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(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Jadwiga 
Rotnicka)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:

Szanowni Państwo, myślę, że możemy zaczynać po-
siedzenie.

Stwierdzam, że w komisji jest kworum i nasze obrady 
będą prawomocne.

Wobec tego otwieram posiedzenie Komisji Środowiska.
Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie, przede 

wszystkim gości licznie zgromadzonych na naszym spo-
tkaniu. To posiedzenie jest bowiem poświęcone wysłucha-
niu opinii różnych środowisk o projekcie ustawy, powiem 
krótko, dotyczącej elektrośmieci, gospodarki odpadami 
elektrycznymi.

Witam, oprócz senatorów, także posłów, przedstawi-
cieli posłów, którzy na pierwszym etapie, po przyjęciu 
projektu przez rząd, będą się zajmować tą ustawą, a my 
dopiero później.

Witam ministra środowiska, pana Janusza Ostapiuka 
wraz z przedstawicielami ministerstwa, z panią dyrektor. 
Witam przedstawiciela DLA Piper, Andrzeja Balickiego. 
Nie mogę rozszyfrować tego skrótu…

(Głos z sali: DLA Piper.)
Dobrze.
Witam panią Bogusławę Brzdąkiewicz, starsze-

go specjalistę w Departamencie Gospodarki Odpadami 
w Ministerstwie Środowiska; pana Dariusza Hołuba, eksper-
ta w Zespole do spraw Legislacji w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; prezesa 
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 
pana Stefana Kamińskiego; dyrektora ZIPSEE, pana Michała 
Kanownika; dyrektora generalnego CECED Polska, pana 
Wojciecha Koneckiego; przedstawiciela Stowarzyszenia 
GPP, Grupa Polskich Przedsiębiorców, „Ekologia”, pana 
Bartosza Kubickiego, a także innych przedstawicieli tejże 
Grupy Polskich Przedsiębiorców „Ekologia”: panią Martę 
Laskowską, pana Zbigniewa Miazgę i pana Radosława 
Maja, czyli osoby licznie zgromadzone. Witam pana Filipa 
Opokę, przedstawiciela DLA Piper; panią Katarzynę 
Piasecką, radcę ministra w Departamencie Wspierania 
Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów; 
pana Janusza Rawskiego, prezesa Zarządu Eko Harpoon 
Organizacji Odzysku SA; pana Tomasza Rudyka, przedsta-
wiciela DLA Piper; pana Bogdana Rogalę, prezesa Philips 

Lighting; przedstawiciela Towarowej Giełdy Energii SA, 
pana Adama Simonowicza; prezesa ElektroEko SA, pana 
Grzegorza Skrzypczaka; panią Izabelę Szadurę, dyrektora 
Departamentu Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska; panią Małgorzatę Szymborską, która 
razem z panem ministrem już nam się tutaj ukłoniła. Witam 
panią Małgorzatę Tomczak, naczelnika Wydziału Nadzoru 
Rynku w Departamencie Kontroli Rynku w Głównym 
Inspektoracie Ochrony Środowiska; panią Barbarę 
Uklańską, przedstawicielkę Krajowej Izby Gospodarczej 
Elektroniki i Telekomunikacji; panią Teresę Warchałowską, 
zastępcę dyrektora Departamentu Środowiska w NIK; pana 
Tomasza Wcisłę, przedstawiciela Stowarzyszenia Grupy 
Polskich Przedsiębiorców „Ekologia”; pana Krzysztofa 
Zarębę, prezesa Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”; 
panią Kingę Zgierską, prezesa Zarządu Izby Przemysłowo- 
-Handlowej Gospodarki Złomem; panią Emilię Dąbrowicz, 
asystenta senatora; panią Narcyzę Barczak-Araszkiewicz, 
reprezentującą Pol-lighting Związek Producentów Sprzętu 
Oświetleniowego; pana Dominika Dobka z ZiPSEE; pana 
Witolda Chemperka z Polskiej Korporacji Recyklingu oraz 
panią poseł Ewę Wolak. Posłów powitałam już na początku, 
aczkolwiek nie imiennie, tak więc witam, Pani Ewo. Witam 
oczywiście senatorów.

Teraz możemy przystąpić do realizacji naszego pro-
gramu.

Sprawa jest w zasadzie o tyle prosta, że na razie nie 
będziemy podejmować decyzji, nie będziemy głosować 
nad stanowiskiem, ponieważ projekt ustawy, powiem krót-
ko, o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jeszcze nie 
został przyjęty przez rząd. Potraktujemy to dzisiejsze spo-
tkanie jako wysłuchanie stron, aby dowiedzieć się, jakie 
są uwagi i do tego projektu, i w ogóle do całej gospodarki 
elektrośmieciami. Najpierw poproszę jednak pana ministra 
Ostapiuka o to, aby zechciał powiedzieć kilka słów na temat 
tego projektu. Nie będziemy pana ministra zmuszać do 
wyrażenia stanowiska, bo na razie nie ma stanowiska rządu. 
Tak więc przyjmiemy taki sposób postępowania. Potem, 
zgodnie z porządkiem obrad, głos zabiorą osoby czy grupy, 
które przygotowały pewne zagadnienia związane z syste-
mem gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym 
w Polsce, nieprawidłowościami w działaniu tegoż systemu 
według raportu PricewaterhouseCoopers, wysłuchamy in-
formacji na temat przebiegu prac nad nowelizacją ustawy 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 
propozycji zmian w ustawie, wynikających z prawodaw-
stwa Unii Europejskiej i potrzeby likwidacji szarej strefy. 

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 36)
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jako rząd chcieliśmy dotrzymywać. Mnie szczególnie za-
leżało na tym, żeby sprawnie poprowadzić ten dokument, 
chociażby dlatego, że do rządu przyszedłem z organizacji 
odzysku. Wydawało mi się, że dogłębnie znam materię, 
ale mimo znajomości branży, znajomości zagadnienia nie 
byłem w stanie przyspieszyć pewnych spraw.

Mam apel do branży, mam apel do wszystkich uczest-
ników procesu, żebyśmy najbliższe miesiące, bo pewnie to 
potrwa dwa, trzy miesiące, poświęcili na głębokie skupienie 
się nad tym dokumentem. Ja deklaruję otwartość ze strony 
rządu na postulaty, które będą postulatami porządkującymi 
rynek, utrzymującymi odpowiedni poziom konkurencji, 
w zdrowy sposób regulującymi postępowanie z tego ro-
dzaju odpadami. Kiedy mówię „zdrowy sposób”, mam na 
myśli zdrowy w rozumieniu zarówno ekologicznym, jak 
i ekonomicznym. Tak więc bardzo proszę branżę, żeby 
postulaty, wnioski i uwagi, które będą zgłaszane, były kre-
atywne. Żeby udział państwa w poszczególnych posiedze-
niach komisji był udziałem kreatywnym, kończącym się 
odpowiednimi wnioskami, żeby to nie były wnioski, które 
w wielu wypadkach będą stawiały pod ścianą i rząd, i par-
lamentarzystów, polegające na stwierdzeniu, że musi być 
tak, a nie inaczej, bo system się rozsypie. Dzięki takiemu 
udziałowi państwa będzie łatwiej procedować. Jak już po-
wiedziałem, rząd jest otwarty na wszystkie postulaty, które 
będą postulatami mądrymi, które będą szły w kierunku po-
rządkowania rynku. Nie mamy i nie będziemy mieli czasu 
na to, żeby ustawę przewracać kompletnie do góry nogami 
i wprowadzać tutaj całkowicie nowe mechanizmy, nowe 
rozwiązania, nawet jeśli sięgniemy do krajów, do państw, 
w których być może inne rozwiązania funkcjonują. Bazą 
będzie dokument, nad którym w tej chwili dyskutujemy, 
który za kilka tygodni, mam nadzieję, wejdzie pod obrady 
parlamentu. I wokół tej bazy możemy prowadzić nasze 
postępowanie. Dziękuję uprzejmie.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Jest zatem apel do znawców przedmiotu, aby te zało-

żenia ulepszać, a nie wyrzucać, iżby tak je potraktowali. 
Tak to odebrałam, tak zrozumiałam.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 
Ostapiuk: Pani Senator, chodzi o ustawę, bo już dawno 
jesteśmy po założeniach. Chodzi już o ustawę.)

To jest projekt, który najpierw zostanie przyjęty przez 
rząd, a potem przedłożony parlamentowi.

Zapraszam zatem pierwszego prelegenta, który przed-
stawi nam system gospodarowania zużytym sprzętem elek-
trycznym w Polsce.

Partner Zarządzający 
Działem Podatkowo-Prawnym 
w PricewaterhouseCoopers 
Tomasz Barańczak:
Szanowni Państwo!
Zacznę może od dodatkowej informacji, takiej uzupeł-

niającej, dotyczącej listy nazwisk, którą pani przewodni-
cząca odczytała.

Takie będą zagadnienia. Bardzo proszę podejść do tego 
skrótowo. Mamy czas do godziny 15.30. Potem będzie 
następne posiedzenie komisji.

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o kilka słów.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Dziękuję uprzejmie.
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo 

Senatorowie! Szanowni Zgromadzeni i Zaproszeni!
Tak jak pani senator powiedziała, mam dość trudną 

rolę w tym momencie. Sądziłem, że projekt ustawy bę-
dzie rozpatrywany przez Radę Ministrów w tym tygodniu. 
Tymczasem z powodów trudnych do określenia – chociaż 
myślę, że po prostu wiele dokumentów czeka na swoją ko-
lej – najprawdopodobniej będzie on rozpatrywany dopiero 
w przyszłym tygodniu. A dopóki nie zostanie rozpatrzony 
przez rząd, trudno mi będzie mówić o nim jako dokumencie 
zatwierdzonym przez Radę Ministrów i prezentować go 
w całej okazałości przed skierowaniem do Sejmu.

Rzeczywiście jesteśmy dość mocno opóźnieni z im-
plementacją dyrektywy nr 19, pomimo że prace i w RCL, 
i w ministerstwie przebiegały, moim zdaniem, poprawnie. 
Ale cóż, procedura tworzenia ustaw w sytuacji, gdy pisze 
je rząd i gdy poszczególne instytucje rządowe mają prawo 
mówić, że to jest w dużej części ich ustawa, powoduje, że 
bezustannie wprowadza się zmiany w znacznie szerszym 
zakresie aniżeli na przykład w wypadku inicjatyw posel-
skich czy senatorskich. Tak też się stało w tym wypadku. 
Samo wprowadzanie tego dokumentu pod obrady komite-
tów stałych Rady Ministrów miało swoją historię. Komitet 
Europejski i komitety stałe Rady Ministrów, poszczególni 
ministrowie wnosili swoje uwagi, pomimo że wydawało 
się, iż ta ustawa nie jest mocno kontrowersyjna generalnie 
dla gospodarki, bo dotyczy pewnej ograniczonej części 
odpadów. I w porównaniu na przykład z ustawami, nad 
którymi prace zakończyliśmy kilka tygodni temu, doty-
czącymi czystości i porządku w gminach, a także z ustawą 
o odpadach powinna być mniej kontrowersyjna w swo-
im wyraźnie. Bo cóż, dotyczy ona finansów wielkości 
obecnie 80–100 milionów zł, a nie 3–5 miliardów zł, jak 
w wypadku tak zwanych ustaw odpadowych. Dotyczy 
460–500 tysięcy t sprzętu wprowadzanego na rynek dzisiaj 
i – co się z tym wiąże – do 200 tysięcy t odpadów. Tak 
więc są to wielkości o wiele bardziej limitowane, aniżeli 
te wcześniej przeze mnie wymienione. Mimo to ustawa 
od samego początku wywoływała i nadal wywołuje licz-
ne dyskusje, zarówno w poszczególnych resortach, jak 
i wśród uczestników rynku. Rynku, który bardzo żywo 
reaguje od początku tworzenia tego dokumentu – zarówno 
po stronie producentów, ponoszących koszty systemu, jak 
i podmiotów żyjących z tych pieniędzy, czyli zbierających 
i przetwarzających odpady.

