji senator Jadwiga Rotnicka. 

 

Porządek posiedzenia: 1. System gospodarowania elektroodpadami – wyzwania i zagrożenia. 

 

 posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Stanisław 

Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Marian Poślednik, Jadwiga Rotnicka, 

Michał Wojtczak 

 
 goście m.in.: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 podsekretarz stanu Janusz Ostapiuk, 

 dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Małgorzata 

Szymborska, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

 ekspert w Zespole ds. Legislacji Dariusz Hołub, 

 Ministerstwo Finansów: 

 radca ministra w Departamencie Wspierania Polityk 

Gospodarczych Katarzyna Piasecka, 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

 dyrektor Departamentu Kontroli Rynku Izabela Szadura, 

 naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli 

Rynku Małgorzata Tomczak, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Teresa 

Warchałowska, 

 DLA Piper Wiater sp.k.: 

 przedstawiciel Andrzej Balicki, 

 przedstawiciel Filip Opoka, 

 przedstawiciel Tomasz Rudyk, 

 PwC Polska: 

 przedstawiciel Tomasz Barańczyk, 

 przedstawiciel Mateusz Walewski, 

 Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów „Elektro-Odzysk”: 

 prezes zarządu Mirosław Baściuk, 

 wiceprezes zarządu Aleksander Traple, 

 CECED Polska – Związek Pracodawców AGD: 

 dyrektor generalny Wojciech Konecki, 

 Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”: 

 prezes zarządu Krzysztof Zaręba, 

 Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i 

Elektronicznego: 
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 dyrektor Michał Kanownik, 

 przedstawiciel Dominik Dobek, 

 Związek Producentów Oświetlenia Pol-lighting: 

 dyrektor generalny Narcyza Barczak-Araszkiewicz, 

 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji: 

 prezes zarządu Stefan Kamiński, 

 Konfederacja Lewiatan: 

 dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu Daria 

Kulczycka, 

 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy: 

 p.o. dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Jolanta Krzywiec, 

 Polska Korporacja Recyklingu: 

 wiceprezes zarządu Witold Chemperek, 

 Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem: 

 dyrektor zarządu Kinga Zgierska, 

 Towarowa Giełda Energii SA: 

 przedstawiciel Adam Simonowicz, 

 Stowarzyszenie GPP „Ekologia”: 

 przedstawiciel Tomasz Wcisło, 

 przedstawiciel Zbigniew Miazga, 

 przedstawicielka Marta Laskowska, 

 przedstawiciel Bartosz Kubicki, 

 Sejm RP: 

 poseł Ewa Wolak. 

 
 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1.  

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk przedstawił główne 

założenia projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). 

Celem projektowanych przepisów jest ograniczenie powstawania odpadów w postaci 

zużytego sprzętu oraz zwiększenie poziomu zbierania oraz ponownego użycia takich 

odpadów, a także ich recyklingu i innych form odzysku. Związane to będzie z rozwojem 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbierania 

tego rodzaju odpadów. Większość ZSEE zawiera niebezpieczne substancje, w 

szczególności: rtęć, freon, ołów, związki bromu, PCB. W związku z tym, iż są to odpady 

niebezpieczne, powinny być w odpowiedni sposób zagospodarowane. Innym celem 

projektu ustawy jest transpozycja do polskiego porządku prawnego postanowień 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

ZSEE. Prawo unijne nakłada na wprowadzających sprzęt do obrotu obowiązek 

zorganizowania i sfinansowania zbierania zużytego sprzętu i jego przetwarzania, 

recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku. Zobowiązuje też zbierających do 

nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. 

W dyskusji głos zabierało wielu przedstawicieli branży, wśród nich przedstawiciel PwC, 

organizacji reprezentującej przedsiębiorców produkujących sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, Mateusz Walewski, który stwierdził, że największym problemem polskiego 

systemu zagospodarowania ZSEE jest szara strefa. Stanowi ona niezdrową konkurencję i 

doprowadza do bankructwa tych spośród przedsiębiorców, którzy nie stosują praktyk 

polegających na sprzedaży fikcyjnych zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling 

ZSEE. Jak zaznaczył, PwC opowiadało się za wprowadzeniem do projektu ustawy zasady 

not for profit dla organizacji odzysku, skutecznego monitoringu całego procesu recyklingu 

oraz wzmocnienia wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska przez odpowiednie 
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zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 

Przedstawiciele DLA Piper Wiater sp.k. Andrzej Balicki oraz Filip Opoka zwrócili ponadto 

uwagę na brak w rządowym projekcie ustawy określenia szarej strefy jako problemu do 

rozwiązania. Ich zdaniem konieczne jest wyłączenie części ograniczeń ustawowych w 

przeprowadzaniu kontroli organizacji odzysku. Konieczny jest też audyt zewnętrzny tych 

organizacji oraz zakaz łączenia organizacji odzysku oraz zakładu przetwarzania i recyklera 

dla utrzymania norm jakościowych gospodarki ZSEE. 

Przedstawiciel Towarowej Giełdy Energii SA (TGE) Adam Simonowicz zaproponował  

opracowanie skutecznego i przejrzystego mechanizmu poświadczania procesów 

recyklingowych przez TGE oraz stworzenia nowoczesnej platformy ewidencji i obrotu 

zaświadczeniami recyklingowymi. 

Wiceminister Ostapiuk odniósł się do wypowiedzi przedstawicieli producentów sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz przedstawiciela TGE, stwierdzając m.in., że głównym 

problemem jest zorganizowanie i sfinansowanie centralnego organu do monitorowania 

recyklingu – organ taki powinien funkcjonować poza administracją rządową. Stwierdził on 

również, że podczas prac nad projektem w parlamencie będzie możliwość przywrócenia 

zasady not for profit. Będzie także możliwe wprowadzenie niezapowiedzianych kontroli 

organizacji odzysku. 

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka podkreśliła, że większość poruszanych problemów 

dotyczy wzajemnych relacji gospodarczych między podmiotami działającym w branży, 

ochrona środowiska schodzi zaś na dalszy plan. Przewodnicząca stwierdziła, że 

przedstawione podczas posiedzenia stanowiska oraz materiały dotyczące projektu ustawy 

będą wykorzystane w pracach komisji. 

Opracowano w BPS  

KS, AŁ 