Materia jest złożona. O przyczynach, dlaczego tak się 
dzieje, prawdopodobnie będziemy mówić w trakcie dysku-
sji na posiedzeniu komisji sejmowej, potem w komisjach 
senackich. W każdym razie to wszystko złożyło się na 
to, że nie zawsze udało się dotrzymać terminów, których 
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Oprócz tego, że ustawa nakłada na nas obowiązek zgod-
nego z dobrem środowiska zaspokajania potrzeb, zobowią-
zuje nas także do przestrzegania określonych procentowo 
ilości wprowadzanego sprzętu. To jest tak naprawdę realna, 
najbardziej realna presja regulacyjna, która jest na tym 
rynku. I to ma bardzo daleko idące konsekwencje, o czym 
też będę jeszcze mówił. Od tego roku wymagany poziom 
zbierania ZSE to 180 tysięcy t, 35% tego, co jest wprowa-
dzane. Do zeszłego roku to było 24%. Jak państwo widzą, 
te liczby będą sukcesywnie rosnąć, czyli presja ilościowa 
będzie coraz większa.

W celu zaspokojenia potrzeb rynku stworzono sys-
tem. Ten system nie wygląda jak normalny rynek, bo nie 
ma tutaj klienta i dostawcy, jest system. Czego brakuje 
w tym systemie? Już raz to powiedziałem. W tym systemie 
brakuje klienta, tu nie ma klienta. Klientem jest środo-
wisko naturalne, bo to jego potrzeby mamy zaspokajać. 
A ono żąda od nas, żeby sprzęt był zbierany i przetwa-
rzany w bezpieczny dla niego sposób. Reprezentantem 
środowiska naturalnego w systemie jest Inspekcja Ochrony 
Środowiska. Dlatego jest na tym wykresie strzałeczka. Ale 
Inspekcja Ochrony Środowiska – to jest bardzo ważne – 
nie jest częścią rynku, ona go tylko kontroluje, nie ma jej 
na tym rynku jako takiej, rynek nie ma klienta. A co ma 
rynek? Rynek ma trzech głównych graczy. Nie będę mówił 
o wszystkich graczach, powiem o trzech głównych. To są 
ci trzej gracze. Są więc wprowadzający, którzy płacą, ale 
niekoniecznie są klientem. Zaraz powiem, dlaczego. Są 
też organizacje odzysku, które mogłyby odgrywać rolę 
klienta i teoretycznie powinny taką rolę odgrywać, dlate-
go że wprowadzający za to im płacą, płacą, żeby za nich 
odgrywały rolę klienta, żeby organizowały ten cały rynek 
i żeby wywierały na niego presję jakościową. I są zakłady 
przetwarzania, które zajmują się dostarczaniem dóbr, czyli 
przetwarzaniem sprzętu.

Jaka jest presja, jakie powinny być, a jakie są rzeczy-
wiste motywacje działania na tym rynku? Wprowadzający 
mają dwie presje. Jedną z nich jest presja cenowa. KGO, 
czyli koszt gospodarowania odpadami, jest czynnikiem 
cenotwórczym. Wprowadzający mają naturalną tendencję 
do tego, żeby walczyć o to, ażeby KGO był jak najniższy. 
Muszą także dbać o to, żeby spełniać wymogi ilościowe, 
co do ilości przetwarzanego sprzętu. W tym celu została 
stworzona organizacja odzysku, w której akcjonariuszem 
w większości są wprowadzający. Teoretycznie organizacja 
odzysku to jest świetny pomysł, ponieważ ona oddziela 
wprowadzających od presji cenowej klienta. Organizacje 
odzysku teoretycznie powinny grać rolę zastępcy klienta 
na rynku, powinny dbać o to, żeby sprzęt był przetwa-
rzany zgodnie z interesem środowiska. Tymczasem na 
polskim rynku, takim, jaki jest teraz, organizacje odzysku 
wprawdzie starają się odgrywać taką rolę, ale jest to bardzo 
trudne, ponieważ nie mają żadnej zewnętrznej presji jako-
ściowej. Odczuwają presję cenową wywieraną na wpro-
wadzających i odczuwają presją zysku, jeżeli nie daj Boże 
są organizacjami nastawionymi na zysk. Nie mają więc 
żadnego powodu, żeby dostarczać dobrą jakość, a ponadto 
nie mogą skutecznie odgrywać roli zastępcy klienta na 
rynku. Presje, które odczuwają, są presjami dostarczyciela 
usług, a nie klienta.

Nazywam się Tomasz Barańczak, jestem partnerem 
zarządzającym Działem Podatkowo-Prawnym w PwC. 
Na liście gości mnie nie było, tak więc to jest informacja 
dla jasności.

Dzisiaj chcemy państwu przedstawić ustalenia, które 
wynikają z przygotowanego przez PwC raportu. To jest 
taka pogłębiona analiza, która zawiera aktualne rozwiązania 
w zakresie zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym z opisem nieprawidłowości, nadużyć 
występujących, naszym zdaniem, na rynku. Opisano tu 
przyczyny tych nieprawidłowości, oczywiście z propozy-
cją rozwiązań. Celem było między innymi pokazanie, co 
można by zrobić, żeby zmniejszyć skalę nadużyć, a także 
przedstawienie propozycji ewentualnych rozwiązań legi-
slacyjnych czy operacyjnych.

Dzisiaj, ze względu na ograniczenia czasowe, skoncen-
trujemy się w swojej prezentacji przede wszystkim na zwię-
złym opisie funkcjonowania rynku ZSE w Polsce i przedsta-
wimy tutaj szczególnie naszą ocenę, jeśli chodzi o zjawiska 
patologiczne, ich przyczyny i ekonomiczne skutki.

Teraz przekażę głos naszemu starszemu ekonomiście 
Mateuszowi Walewskiemu, który zaprezentuje szczegóły.

Starszy Ekonomista 
w PricewaterhouseCoopers 
Mateusz Walewski:

Nazywam się Mateusz Walewski, jestem ekonomistą 
w PwC.

To co przedstawię jest analizą ekonomiczną tego rynku, 
ale taką analizę moglibyśmy zastosować do każdego rynku, 
nie tylko do tego. Ma ona na celu pokazanie ekonomicz-
nych przyczyn tego, że ten rynek nie funkcjonuje, według 
nas, prawidłowo. Podkreślam, że chodzi o przyczyny czysto 
ekonomiczne. Przedstawię też rekomendacje rozwiązań, 
które, według nas, miałyby się przyczynić do tego, żeby 
ten rynek mógł funkcjonować prawidłowo. Będę używał 
słów, pojęć z teorii ekonomii, takich jak „motywacje” czy 
„presje”, będę starał się je państwu tłumaczyć, a w odnie-
sieniu do tego rynku jest to naprawdę bardzo ważne. Będę 
też kwestionował w ogóle rynkowość tego rynku, jeżeli 
tak można powiedzieć.

Skąd się w ogóle wziął ten rynek? Normalny rynek 
bierze się z potrzeby jakiegoś klienta. Jest klient, który ma 
określoną potrzebę, i jest dostawca, który tę potrzebę zaspo-
kaja. Ten rynek nie wziął się z naturalnej przyczyny. Ten 
rynek wziął się z dyrektywy. On istnieje tylko dlatego, że 
istnieje nałożony na Polskę obowiązek zbierania zużytego 
sprzętu i przetwarzania go w sposób bezpieczny dla środo-
wiska, to po pierwsze, a po drugie, zbierania odpowiedniej 
ilości tego sprzętu, która jest warunkowana tym, ile go 
wprowadzamy. Obowiązuje tu zasada: zanieczyszczający 
płaci. Co to znaczy? Zanieczyszczający, czyli wprowa-
dzający, płacą. Tak jest, oni pobierają od klientów opłatę 
z gospodarki odpadami i z tego pokrywamy działalność. 
Czy ci zanieczyszczający, ci wprowadzający są rzeczywi-
ście klientami tego rynku? Pozostawiam to państwu pod 
rozwagę. I od razu spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. 
Według mnie nie są klientami.
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widend ponad 70 milionów zł. Dobrze. Tylko dlaczego, na 
litość boską, jest tak, że najbardziej zyskowne są te orga-
nizacje, które mają najniższe ceny? To jest bardzo dziwna 
sytuacja. Na pewno nie jest to zwykła sytuacja rynkowa.

(Głos z sali: Przepraszam, ale pan wprowadza 
w błąd…)

To są dane z KRS z 2012 r.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Przepraszam bar-

dzo, proszę nie przerywać w trakcie wystąpienia. Będzie 
czas na dyskusję.)

To są oficjalne dane z KRS.
Powiedzmy jednak, że tak może być, że to jeszcze nie 

jest nic złego, że w sumie tak może być. Te organizacje są 
superefektywne, mają supertechnologie, dostarczają super-
produkt po superniskiej cenie i są bardzo zyskowne. Krótko 
mówiąc, wygrywają Chińczycy. I to jest możliwe. Tylko 
że w ostatnich latach na rynku pojawia się wiele donie-
sień, raportów – nie tylko nasz raport, zapomnijmy o nim 
chwilowo – o nadużyciach. Mam na myśli raport IBNGR, 
raport Instytutu imienia E. Kwiatkowskiego, wypowiedzi 
pracowników BIOŚ, a także raporty i inne liczne wystąpie-
nia oraz publikacje medialne uczestników rynku i osób je 
obserwujących. Czyli mamy wszelkie cechy rynku, który 
się degeneruje, oraz doniesienia o tym, że ta degeneracja 
następuje w sposób absolutnie nieprawidłowy. Na podsta-
wie tych informacji, na podstawie rozmów z uczestnikami 
rynku, na podstawie doniesień i analiz można stwierdzić, 
jakie są nieprawidłowości na rynku. Są to: wydawanie za-
świadczeń o przetwarzaniu sprzętu, który nigdy nie został 
zebrany, wydawanie zaświadczeń o przetwarzaniu sprzętu 
innego niż został przetworzony, wydawanie zaświadczeń 
o przetworzeniu sprzętu zgodnie z normami, mimo że nie 
było to zgodne z normami itd., itd. To są bardzo banalne 
nieprawidłowości, o których wielokrotnie się mówiło, nie 
tylko my na nie wskazywaliśmy. Za te nieprawidłowości 
grożą nam sankcje. W październiku Komisja skierowała do 
Polski opinię o działalności tego rynku. Kary mogą sięgać 
100 tysięcy euro dziennie. Ja wiem, że Komisja rozlicza nas 
głównie z ilości, presja jest przede wszystkim ilościowa, 
ale według mnie, jeżeli Komisja zdobędzie dowody na to, 
że przetwarzamy w sposób niespełniający podstawowego 
celu dyrektywy, którym jest ochrona środowiska, to kary 
nas nie ominą.

I dlatego mamy postulaty systemowe zmian na tym 
rynku. Jednym z nich jest konieczność wzmocnienia GIOŚ, 
nadania mu zębów, czyli monitoring on-line przemieszcza-
nia się sprzętu. Kolejnym postulatem są zmiany w funkcjo-
nowaniu organizacji odzysku, które powinny efektywnie 
zastępować klienta na rynku. Przede wszystkim muszą 
działać na zasadzie not-for-profit. To jest bardzo ważne. 
Klient nie działa na zasadzie for-profit. Klient oczekuje 
jakości, klient chce uzyskać jak najlepszy towar. Chodzi 
też o ustalenie dopuszczalnego maksymalnego poziomu 
obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzanego 
przez akcjonariuszy. Organizacje odzysku są naturalną ba-
rierą między przetwarzającymi a wprowadzającymi. One 
nie powinny odgrywać żadnej innej roli, ich rola powinna 
być ograniczona do ich odpowiedzialności za wprowa-
dzany sprzęt. Postulujemy też efektywny nadzór, o tym 

Zakłady przetwarzania. Do nich nie mamy żadnych 
pretensji. One są dostarczycielem usług. Dostarczyciele 
usług mają dwie presje – cenową i zysku od właścicieli. I tu 
jest wszystko w porządku. Tak jest na każdym normalnym 
rynku – chcemy sprzedać po cenie konkurencyjnej, jak naj-
wyższej, towar, który zaspokoi minimalne wymogi klienta. 
Nie ma tu problemu. Ale na tym rynku, w środku nie ma 
nikogo, nie ma żadnego agenta, który dbałby o jakość. 
Tymczasem to jakość jest główną potrzebą środowiska. 
Przecież nie chodzi o to, żebyśmy zużyty sprzęt wyrzucili 
w jakikolwiek sposób i odzyskali z niego frakcje. Chodzi 
o to, żeby on został przekształcony w sposób bezpieczny dla 
środowiska, które niestety na tym rynku nie ma głosu. Co 
gorsza, nie ma na nim głosu, bo instytucja, która jest powo-
łana do jego ochrony, czyli Inspekcja Ochrony Środowiska, 
nie ma zębów, to znaczy nie ma jak skutecznie kontrolować 
ani organizacji odzysku, ani zakładów przetwarzania, po-
nieważ ma do dyspozycji śmiesznie niskie mandaty i musi 
z tygodniowym wyprzedzeniem informować o planowa-
nej kontroli. W tym czasie wszystkie ślady ewentualnych 
nadużyć można zatrzeć lub się ich pozbyć. Czyli niby jest 
zewnętrzny regulator, to co powinno działać, ale nie ma on 
realnej siły sprawczej. Co gorsza, mamy jeszcze konglome-
raty, czyli połączenie organizacji odzysku z zakładami prze-
twarzania. Jak już państwu mówiłem, jedynym elementem 
wewnątrz rynku, który mógłby ewentualnie odgrywać rolę 
klienta, są organizacje odzysku, a dostarczycielem usług 
– zakłady przetwarzania. Gdy one się łączą, to w ogóle 
niszczymy jakąkolwiek ideę rynku. To jest jawny konflikt 
interesów. A poza tym prowadzi to do nadużyć.

A co się będzie działo na rynku, na którym będą tylko 
dwie presje, cenowa i ilościowa? Będziemy dostarczać 
towar byle jakiej jakości po superniskiej cenie.

Coraz więcej sprzętu się zbiera. Tu widać słupki obrazu-
jące ten wzrost w tysiącach ton za ostatnie pięć lat. I rynek 
ma coraz mniejszą wartość. To oznacza, że dostarczamy 
towar, czyli zbieramy i przetwarzamy zużyty sprzęt, po 
coraz niższej cenie. W ciągu ostatnich pięciu lat ona spadła 
o 80%. To byłoby super na normalnym rynku, ale to nie 
jest normalny rynek. To jest system, który nie ma klienta. 
Nie jest przecież możliwe, aby spadły koszty. Kosztów 
jest bardzo dużo, są one bardzo różne: są koszty obsłu-
gi punktów zbierania, koszty logistyczne, koszty samego 
procesu. Nie jestem inżynierem i nie wiem, co dokładnie 
się kryje za kosztami, ale absolutnie nie jest możliwe, żeby 
wszystkie lub jakieś spadły o tyle, żeby uzasadnić spadek 
średniej ceny rzeczywistej na rynku o 80%. No dobrze, 
ale tak się stało.

Porównajmy się teraz z innymi krajami. W Polsce koszt 
zebrania kilograma zużytego sprzętu kosztuje bardzo tanio, 
od dwóch do cztery razy taniej niż w porównywalnych 
krajach, w Czechach czy Hiszpanii. To nie jest tak, że 
w Hiszpanii czy Czechach jest po prostu drożej, że to są 
kraje, które mają wyższy poziom PKB na głowę. Myśmy te 
różnice skorygowali. Po prostu realnie w Polsce robimy to 
bardzo tanio. Ale okej, może tak powinno być, może mamy 
superefektywny rynek.

To teraz zysk. Organizacje odzysku w Polsce mogą 
działać jako organizacje for-profit. I działają, wypłacają 
dywidendy, w latach 2006–2013 wypłaciły w formie dy-
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Naszym zdaniem jest on obiektywny, przygotowany na 
podstawie danych, które uzyskaliśmy między innymi od 
jednej z firm. Pracowaliśmy w porozumieniu z ElektroEko. 
Myślę, że to wyczerpuje…

(Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Branży 
Elektroodpadów Elektro-Odzysk Aleksander Traple: To 
znaczy odpowiedział pan, że to jest raport na zlecenie 
ElektroEko. Dziękuję.)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Bardzo proszę. Prace legislacyjne nad projektem ustawy 

o ZSEE, czyli o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym.

Bardzo proszę.

Szef Zespołu Regulacyjnego 
w Kancelarii DLA Piper Wiater sp. k. 
Andrzej Balicki:
Dzień dobry.
Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Ministrze! 

Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!
Nazywam się Andrzej Balicki, jestem szefem Zespołu 

Regulacyjnego w Kancelarii DLA Piper i razem z Filipem 
Opoką, radcą prawnym w naszej kancelarii, będę miał przy-
jemność przedstawić państwu nasz pogląd niejako w formie 
uzupełnienia kwestii ekonomicznych, które były przed-
stawione przed chwilą. Postaramy się spojrzeć na te same 
aspekty z punktu widzenia prawnego, z uwzględnieniem 
ścieżki legislacyjnej i tego, w jaki sposób te konieczne 
rozwiązania, istotne, żeby wyeliminować szarą strefę, po-
winny być, naszym zdaniem, rozważone i wprowadzone 
do obowiązujących przepisów. Postaramy się tutaj państwu 
przedstawić istotne, naszym zdaniem, postulaty, które ze-
braliśmy podczas dotychczasowych prac i które są waż-
ne, żeby stworzyć taki pełny, całościowy system, mogący 
przeciwdziałać szarej strefie. Następnie postaramy się po-
kazać, w jaki sposób te postulaty się pojawiały – czy to 
w założeniach, czy w kolejnych wersjach projektu ustawy. 
I powiemy też o naszych sugestiach w tym zakresie.

To, co jest najistotniejsze i od czego powinniśmy wyjść 
– oczywiście mówię o części nie tylko ekonomicznej, lecz 
także prawnej – to jest dyrektywa 2012/19, to są cele tej dy-
rektywy. Oczywiście nie budzi jakichkolwiek kontrowersji 
to, że podstawowym celem dyrektywy, która niestety nie 
została jeszcze implementowana z przyczyn, o których 
pan minister mówił, jest ochrona środowiska naturalnego. 
Dyrektywa, oprócz tego ogólnego celu, wprowadza także 
wiele, można powiedzieć, celów szczegółowych, takich 
jak odzysk cennych surowców wtórnych, wysoki poziom 
zbierania zużytego sprzętu czy wprowadzenie skutecznej 
infrastruktury kontroli i nadzoru. Najistotniejsze jednak 
wydaje się to, że gdy mówimy o właściwej transpozycji, 
o właściwej implementacji dyrektywy, musimy myśleć 
o rozwiązaniach, które zapewnią skuteczną implementa-
cję. Jasne jest, że nie chodzi oczywiście o jakąś literalną 
implementację określonych postanowień dyrektywy, które 
być może mogłyby doprowadzić, na przykład, do realizacji 

już mówiliśmy wcześniej, oraz zakaz tworzenia struktur 
konglomeratowych, czyli takich, w których klient i dostar-
czyciel usług to jedno. Proponujemy także inne kwestie, jak 
uregulowanie działalności punktów skupu złomu, kontrole 
zakładów przetwarzania podczas rejestracji oraz zmiany 
w klasyfikacji zużytego sprzętu, które ułatwią kontrolę.

Teraz jest pytanie, czy ja państwa przekonałem. Nawet 
jeżeli nie przekonałem, to chciałbym, żeby pozostał z mojej 
prezentacji taki przekaz: to nie jest rynek, to jest system. I tu 
jest czysto wolnorynkowa gra. A rynek, na którym nie ma 
klienta albo klient nie ma żadnej mocy sprawczej, musi ulec 
degeneracji. Chciałbym, żeby państwo z tym przekazem 
zostali. Wszelkie dane z tego rynku świadczą o tym, że ta 
degeneracja następuje. I powinniśmy zrobić wszystko, żeby 
tę degenerację cofnąć. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Obawiam się, że jeśli będziemy dyskutować po każdym 

referacie, to dyskusja będzie za szeroka. Wolałabym, że-
byście państwo najpierw przedstawili swoje wystąpienia. 
Potem odniesiemy się do nich globalnie. Bo mogłoby się 
okazać, że nie wyczerpiemy tematu.

Bardzo proszę. Kto teraz?
(Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Branży 

Elektroodpadów Elektro-Odzysk Aleksander Traple: Pani 
Senator, jedno pytanie, jeżeli można.)

Bardzo proszę.

Wiceprezes Zarządu 
Związku Pracodawców Branży 
Elektroodpadów „Elektro-Odzysk” 
Aleksander Traple:
Na czyje zlecenie raport został przygotowany? To jest 

dość ważne, bo jak rozumiem, jest on przeznaczony do 
konsultacji publicznej, tak?

(Partner Zarządzający Działem Podatkowo-Prawnym 
w PricewaterhouseCoopers Tomasz Barańczak: Nie wiem, 
czy w tej chwili dyskutujemy, czy…)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Proszę tylko o odpowiedź na to pytanie.

Partner Zarządzający 
Działem Podatkowo-Prawnym 
w PricewaterhouseCoopers 
Tomasz Barańczak:
Raport był przygotowany w porozumieniu z ElektroEko 

ze względu na pozycję tej firmy na rynku, jeśli chodzi o do-
stępne dane. Jest to autorski raport.

(Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Branży 
Elektroodpadów Elektro-Odzysk Aleksander Traple: 
Rozumiem, że to jest raport przygotowany na zlecenie 
klienta, ElektroEko… Bo to jest raport, który państwo 
przedkładacie pod konsultacje publiczne…)
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Kolejnym elementem, po odpowiednim uregulowa-
niu motywacji struktury systemu, jest transparencja jego 
działania. To, z czym mamy tutaj do czynienia, to jest obo-
wiązek, który tak naprawdę ciąży na, ogólnie tak można 
powiedzieć, organach państwowych. Nie tylko w zakresie 
implementacji dyrektywy, o której mówimy, lecz także 
w zakresie wielu innych przepisów dotyczących środo-
wiska. I jest założenie, że system, w związku z tym, że 
realizuje istotny cel publiczny w postaci ochrony środo-
wiska, powinien być transparentny. Transparentny nie tyl-
ko dla organów, lecz także dla obywateli, którzy powinni 
mieć odpowiednią informację. A żeby ta informacja była 
rzeczywiście powszechnie dostępna, należy wprowadzić 
monitoring przepływu zużytego sprzętu. Tak jak mówię, 
jest to ważne z punktu widzenia nie tylko organów, lecz 
także obywateli. I to jest trzeci filar, na którym powinien 
się opierać system.

Wreszcie domknięcie systemu, czyli filar czwarty. 
Każdy system musi być odpowiednio kontrolowany. To 
jest, można powiedzieć, truizm, ale także obecnie widać, 
o czym koledzy z PwC też mówili, że kontrola systemu 
nie opiera się na wystarczających przepisach prawnych. 
W związku z tym postulujemy tutaj wzmocnienie funkcji 
kontrolnych inspekcji – jeszcze będziemy szerzej mówili 
o tym wzmocnieniu – i wprowadzenie przepisów odnośnie 
do audytu zewnętrznego. Czyli, z jednej strony, audyt ze-
wnętrzny przez wyspecjalizowane podmioty, a z drugiej 
strony – nadanie inspekcji mocnych funkcji kontrolnych.

Chcemy prosić państwa o spojrzenie na tę ewolucję 
założeń i projektu ustawy, ale właśnie z punktu widzenia 
tych czterech filarów, bo chcemy pokazać, że istotne jest 
całościowe, systemowe podejście.

Teraz poproszę mojego kolegę o omówienie dokładnie 
ścieżki legislacyjnej.

Radca Prawny 
w Kancelerii DLA Piper Wiater sp. k. 
Filip Opoka:

Przejdę już do poszczególnych dokumentów, które były 
tworzone w ramach procesu legislacyjnego dotyczącego 
nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym. Najpierw chciałbym kilka słów poświęcić 
założeniom do ustawy. I tak naprawdę chciałbym z pań-
stwem przejść przez te wszystkie dokumenty, pokazać, czy 
postulaty, o których była mowa przed chwilą, dotyczące 
kompleksowego podejścia w ramach tych czterech fila-
rów, znalazły w tych dokumentach odzwierciedlenie i czy 
zostały zaproponowane jakieś rozwiązania zapewniające, 
naszym zdaniem, przeciwdziałanie szarej strefie.

Jeśli chodzi o projekt założeń do ustawy, to ponieważ 
poprzednia ustawa już wielokrotnie była nowelizowana, 
zapadła decyzja, że zostanie przygotowana nowa ustawa. 
Tym bardziej wydaje się, że to jest dobry moment do tego, 
żeby stworzyć reformę systemu, jeśli ona jest wymagana. 
A według naszej oceny, zresztą tak wynika też z wielu 
raportów przytoczonych podczas poprzedniej prezentacji, 
problemem systemu jest tak naprawdę szara strefa, która 
powinna być wyeliminowana.

pewnych celów ochrony środowiska, ale w sposób, po-
wiedzmy, wirtualny. Chodzi o stworzenie systemu, który 
będzie faktyczną odpowiedzią na sytuację, z którą mamy 
do czynienia, między innymi na tę sytuację, która była 
omawiana tutaj w ramach raportu PwC. Tak więc właściwa 
implementacja dyrektywy to jest tylko taka implementa-
cja, która zapewni skuteczne rozwiązania, powodujące, że 
cel dyrektywy w postaci ochrony środowiska naturalnego 
zostanie osiągnięty. A trzeba tu zaznaczyć, że w związku 
z tym, że istnieje szara strefa, jak wynika z raportu PwC, 
trudno mówić, że cel w postaci ochrony środowiska natu-
ralnego został osiągnięty.

Jak zatem należałoby, naszym zdaniem, spojrzeć na 
pojawiające się już dłuższego czasu postulaty odnośnie do 
zmiany przepisów? Według nas, w każdej sytuacji, w której 
projektujemy system i chcemy, żeby on był skuteczny, mu-
simy spojrzeć na cztery filary systemu przepisów prawnych. 
Pierwszy filar to jest odpowiednie wpływanie na motywację 
uczestników systemu. Drugi to odpowiednie uregulowanie 
struktury samego systemu. Trzeci – zagwarantowanie trans-
parencji funkcjonowania określonych podmiotów w tym 
systemie. I czwarty to oczywiście domknięcie systemu, 
czyli kontrola.

I teraz popatrzmy na postulaty dotyczące rozwiązań 
prawnych, które mogą być wprowadzone. Jeśli chodzi 
o motywację uczestników systemu, też odwołam się do 
tego, o czym była mowa w raporcie PwC. Motywacją 
uczestników systemu, którego celem jest ochrona środo-
wiska, nie powinno być na przykład osiągnięcie określo-
nego zysku. Tak motywacja jest rozbieżna z motywacją 
w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym pojawia 
się postulat, aby organizacje działały w formule not-for- 
-profit, czyli żeby osiąganie zysku nie było celem podsta-
wowym. Chodzi o to, żeby tym celem mogła być ochrona 
środowiska.

Drugim postulatem jest ustalenie maksymalnego po-
ziomu obowiązków danej organizacji, dotyczących sprzętu 
wprowadzonego przez podmioty, które ją tworzyły. Chodzi 
tutaj oczywiście także o to, żeby na przykład niewielkie 
organizacje, które nie są w stanie przetwarzać dużych ilości 
sprzętu, nie przejmowały zbyt wielu obowiązków, tak żeby 
organizacja przetwarzania sprzętu była efektywna.

Teraz struktura systemu. Motywacja to jest jeden ele-
ment, a w dalszej kolejności należy spojrzeć na strukturę 
systemu. Najistotniejszym postulatem jest tu wprowadzenie 
zakazu łączenia funkcji organizacji odzysku z funkcjami 
przetwarzania i funkcjami recyklera. I podstawowe pytanie 
brzmi, dlaczego tak robimy czy dlaczego taki postulat się 
pojawia i czy rzeczywiście jest on zasadny. Trzeba powie-
dzieć, że nie jest to jakiś zupełnie nowy postulat. W wie-
lu innych branżach tego typu rozwiązania się pojawiają. 
Wystarczy spojrzeć chociażby na branżę energetyczną, 
gdzie założenia tak zwanego unbundlingu, czyli rozdzie-
lania działalności, są już właściwie naturalne. W branży 
energetycznej istnieje zasada, że podmiot, który zajmuje 
się przesyłaniem i dystrybucją, nie może prowadzić innej 
działalności. No właśnie o to chodzi. Gdy chodzi o struk-
turę systemu, czasami tego typu działania są konieczne, 
żeby wymusić jego efektywność. W naszej ocenie takie 
rozwiązanie powinno być wprowadzone.
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stworzone. Tak więc organizacje odzysku zostały stworzone 
po to, żeby odgrywały rolę pewnego podmiotu zaufania 
publicznego, czyli przejęły obowiązki wprowadzających, 
obowiązki zbiórki i zagospodarowania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, w sposób kompleksowy 
i profesjonalny, tak żeby wprowadzający nie musieli wy-
konywać tych obowiązków samodzielnie. Ukształtowanie 
organizacji odzysku w formule not-for-profit zapewnia 
zatem wykonanie tego zadania przez podmiot zaufania pu-
blicznego, to po pierwsze. Po drugie, umożliwia realiza-
cję zasady: zanieczyszczający płaci, o której już była tutaj 
mowa. Wprowadzający bowiem, którzy łożą na utrzymanie 
organizacji odzysku albo na to, żeby organizacje odzysku 
prawidłowo, należycie zbierały i przetwarzały w ich imieniu 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wkładają pienią-
dze do systemu po to, żeby te pieniądze budowały trwały, 
skuteczny i efektywny system zbiórki. Niewłaściwe jest, 
naszym zdaniem, podejście polegające na możliwości wy-
płaty przez organizacje odzysku dywidendy swoim akcjona-
riuszom. Presja na zyski i na wypłatę dywidendy powoduje, 
że jest motywacja do uczestniczenia w szarej strefie, a więc 
korzystania z dokumentacji, która niekoniecznie może od-
powiadać stanowi rzeczywistemu. Dlatego proponowane 
rozwiązanie może się przyczynić, naszym zdaniem, do zli-
kwidowania problemu szarej strefy.

Przejdę teraz do kolejnego projektu, tym razem z 23 paź-
dziernika 2014 r. Trzeba powiedzieć, że tutaj jest widoczna, 
naszym zdaniem, pozytywna tendencja w zakresie wpro-
wadzania nowych mechanizmów przeciwdziałania szarej 
strefie. Projekt przewidywał bowiem i organizacje odzysku 
w formule not-for-profit, i audyt zewnętrzny, wykonywany 
przez podmioty zewnętrzne, a więc stanowiący dodatko-
we źródło kontroli oprócz Inspekcji Ochrony Środowiska. 
I wreszcie trzeci element, który należy uznać za korzyst-
ny z punktu widzenia kompleksowości rozwiązań, to jest 
zniesienie pewnych ograniczeń w przeprowadzeniu kon-
troli. Mam na myśli głównie rozwiązania dotyczące zmian 
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Teraz kilka słów na temat zmian. Przede wszystkim, 
i to chyba mogłoby być najskuteczniejszym elementem 
tego mechanizmu, byłaby możliwość przeprowadzania 
kontroli niezapowiedzianych. Tak jak już wcześniej po-
wiedziano, podczas prezentacji przygotowanej przez PwC, 
w tej chwili kontrole mszą być zapowiadane, co daje ewen-
tualnie możliwość usunięcia jakichś nieprawidłowości. 
Ponadto zaproponowano kontrole krzyżowe, rozszerzone 
godziny kontroli, to znaczy kontrole również po godzinach 
pracy i brak ograniczenia czasu ich prowadzenia w trak-
cie roku, tak jak to jest w tej chwili określone w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej. Sądzimy, że to jest 
dobre rozwiązanie – podobnie jak rozwiązanie systemowe 
czy motywacyjne, o którym była mowa wcześniej, czyli 
polegające na wprowadzeniu organizacji odzysku w for-
mule not-for-profit – dające Inspekcji Ochrony Środowiska 
instrument do tego, żeby wykryć ewentualne nieprawidło-
wości z większą skutecznością niż dotychczas.

Warto podkreślić, że obydwa rozwiązania – państwo 
to zobaczą w następnym projekcie – czyli organizacje 
w formule not-for-profit, a także możliwość kontroli bez 
zapowiedzenia, mówiąc w skrócie, wypadły z nowego 

Co w tym kontekście proponowano w założeniach do 
ustawy o zużytym sprzęcie? Z jednej strony, była oczywi-
ście transpozycja przepisów dyrektywy, którą powinniśmy 
byli implementować do 14 lutego zeszłego roku. Z drugiej 
strony, wskazano również na konieczność wprowadzenia 
monitoringu przepływu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. I w tym kontekście pojawiało się po-
jęcie szarej strefy, a więc to miał być mechanizm, który 
ułatwi kontrolę czy też ograniczenie szarej strefy. W po-
zostałym zakresie w założeniach do ustawy stwierdzono, 
że wszystkie inne kwestie pozostaną uregulowane tak 
jak w dotychczasowej ustawie. Pojawia się więc pyta-
nie, czy to odpowiada kompleksowego podejściu, które 
było prezentowane wyżej. Odpowiedź pozostawiam tak 
naprawdę państwu.

Jeśli chodzi o faktyczną realizację założeń do projektu 
ustawy, to widzimy, że treść tych założeń również wskazuje 
na to, że nowa ustawa powinna na przykład regulować 
zasady postępowania ze zużytym sprzętem w taki sposób, 
który umożliwi ochronę środowiska. Tak więc tak naprawdę 
mówi się o tym, że powinien być zrealizowany nadrzędny 
cel dyrektywy, czyli ochrona środowiska. Oprócz monito-
ringu nie widzimy tutaj wielu mechanizmów, które miałyby 
umożliwić wyeliminowanie z rynku szarej strefy.

Ponadto założenia, a było pięć ich wersji, w różny spo-
sób odnoszą się do statusu organizacji odzysku zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Początkowo się 
mówiło, że ten status może będzie jakoś zmodyfikowany, 
a ostatecznie pozostał w takim kształcie, jak w dotychcza-
sowej ustawie. To rodzi pytanie, czy tak wąsko określony 
zakres założeń do nowej ustawy pozwoli wyeliminować 
problem szarej strefy, a zatem zrealizować cele dyrektywy, 
przede wszystkim cel nadrzędny, czyli należytą ochronę 
środowiska, a nie zbiórkę wynikającą z dokumentacji, która 
niekoniecznie będzie odzwierciedlać stan faktyczny.

Jeśli chodzi o ocenę skutków regulacji, czyli dokument 
przygotowany do projektu ustawy, to trzeba przyznać, że 
jest on spójny z założeniami. I podobnie jak założenia, nie 
wskazuje na szarą strefę jako centralny problem systemu. 
Oczywiście w niektórych miejscach napisano, że szara stre-
fa występuje i że jest większa niż w innych państwach. Tym 
bardziej wydaje się, że byłyby wskazane wprowadzenie 
w nowej ustawie jakichś kompleksowych rozwiązań.

Jeśli zaś chodzi o poszczególne projekty ustawy, których 
było w sumie pięć, to pozwolę sobie po kolei je przypo-
mnieć, począwszy od tego z 21 maja 2014 r., żeby pokazać, 
jak były w nich zaadresowane kwestie kompleksowego 
podejścia do problemu szarej strefy.

W pierwszym projekcie, tak jak państwo widzicie 
na slajdzie, zaproponowano rozwiązanie, o którym była 
mowa wcześniej, a więc organizację odzysku w formule 
not-for-profit. Niestety pozostałe propozycje, z monitorin-
giem przepływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego włącznie, nie znalazły się w ustawie. Zwłaszcza 
brak elementu monitoringu był trochę zaskakujący, dlate-
go że w założeniach mimo wszystko przewidywano jego 
wprowadzenie.

I teraz przechodzę do krótkiego omówienia idei orga-
nizacji odzysku not-for-profit. Trzeba wrócić do początku, 
trzeba sobie uzmysłowić, po co organizacje odzysku zostały 
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Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Bardzo proszę o odpowiedź.

Ekspert 
w Kancelarii DLA Piper Wiater sp. k. 
Tomasz Rudyk
Ten raport został przygotowany na zlecenie Związku 

Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Kolejną prezentację przedstawi pan Wojciech Konecki, 

dyrektor generalny Związku Pracodawców AGD. Dobrze 
mówię?

(Dyrektor Generalny CECED Polska – Związku 
Pracodawców AGD Wojciech Konecki: Dziękuję, Pani 
Przewodnicząca…)

Obszerna jest ta prezentacja. Zmieści się pan w czasie?
(Dyrektor Generalny CECED Polska – Związku 

Pracodawców AGD Wojciech Konecki: Panowie mówili 
po dwadzieścia pięć minut, to ja…)

To pan też. Bardzo proszę.

Dyrektor Generalny CECED Polska 
– Związku Pracodawców AGD 
Wojciech Konecki:
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni 

Przedstawiciele Rządu! Szanowni Zebrani!
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Może zacznę od końca, od razu powiem, na czyje zlece-

nie działam, pracuję. Na zlecenie producentów wprowadza-
jących zużyty sprzęt elektryczny. Reprezentuję osobiście 
branżę AGD: małe AGD, duże AGD, wentylacja, klima-
tyzacja, ogrzewanie…

(Głos z sali: Ilu jest państwa?)
To jest kilkadziesiąt firm, są tutaj wymienione, w więk-

szości te firmy są największymi pana zleceniodawcami. 
A pan reprezentuje związek pracodawców, który był zało-
żony praktycznie przez trzy firmy, może cztery. Przez trzy 
czy cztery osoby.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, z tego, co pamiętam, to są cztery osoby. Mam tu 

dokumenty. Budżet miesięczny, ze składek członkowskich, 
wynosi 1500 zł.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze, okej, ale jest bardzo istotne, kto kogo repre-

zentuje. Ja reprezentuję branżę AGD, tutaj są osoby, które 
reprezentują inne branże: TV, telekomunikacja, oświe-
tlenie. Tak że uzyskałem od kolegów i koleżanek pewne 
plenipotencje do wypowiadania się w ich imieniu. Jest to 
o tyle istotne, że my dokonujemy około 90% wprowadze-
nia i zbiórki, 87% wprowadzenia i około 92% zbiórki, te 
sześć branż. W tych branżach nasi członkowie reprezentują 
około 90% tej działalności, tak liczymy, a pod względem 
masowym i wagowym może nawet więcej. I mamy też 

projektu, już się w nim nie znalazły. Mimo że na przykład 
w równolegle procedowanym projekcie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze rozwiązania dotyczące kontro-
li i możliwości przeprowadzenia jej bez wcześniejszego 
uprzedzenia zostały wprowadzone i ustawa w takim kształ-
cie weszła w życie.

Kolejne dwa projekty, z 19 grudnia 2014 r. i 20 stycznia 
2015 r., w zakresie tych mechanizmów czy rozwiązań, które 
pozwalają jakoś przeciwdziałać szarej strefie, się nie zmie-
niły, a zatem pozostał mechanizm audytu zewnętrznego. 
I w ostatnim czasie tutaj nic się nie zmieniło.

Podsumowując postulaty, które się pojawiły, i żeby 
pokazać, jak kompleksowo zostało to zaadresowane i w za-
łożeniach, i w projekcie ustawy, można, że tak powiem, 
przewrotnie powiedzieć, że niestety wszystkie propono-
wane i dyskutowane rozwiązania nie zostały ostatecznie 
uwzględnione w ustawie, z zapowiadanym monitoringiem 
przepływu włącznie. Jedynym rozwiązaniem, które się osta-
ło z tych prezentowanych, jest właśnie audyt zewnętrzny. 
Oczywiście to jest dobre rozwiązanie, aczkolwiek z punktu 
widzenia kompleksowości może okazać się niewystarcza-
jące do wyeliminowania szarej strefy.

Podstawowym zatem problemem, który się tutaj jawi, 
jest, naszym zdaniem, brak identyfikacji szarej strefy 
jako centralnego problemu rynku. To z kolei powoduje, 
że istnieje ryzyko utrzymywania się nieprawidłowości 
na rynku, dalszego pogłębiania się szarej strefy, a zatem 
stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ponadto, 
o czym wcześniej już powiedziano, jest ryzyko, że Komisja 
Europejska rozpocznie dochodzenie w tej sprawie w kon-
tekście skutecznego wykonywania celów dyrektywy. I może 
skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości.

Na koniec chciałbym zaapelować o to, żeby ustawa 
zawierała więcej kompleksowych rozwiązań, polegających 
na podejściu strukturalnym, motywacyjnym i informacyj-
nym, takich jak monitoring. Apeluję do państwa o to, żeby 
na etapie dalszych prac zostały wprowadzone dodatkowe 
mechanizmy uzdrawiające system. Wydaje nam się, że to 
jest niezbędne. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Chciałabym poinformować, że nie ma tutaj tak zwanego 

sejmiku, gdzie każdy może wstać i zadać pytanie. Proszę 
się zgłosić, a ja udzielę głosu. Wówczas będzie można 
postawić pytanie i przede wszystkim się przedstawić.

Bardzo proszę.

Wiceprezes Zarządu 
Związku Pracodawców Branży 
Elektroodpadów „Elektro-Odzysk” 
Aleksander Traple:
(Głos z sali: Kogo pan reprezentuje?)
Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów.
Chciałbym tylko zapytać, na czyje zlecenie ten raport 

został przygotowany.
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koncernów wyszliśmy na zewnątrz, a tam – są świadkowie 
tego zdarzenia – siedział gość z młotkiem i znęcał się nad 
jakimś młynkiem, rozmontowywał go w ten sposób przed 
biurowcem, w którym była rada. To było wczoraj, w XXI 
wieku, w środku Europy.

Tak że naprawdę jest wiele do zrobienia. Z tym że, 
tak jak my to analizujemy, chyba nie ma sensu ścigać 
tych „Edich” – bo to był taki symboliczny „Edi” – chyba 
nie ma sensu ich ścigać, nie damy rady tego robić. Po 
prostu trzeba iść o szczebel wyżej, jeszcze wyżej, bo to 
przedsiębiorcy, którzy działają niepoprawnie, umożliwiają 
„Ediemu” działanie.

Co jest problemem, takim systemowym, podstawowym? 
Powiem tutaj rzeczy kontrowersyjne. Możliwe, że 3/4 sali 
się ze mną nie zgodzi. Ogólnie to nie finanse są najwięk-
szym problemem tego całego rynku. Przypomnę, że nasi 
członkowie, nasi producenci przeznaczają dużo większe 
środki na inne systemy, którym ufają, w innych krajach. To 
wcale nie znaczy, że ja od razu deklaruję, że otworzymy kasę 
i wpuścimy tutaj miliardy złotych. Jeszcze raz mówię: pro-
blemem jest bardziej dystrybucja finansów niż same finanse. 
Nie są problemem również ludzie i kompetencje. I tutaj 
chciałbym powiedzieć państwu – i rządowi, i przedsiębior-
com, i wszystkimi – że kompetencje są bardzo wysokie, są 
również wiedza i technologie. Tak że nie to jest problemem. 
Możliwe, że państwo posłowie i senatorowie jesteście dalej 
od tego rynku i o tym nie wiecie. Ja jednak uważam, że to 
nie jest problemem. W ciągu, nie wiem, pół roku można 
sprowadzić do Polski najprzeróżniejsze technologie.

Jaki jest zatem problem systemowy? Czasami albo za-
wsze, żeby rozwiązać problem, najpierw trzeba go odpo-
wiednio zdefiniować. Tak więc według mnie, problemem 
systemowym jest brak skutecznej kontroli, skutecznego 
nadzoru nad rynkiem. A przypomnę, że idee były wspania-
łe: ochrona środowiska, wolna konkurencja, niskie koszty 
społeczne, co jest bardzo ważne, i budowa polskiego sys-
temu przemysłu wręcz recyklingowego.

Teraz jeśli można, znowu dygresja. Powiem państwu, 
że ponieważ wprowadzono w Niemczech minimalne wy-
nagrodzenie, to wielu przedsiębiorców niemieckich będzie 
szukało niższych kosztów po naszej stronie. I tendencja do 
przenoszenia fabryk czy zakładów przetwarzania może się 
nasilić. A to jest dla nas olbrzymia szansa.

Tak że my to definiujemy i całość niedociągnięć identy-
fikujemy jako szarą strefę. I to hasło będzie się pojawiało. 
Ono jest przez nas przywoływane czasami do znudzenia, 
ale warto powiedzieć w ogóle, co to jest szara strefa. W lu-
towym wydaniu „Recyklingu” ukaże się artykuł, w którym 
definiuję pojęcie szarej strefy ze swojego punktu widze-
nia. Bo definicji może być kilka i w związku z tym może 
z nich wynikać różna wielkość szarej strefy. Ale ogólnie 
szara strefa to są nielegalne działania firm, działających 
całkiem legalnie, zarejestrowanych, mających różne certy-
fikaty, pozwolenia itd. Po prostu te firmy – i tu jest główna 
zasada działania szarej strefy – fałszują raporty i unikają 
stosowania pewnych standardów, standardów przetwarza-
nia, standardów transportu, zmieniają kody odpadów. Są 
opracowania na ten temat, na tej sali siedzą eksperci, któ-
rzy mogliby o tym książkę napisać, każdy z nich mógłby 
napisać. Tak że jest wiedza o szarej strefie.

notarialne upoważnienie do reprezentowania tych firm 
w konsultacjach. Możemy przyjść z tymi firmami. Tak że 
to jest ważne. Uprzedziłem trochę pana pytanie, po prostu 
zaznaczyłem to na czerwono, bo jest bardzo ważne kto kogo 
reprezentuje. I to są bardzo dobre pytania, dlatego też dzię-
kuję panu Traple. Czasami mamy wrażenie, że cały rynek 
został przez dwie czy trzy firmy przesterowany w zupełnie 
innym kierunku.

Ja uczestniczyłem w pierwszych pracach, podjętych 
w 2004 r., współpracowałem z rządem, z ministrem 
Podgajniakiem, z ministrem Nowickim. Przygotowywaliśmy 
pierwszy projekt. Ja jako strona społeczna i gospodarcza. 
On się oczywiście różnił w intencjach od tego, co było 
później. Notabene biorę na siebie chyba jeden z głównych 
grzechów, takich pierwszych, tej ustawy. Nie było żadne-
go targetu i nie było tych 4 kg. Faktycznie zbiórka była 
niewielka, dopiero później wprowadzono pewne limity. 
Z tym że my przekonywaliśmy, że i tak będziemy zbierali 
4 kg, 5 kg czy 6 kg, ponieważ takie mieliśmy doświadcze-
nia z innych krajów. I te firmy, które są tutaj wymienione, 
w innych krajach zbierają, za pośrednictwem różnych orga-
nizacji, dużo większe ilości zużytego sprzętu, per capita czy 
wartościowo, przeznaczają olbrzymie środki finansowe na 
cele zbierania. Dokładnie te same firmy. Jest zatem pytanie: 
co się stało, jak zostało to przesterowane?

Przypominam, że głównym celem ustawy i organi-
zacji, które zostały powołane do przejmowania naszych 
obowiązków, było zbieranie i przetwarzanie sprzętu. Nas, 
wprowadzających, których czasami się chyba tutaj nie do-
cenia, jest pięć tysięcy. Tyle podmiotów jest zarejestrowa-
nych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Są 
duże, wielkie firmy, ale w większości to są małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Notabene na liście członków Związku 
Pracodawców AGD CECED Polska, ale też i kolegów, 
większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Prezes 
Kamiński chyba może potwierdzić, że to jest pewnie z 80% 
jego członków.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Właśnie. Ustawowo jesteśmy zobowiązani do orga-

nizowania i finansowania całego systemu. To są nasze 
pieniądze. Ja podliczyłem, że przeznaczyliśmy na ten cel 
700 milionów zł. To są bardzo duże pieniądze. W większo-
ści zagospodarowane przez organizacje odzysku, to były 
przychody tych organizacji, ale też kapitał zakładowy. Te 
kwoty rosną, teraz już nie w skali 100 milionów zł rocznie, 
ale mniej więcej 60–70 milionów zł, tak jak tutaj panowie 
powiedzieli.

Ja skupię się na pewnych niedogodnościach i nieprawi-
dłowościach tego systemu, z tym że chciałbym podkreślić, 
że zostały zbudowane pewne istotne jego struktury. Będę 
się skupiał, niestety, na jego wadach, bo o tym trzeba po-
wiedzieć, ale może warto by było, żeby kiedyś organizacje 
odzysku czy wprowadzający pokazali też, co zostało zro-
bione, bo czasami tę pracę się dezawuuje. Dużo się jednak 
zmieniło i inna jest świadomość społeczna.

Teraz może taka dygresja, a nawet anegdota, tylko 
trzydziestosekundowa. Wczoraj przewodniczyłem dużej 
radzie wprowadzających. Przyjechali goście z Eindhoven, 
z Monachium, było międzynarodowo. Po tym spotkaniu 
razem z najwyższej rangi dyrektorami, prezesami firm, 
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o tym pisał. Tu możemy mówić absolutnie otwarcie, grać 
w otwarte karty. Moi członkowie, którzy siedzą na tej sali, 
mogą zakwestionować każde słowo, które wypowiadam, 
jeśli nie jest prawdą.

Chciałbym też przytoczyć wypowiedzi konkretnych 
osób, które notabene były tutaj zaproszone. Minister 
Kraszewski stwierdził, że szara strefa jest największym 
problemem i że skala patologii jest ogromna, że istnie-
jący system kontroli zaświadczeń nie jest skuteczny, że 
powszechność patologii i fakt zaangażowania się w tego 
rodzaju działalność struktur przestępczych powoduje, że 
inspekcja nie ma możliwości działania, że to powinno być 
z urzędu ścigane przez policję i prokuratora jako przestęp-
stwo gospodarcze. Z kolei minister Woźniak mówił, że 
największy problem stanowi szara strefa funkcjonująca 
w obszarze zagospodarowania zużytego sprzętu. To są 
wypowiedzi naszych największych autorytetów. Powołam 
się też na pan ministra – bardzo się cieszę, że tu jest – 
który mówił, że: „Obecnie obowiązujący system się wy-
czerpał i bez radykalnych zmian nie widzę szans na jego 
uzdrowienie. Sztuka wykorzystywania dziurawego prawa 
przez wielu uczestników rynku osiągnęła poziom niemal 
perfekcyjny. Oficjalnie sprawozdania stają się nie do końca 
wiarygodne w rzeczywistej ocenie sytuacji na rynku”. Sam 
GIOŚ pisze w swoim raporcie dość konserwatywnie, że: 
„Niestety, mimo ośmiu lat funkcjonowania systemu, wie-
lu przedsiębiorców oraz organizacji odzysku w dalszym 
ciągu popełnia błędy przy sporządzaniu sprawozdań”. To 
jest ostatni raport.

Ponosimy olbrzymie straty materialne i – może nawet 
ważniejsze – niematerialne. Materialne to są straty dla bu-
dżetu państwa i dość łatwo je obliczyć. Wartość naszego 
rynku spadła ze 100 milionów zł do poziomu 60 milio-
nów zł, a wszyscy myśleli, że będzie rosła do… nie wiem 
…120–150 milionów zł, bo będą rosły targety, czyli cele 
przetwarzania. Z samego VAT to są miliardowe kwoty. Gdy 
ktoś mówi, że nie ma pieniędzy na monitoring cyfrowy, to 
ja pytam: a ile państwo traci na samych podatkach? Ile tracą 
zbierający i przetwarzający? Oni tracą dziesiątki milionów 
złotych, które są wyprowadzone poza system. Proszę za-
uważyć, że między nami wprowadzającymi, którzy płaci-
my pieniądze na nich, na zbierających i przetwarzających, 
są jeszcze pośrednicy, którzy po prostu wypłacają sobie 
dywidendę. Nie znam naszego członka wprowadzającego 
producenta, który by czerpał z tej dywidendy. Nie znam, 
nie słyszałem o takim przypadku. Ale tak jak powiedziałem, 
możliwe, że ważniejsze są straty niematerialne. Przecież 
to jest zniechęcanie przedsiębiorców. I naprawdę słysza-
łem o wielu polskich przedsiębiorcach, którzy zrezygno-
wali z tego biznesu. Można przywołać przykłady nawet 
wielkich przedsiębiorców, chociażby Stenę Recykling, 
która jest wyspecjalizowana w elektrorecyklingu w całej 
Skandynawii, chociaż nie tylko, bo w połowie Europy. 
We Wschowej powstał wspaniały zakład, ale stał pusty, 
bo nie było co wsadzić do pieca. I go zamknęli. A to było 
na granicy polsko-niemieckiej. Były plany rozszerzenia 
działalności, wspaniałe plany, ale zaniechano inwestycji. 
Uboższe środowisko… Nie chcę za bardzo posługiwać 
tym argumentem, ale wiele organizacji ekologicznych na 
pewno by mnie poparło.

Jaki jest jej zasięg? Tutaj mogę powiedzieć, że chyba 
bardzo duży. Zbieranie, przetwarzanie, odzysk, a pewnie 
zdarzają się wprowadzający, którzy są w szarej strefie. 
Może akurat w naszej branży, w dużym AGD, jest mniej 
firm, które działają nielegalnie i wprowadzają na rynek 
zużyty sprzęt, ale wiem, że w przypadku małego AGD 
są firmy garażowe importujące troszeczkę tego sprzętu. 
Nie jest to wielki odsetek, ale się zdarza. Podejrzewam, 
że w innych branżach, w telekomunikacji czy w małym 
RTV, niektórzy importerzy też mogą unikać odpowie-
dzialności.

Dlaczego po raz kolejny mówimy o szarej strefie? 
Powiedziałem, że do znudzenia o tym mówimy, piszemy, 
wypowiadamy się, ale chodzi o to, że kiedyś, na samym 
początku, mieliśmy ideę, mówiliśmy o tym też tutaj, w po-
mieszczeniach Sejmu i Senatu, żeby recykling stał się naszą 
specjalizacją narodową. To jest nasza olbrzymia szansa, 
której, według mnie, nie wykorzystujemy. Wiele zakła-
dów przetwarzania prawdopodobnie dłużej nie przetrwa. 
Rok czy dwa i pewnie dla nich będzie koniec. Z tym że 
według mnie to jest nawet celowe działanie, bo chodzi 
o to, żeby sprowadzić wszystko prawie do zera. Wykruszą 
się ci, którzy nie mają dofinansowania z zagranicy. A są 
przedsiębiorstwa, które od kilku lat są grubo poniżej zera. 
Które z polskich przedsiębiorstw coś takiego by wytrzy-
mało? Jeżeli nawet rok czy dwa wytrzyma na jakimś kre-
dycie, to przecież on się kiedyś skończy, a później żaden 
bank nie da kolejnego. Dofinansowanie z zagranicy jest 
w ramach prawa, ale czy to jest uczciwość biznesowa, czy 
to jest akceptowane? Tak samo jeśli chodzi o coraz niższe 
stawki w związku z tym, że niektórzy obracają papierami, 
a papier jest bardzo tani. Oni mogą sobie pozwolić na to, 
żeby praktycznie mieć zerowe zyski.

Wszyscy kolejni ministrowie deklarują walkę z pato-
logiami. I pozostają bezsilni. Czy teraz nie należałoby się 
jednak tym zająć? Rozmawiałem osobiście z kolejnymi 
ministrami: Nowickim, Podgajniakiem, Kraszewskim. 
Obecny minister też deklarował – szkoda, że go nie ma, 
bo nie lubię mówić o kimś, kogo nie ma – chęć walki z szarą 
strefą. I absolutnie nie kwestionuje, że ona jest. Tymczasem 
przez dziesięć lat, wkrótce minie dziesięć lat, nie możemy 
sobie dać z nią rady. „Edi” wygrywa z inspektoratem, z ol-
brzymią machiną inspekcyjną i urzędniczą. Jest jak jest. Ten 
przypadek z wczoraj, opowiedziany w formie anegdoty, nie 
został przeze mnie sfingowany. Ja już bym nawet nie mówił 
o szarej strefie, ale po prostu z ust bardzo poważnych osób 
ostatnio padły takie pytania: a może jej w ogóle nie ma? 
A skoro uważacie, że jest, to dajcie nam przykład, złapcie 
kogoś za rękę, pokażcie jakiś precedens, zróbcie, nagło-
śnijcie. Otóż to jest bardzo niebezpieczny sygnał. Dlatego 
chciałem tutaj udowodnić wprost albo trochę pośrednio, 
używając wielkich autorytetów, firm i ludzi, którzy się 
tym zajmują, że opinii, analiz i raportów na ten temat jest 
mnóstwo. W prasie, zarówno fachowej, jak i codziennej, 
są raporty największych firm, też najdroższych, działają-
cych na najprzeróżniejsze zlecenia. Kancelaria Domański, 
Zakrzewski, Palinka, działająca na wasze zlecenie, które 
daliście do Krajowej Izby Gospodarczej, żeby to firmowała, 
tak samo mówiła o szarej strefie. Skoro już mówimy, kto 
dla kogo pracuje, to warto o tym wspomnieć. Także BCC 
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wypadły – albo z założeń, albo z projektu. Na przykład 
organizacje not-for-profit. Jest pytanie: po co one mają 
być dochodowe i wypłacać sobie dywidendy? One niby 
są powołane na nasze zlecenie, ale już żyją własnym ży-
ciem. I trochę ogon kręci psem. Wypadł też monitoring, 
a byliśmy do niego przygotowani. Wypadło wzmocnienie 
inspektoratu ochrony środowiska. Tu jest paradoks, bo my 
prosimy, żeby wzmocnić urzędników. Po prostu paradoks. 
Stanęliśmy po jednej stronie.

Przepraszam za prywatną opinię, ale moim zdaniem, 
pod hasłem zaniechania rewolucji rezygnuje się z podsta-
wowych elementów systemu. Ja wiem, że Ministerstwu 
Środowiska inne ministerstwa czasami wtykają jakieś tam, 
powiedzmy, wrzutki, sami państwo znacie tę grę. Są po 
prostu różne strony, różni interesariusze, którzy naciskają, 
ale się nie znają, bo nie jest łatwo to wszystko poznać. 
Pojawiają się jakieś inne propozycje, z kosmosu: o de-
pozytach, o podatku dodatkowym, o bezpłatnym odbio-
rze sprzętu z domu czy o systemie węgierskim. Wiem, 
że pan minister będzie go bronił, ale na razie on nam się 
kojarzy z centralnym sterowaniem. Dzisiaj przed połu-
dniem wysłuchałem prezentacji o systemie węgierskim. 
Symptomatyczne było to, że urzędnik państwowy, bo to 
urzędnicy prowadzą – ja nic nie mam do urzędników – ani 
słowa nie powiedział o redukcji cen, o efektywności, nie 
padły żadne liczby. Po prostu stwierdził, że jest tworzony 
system, jest kolejna agencja, że są nakłady na edukację, są 
inne nakłady, ale o efektywności systemu i niskich kosz-
tach nie było mowy. Gdy mówimy o bezpłatnym odbiorze 
sprzętu z domu, to każdy powinien być zadowolony, ale my 
już teraz oferujemy bezpłatny odbiór z domu. A jeżeli ktoś 
ma z tym problem, to proszę powiedzieć. My na telefon 
odbieramy sprzęt.

Te pomysły, proszę zauważyć, bo to jest bardzo ciekawa 
rzecz, są jak z kosmosu. Chociaż system węgierski jest od 
kolegów. Autorzy tych pomysłów nie stawiają siebie w roli 
finansującego. A bardzo łatwo jest rzucać różne pomysły, 
których korzenie finansowe zwykle są w naszej kieszeni. 
Naszej, czyli producentów. I nie jest tajemnicą, że jeżeli 
nasze koszty drastycznie wzrosną, to odbije się to na kon-
sumentach. Nie chcę nadużywać tego argumentu, żeby nie 
być populistycznym, ale tak jest.

I teraz jeśli chodzi o propozycje zmian, może to za-
brzmi… Akurat te wymienione wcześniej firmy nie dzia-
łają na nasze zlecenie, przynajmniej bezpośrednio, bo tak 
naprawdę my finansujemy cały rynek, ale niektóre…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Przepraszam, daję 
panu jeszcze pięć minut.)

Dobrze.
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Mamy jeszcze 

jedną prezentację.)
My paradoksalnie chcemy wzmocnić Inspekcję Ochrony 

Środowiska poprzez dodatkowy monitoring i poprzez zmia-
ny w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. To 
już jest kompletny paradoks, bo my przedsiębiorcy, my 
producenci chcemy, żeby ograniczyć pewne swobody 
przedsiębiorstw, z którymi nie możemy sobie dać rady od 
dziesięciu lat. A są ich tysiące. Po prostu ten system jest cały 
czas zabagniony. Dlatego chcemy zmiany poszczególnych 
jego elementów. Teraz bardzo krótko o nich powiem.

Jeszcze tylko państwu powiem, że oczywiście pro-
blemem nie jest obudowa pralki czy lodówki, która leży 
w rowie, bo ona zniknie, na drugi dzień prawdopodobnie 
pojawi się jako złom, a później trafi do recyklera, do huty. 
Tylko że w każdej lodówce, oprócz czarnej instalacji z tyłu, 
z której gaz łatwo odessać, w obudowie jest pianka, a w tej 
piance są miliardy bąbelków. W tych bąbelkach nie ma 
powietrza, próżni czy czegoś takiego, tylko są gazy. Może 
one są coraz mniej szkodliwe, ale są. Specjaliści mogą się 
wypowiedzieć, w jakim stopniu są szkodliwe. Są też płytki 
elektroniczne. Nie będę teraz mówił państwu o technologii. 
Wiem, że są raporty bardzo znaczących firm, które przygo-
towały jakby ściągawkę dla GIOŚ, co zrobić.

Promieniowanie na inne branże. Bardzo istotna sprawa. 
Dziesięć lat temu byliśmy bardzo zrelaksowani, bo widzie-
liśmy, jakie są problemy w innych branżach: opakowanio-
wych, samochodowych… Nie wiem, czy samochodowe 
wcześniej wprowadziły… W każdym razie wiele branż już 
wcześniej wprowadziło to prawo i patologia była na dużą 
skalę. Na tej podstawie my wiedzieliśmy, jakich błędów nie 
popełniać. Byliśmy prawie pewni, że ich nie popełnimy, że 
nie pójdziemy tą drogą. A jednak ich nie uniknęliśmy i moż-
liwie, że w naszej branży skala patologii jest większa niż 
gdzie indziej. Jest negatywne odium społeczne, bo niestety, 
gospodarka odpadami kojarzy się – niechętnie to mówię, 
możecie mnie państwo poprawić – z nieprawidłowościami, 
z korupcją, z patologiami. Mam jednak nadzieję, że to się 
zmieni. Teraz dokonuje się rewolucja i możliwe, że za dwa, 
trzy lata będzie inaczej. I właśnie chodzi o to, żeby tych 
wszystkich niekorzystnych trendów nie kontynuować.

Dlaczego jest na rynku szczególna sytuacja? Chciałbym 
zwrócić uwagę państwa parlamentarzystów na to, że stawki 
systematycznie maleją i wszystko wskazuje na to, że będą 
coraz niższe. Spadają w tym momencie ceny surowców. 
Dla przetwarzających jest to krytyczny moment. I to, że 
ja mówię, że niektórzy z nich albo większość z nich może 
nie przetrzymać kolejnych dwóch, trzech lat, to nie jest 
jakiś eufemizm, nie biję też w jakieś tragiczne dzwony, po 
prostu tak będzie. Tu chodzi o dziesiątki firm, tych dużych 
i tych małych.

Rosną skłonności patologiczne. Ale rosną też nasze 
obowiązki zbierania. Można powiedzieć, że w przybliże-
niu wzrosną z 4 kg per capita do 10 kg. Tak że decydujemy 
teraz o kształcie rynku na następne sześć, osiem, a może 
nawet dziesięć lat. Sami państwo wiecie, że nowelizacji 
nie robi się co dwa, trzy lata. Dlatego trzeba się dobrze 
przygotować, bo później to musi zagrać. Inaczej minie 
następne dziesięć lat. Tak że to jest absolutnie krytycz-
ny moment. Albo teraz wprowadzimy zmiany, tak żeby 
uzdrowić ten rynek, albo utrwalimy nieprawidłowości na 
lata. Możemy dać pozytywny sygnał nie tylko społeczeń-
stwu, lecz także innym branżom odpadowym. Tymczasem 
teraz, w tej sytuacji – i tutaj zwrócę uwagę na pewien 
paradoks – wypadają z projektu ustawy ciekawe rozwią-
zania. Z projektu ustawy, który w założeniach był bardzo 
ciekawy. Z Ministerstwem Środowiska najczęściej się 
boksowaliśmy, powiem szczerze, ale czasami się zga-
dzaliśmy. I właśnie w projekcie rządowym, uzgodnionym 
z innymi ministerstwami, bo założenia były uzgodnione, 
zobaczyliśmy ciekawe rozwiązania. Niestety one później 
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Istnieje przecież kopernikańska zasada wypierania dobrego 
pieniądza przez zły pieniądz. Niestety i my, i państwo mu-
simy zrozumieć tę zasadę przedsiębiorców…

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Czas się kończy.)
Dobrze.
(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Króciutko, ha-

słowo.)
Są firmy krzaki, Pani Przewodnicząca, które przejmują 

obowiązki naszych członków. Małe firmy, firemki czasa-
mi, które przejmują wielomilionowe obowiązki naszych 
członków. Ja też częściowo biję się w piersi.

Bezpłatny odbiór sprzętu z mieszkań oznacza absolut-
ny wzrost cen dla konsumentów. Nie wyobrażam sobie 
tego odbioru w sytuacji, w której duża część naszej sprze-
daży odbywa się przez internet. Nie wiem, w jaki sposób 
dostawca, na przykład DHL czy Poczta Polska, odbierałby 
stary, zużyty sprzęt. Musielibyśmy porozmawiać na ten 
temat z detalistami. Nikt z nimi nie rozmawiał na ten 
temat, a chcemy ich obciążyć tak nieprawdopodobnie 
dużym kosztem.

Złomy, zakaz obrotu. Ile miesięcy, a nawet lat mówimy 
o tym, że złomów nie damy rady skontrolować i nadzo-
rować. Możliwe, że podobnie jak we Francji po prostu 
zakażmy tego obrotu.

Konsekwencje zaniechania reformy systemu. 
Oczywiście degradacja środowiska, sankcje unijne, pogłę-
biająca się patologia, wycofywanie się uczciwych graczy. 
Chyba najbardziej poszkodowane byłyby małe i średnie 
przedsiębiorstwa, bo my duzi, których ja reprezentuję w du-
żej mierze, przetrwamy, duże organizacje też przetrwają, 
ale mali tego nie przetrwają. Dziękuję uprzejmie za udo-
stępnienie tego forum.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Rozumiem, że pan zakończył swoją wypowiedź.
(Dyrektor Generalny CECED Polska – Związku 

Pracodawców AGD Wojciech Konecki: Tak.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
I teraz, na koniec, poproszę pana Simonowicza – tak, 

dobrze mówię? – o propozycje zmian na rynku zaświadczeń 
recyklingu sprzęgu AGD.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę tak referować, żebyśmy zdążyli i żeby zostało 

chociaż pół godziny na dyskusję. Bardzo proszę.

Wiceprezes Zarządu 
Towarowej Giełdy Energii SA 
Adam Simonowicz:
Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia na-

szych propozycji. Trochę jestem zaskoczony wcześniej-
szymi prezentacjami, ja nie jestem przygotowany do 
tego, żeby nasze propozycje pokazać państwu w sposób 
multimedialny.

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Myślę, że krót-
ko, w najłatwiejszy sposób jest pan w stanie wszystko 
przedstawić.)

Przedstawię najważniejsze punkty naszej propozycji.

Jeszcze raz wspomnę o monitoringu, bo pojawiły 
się argumenty, że już nie ma na to czasu. Ale my o tym 
mówimy od 2005 r. Są grube, opasłe tomy – mogę je 
przekazać Ministerstwu Środowiska – tak zwanych feasi-
bility study, przygotowane przez najlepszych ekspertów 
w Polsce. Są dwa takie opracowania, bodajże z 2005 r. 
i 2011 r. Oczywiście musiałoby być jeszcze zrobione 
jakieś twinningi. Jest prawie gotowa koncepcja pewnej 
giełdy towarowej. I tutaj dziękuję, że jest na sali pan pre-
zes Towarowej Giełdy Energii, która daje swoje know- 
-how, całą swoją wiedzę i mogłaby wejść w ten system. 
Co ciekawe, wszyscy interesariusze, wszystkie firmy 
uczestniczące w konsultacjach społecznych zgodziły się 
w ogólnych założeniach, że jest potrzebny monitoring. Ta 
giełda też nie jest zła, ten pomysł też nie jest zły i bardzo 
szybko można go wprowadzić w życie. Co do monito-
ringu różniliśmy się tylko co do koncepcji, gdzie on ma 
być umiejscowiony i kto ma nim dysponować, zarządzać, 
administrować i kontrolować. Po długich dyskusjach zgo-
dziłem się, żeby to było w GIOŚ. Okej, godzimy się na to. 
Towarowa Giełda Energii i chyba nawet Remondis też się 
zgadzają. Pan może powiedzieć, kto był oponentem, bo 
pan jest na sali. Można szczerze powiedzieć. Nie wiem, ze 
trzydzieści osób było za, ale możliwe, że ktoś był przeciw. 
Nie chcę w to za bardzo wchodzić.

Teraz znowu kontrowersyjna rzecz. Finansowanie mo-
nitoringu nie jest problemem. Osobiście kilka razy roz-
mawiałem z ministrem Grabowskim. I on mówił: panie 
Wojtku, w ogóle nie kontynuujemy tego tematu, finanse 
nie są problemem monitoringu. A od siebie mogę dodać, 
że są środki z narodowego funduszu, są środki unijne, są 
środki wprowadzających – oczywiście wskazuję też własną 
kieszeń – są jakieś środki budżetowe. Skoro kilkadziesiąt 
milionów tracimy rocznie na podatkach, to wspólnie nie 
wygospodarujemy na system kilku milionów? Są firmy 
elektroniczne, Stefan czy Michał, które stworzyłyby taki 
software. One pomogłyby inspekcji, a nie nam.

Teraz zmiana w ustawie o swobodzie działalności go-
spodarczej. Prawdopodobnie to by była najbardziej skutecz-
na zmiana. Ta propozycja nigdzie tu nie padła. Nie wiem 
nawet, kto jest jej autorem. Możliwe, że GIOŚ, bo to było 
w projekcie. Wypadło z projektu, nie z założeń. Możliwe, 
że GIOŚ był autorem. Dzięki tej zmianie z dnia na dzień 
inspekcja mogłaby się stać bardziej skuteczna. Ja po prostu 
byłem w szoku, jak to zobaczyłem. Co prawda, statutowo 
jestem powołany do tego, żeby bronić swobody przedsię-
biorców, ale w tym wypadku, dopóki są patologie, swobody 
niektórych podmiotów czasowo można by ograniczyć.

Kolejna sprawa to organizacje odzysku. Nie wiem, 
dlaczego my jako wprowadzający gremialnie mówimy, 
że zgodnie z ustawą, gdy literalnie się ją traktuje, orga-
nizacje odzysku powinny być dedykowane do ochrony 
środowiska, do przejmowania obowiązków i do rozwoju 
systemu, a nie do wypłaty dywidendy. Nie wiadomo, gdzie 
te pieniądze idą. Nie wiadomo, na co poszło 50 milionów zł 
z 70 milionów.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie trafiły do przetwarzających, nie trafiły do zbierają-

cych. Te pieniądze wyciekają. I jest pytanie, jak długo moż-
na to tolerować, a my, niestety, nie możemy tego zmienić. 
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wiązania, przede wszystkim wzmocnienie roli regulatora. 
I żeby mógł on wywiązywać się ze swojego obowiązku, 
dajemy mu konkretne narzędzia. Takim konkretnym na-
rzędziem jest przede wszystkim zmiana sposobu obracania 
dokumentami potwierdzającymi recykling i ich przygoto-
wywania. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Tak więc mamy poglądy właściwie różnych ośrodków, 

tak to nazwę, które są zainteresowane nowym prawem go-
spodarki elektroodpadami. Odnoszę wrażenie, że wszędzie 
tam, gdzie gospodarka spotyka się ze środowiskiem, śro-
dowisko zazwyczaj traci. I to dotyczy nie tylko odpadów 
takiego czy innego typu, lecz także gospodarki wodnej, gór-
nictwa, energetyki, wszystkich tych działów gospodarki na-
rodowej, w których wiodąca jest polityka, a nie środowisko. 
I otóż w tej chwili też mamy do czynienia z ustawą, która 
w założeniu, zgodnie z duchem dyrektywy unijnej, powinna 
chronić środowisko. Tymczasem wszystkie działania, które 
zmierzają do wdrożenia tejże dyrektywy do naszego prawa, 
właściwie ciągle spychają środowisko na dalszy plan. Są 
oczywiście propozycje, które miałyby temu zapobiec, ale 
z tego, co tu usłyszałam, wynika, że są niechętnie wprowa-
dzane. Zasadnicze pytanie brzmi: dlaczego? Być może w tej 
dyskusji ktoś da jakąś odpowiedź, chociażby taką, z której 
będzie można wydedukować, gdzie jest pies pogrzebany.

Otwieram dyskusję.
Jeśli ktoś chciałby zabrać głos, proszę się zgłosić. 

Udzielę głosu.
(Głos z sali: Prosimy się przedstawiać do mikrofonu.)
Oczywiście, to już było powiedziane.
Widzę, że nikt nie chce… O, jest chętny.
Bardzo proszę.

Dyrektor 
Związku Importerów i Producentów 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
Michał Kanownik:
Dzień dobry. Michał Kanownik, dyrektor ZIPSEE.
Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję przede wszyst-

kim za to posiedzenie i możliwość tak szerokiego i swobod-
nego przedstawienia wielu aspektów, wielu kwestii, które 
od dłuższego czasu nam jako branży, wprowadzającym 
sprzęt spędzają sen z powiek. Widzimy, w jakim kierunku 
zmierza system i że problemy, które od dawna są zdiagno-
zowane, pozostają nierozwiązane.

Ja chciałbym zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierw-
sze, pani przed chwilą o tym powiedziała, to jest specy-
ficzna ustawa, specyficzne prawo, które musi pogodzić po 
części sprzeczne interesy ochrony środowiska i biznesu, 
gospodarki. To jest bardzo trudne. Jestem jednak przeko-
nany, że dzięki współpracy przedsiębiorców, branży z re-
sortem środowiska jest to możliwe, zwłaszcza że jeszcze 
jakiś czas temu pan minister Woźniak, poprzednik pana 
ministra Ostapiuka, powołał w ministerstwie specjalną 
grupę roboczą, która zrzeszała wszystkie podmioty za-
interesowane tym systemem. I w ramach tej grupy, tego 

Przede wszystkim została ona zbudowana na dwóch 
podstawowych filarach. Pierwszym są doświadczenia gieł-
dy z rynku energii. Mówię głównie o rynku certyfikatów, 
które są wykorzystywane jako system wsparcia dla energii 
odtwarzalnej. Pod względem pewnych zasad ten system 
jest bardzo zbliżony do systemu wsparcia rynku zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Drugim filarem naszej propozycji są doświadczenia 
z rynku brytyjskiego. Uważamy, że one są adekwatne do 
naszej sytuacji, ponieważ rynek brytyjski, podobnie jak 
rynek polski, opiera się na tych samych zasadach, jeżeli 
chodzi o konstrukcję. W największym uproszczeniu chodzi 
o to, że producenci są stroną zobowiązaną, a narzędziem 
do wykonywania obowiązków jest opłata produktowa, bez-
pośrednie przepływy finansowe między zobowiązanymi 
a wykonującymi odpowiednie czynności recyklingowe są 
potwierdzane dokumentami, dokumentami potwierdzają-
cymi recykling.

Jeśli chodzi o nasze założenia, to właściwie w dużej 
części powtórzę to, o czym panowie wcześniej mówili. 
Tak więc podstawową kwestią jest stworzenie realnych 
narzędzi do monitoringu i kontroli rynku. W naszej kon-
cepcji należałyby one do GIOŚ. Między innymi propono-
wana zmiana sprowadza się do tego, że w naszej ocenie 
instrumenty i techniki, które zostały stworzone na rynku 
energii w odniesieniu do rynku certyfikatów, dobrze się 
sprawdzą również na tym rynku. Taki mechanizm polega na 
tym, że na przykład producenci, recyklerzy nie wystawiają 
dokumentów. Dokumenty wystawia organ nadzorujący na 
wniosek producentów. To jest jedna z kluczowych zmian. 
Dzisiaj GIOŚ odgrywa rolę policjanta, który musi szukać 
tych, których działania są nieprawidłowe. I to zaintereso-
wany, żeby otrzymać dokument, musi dowieść, że wykonał 
pracę w odpowiedniej technologii, zgodnie z odpowiednimi 
standardami i procedurami i że ten dokument mu się należy. 
Tak więc generalnie chodzi o zmianę zasady, żeby system 
nie był prawem przysługującym, lecz przywilejem. A żeby 
z tego przywileju można było skorzystać, trzeba będzie 
zachować pewne standardy.

Następną kluczową sprawą jest stworzenie centralnej 
ewidencji zaświadczeń. To znaczy chodzi o to, żeby wszyst-
kie dokumenty były zapisywane w jednym miejscu. To 
jest konkretne narzędzie wykorzystywane na rynku energii 
elektrycznej, czyli rejestr, w którym są zapisywane certy-
fikaty. Taki sam rejestr można zastosować na tym rynku. 
Co to powoduje? To powoduje, po pierwsze, zwiększenie 
bezpieczeństwa obrotu. W obrocie funkcjonują wyłącznie 
dokumenty elektroniczne, a więc nie ma możliwości ich 
fałszowania. Po drugie, jest on line dostęp do informacji 
na temat aktualnej sytuacji na rynku: ile jest certyfikatów 
na rynku, jakie są ceny, jakie są transakcje? Z tym jest 
związany sposób obracania. My proponujemy, żeby dla 
ważności transakcji sprzedaży tych dokumentów niezbędna 
była ich rejestracja.

Szczegółów dotyczących całej koncepcji jest bardzo 
dużo. Ona była dyskutowana z wieloma uczestnikami ryn-
ku. Teraz krótko ją podsumuję. Nasza propozycja przede 
wszystkim koncentruje się na wzmocnieniu monitoringu 
i wykorzystaniu rozwiązań systemowych, które już istnie-
ją. Podnosimy problemy i proponujemy konkretne roz-
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Dyrektor Generalny Philips Lighting 
w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
Bogdan Rogala:
Ja reprezentuję producenta i w zasadzie nie mam wiele 

do powiedzenia, ale podobnie jak pani przewodnicząca 
mam wątpliwości. Może ktoś mi wyjaśni, o co chodzi, bo 
tego nie rozumiem.

Otóż nasza firma ma kilka fabryk w Polsce. Sam wiele 
lat nimi kierowałem i muszę powiedzieć, że dostrzegam 
tu pewien dysonans. Kontrole fabryk przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska są bardzo wnikliwe, profesjonalnie 
wykonywane przez inspektorów. One nie polegają tylko na 
przeglądaniu dokumentów, lecz na sprawdzaniu procesów 
technologicznych do tego stopnia, że inspektorzy wchodzą 
na dachy hal i mierzą spaliny czy wyziewy z fabryk. Są 
sporządzane protokoły, przeprowadzane rozmaite akcje itd. 
Z kolei nasze fabryki opuszczają wyroby, mamy cały system 
recyklingu itd. I jest pytanie, dlaczego nie można usprawnić 
monitoringu i kontroli. Producent dokłada wszelkich starań, 
żeby produkować zgodnie z przepisami, z wykorzystaniem 
odpowiednich maszyn, urządzeń, technologii, z zapewnie-
niem bezpieczeństwa pracy. Przesunęliśmy odpowiedzial-
ność za wyroby, które trafiają na rynek. Producenci płacą 
opłatę produktową, jest cały system zbierania. A mamy 
problem z monitoringiem. I tu jest dysonans. Dlaczego 
monitoring nie pojawia się w procesie procedowania nad 
ustawą? Chciałbym, żeby ktoś to wyraźnie powiedział. To 
się dzieje w kraju, w którym są świetni informatycy, roz-
wijają się technologie informatyczne, są technologie giełdy 
energii itd. Jaki jest problem? Nie rozumiem.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Mogę powiedzieć tylko, że ja też nie rozumiem. Ale 

może ktoś nam odpowie.
Bardzo proszę.

Dyrektor Generalny Związku Producentów 
Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” 
Narcyza Barczak-Araszkiewicz:
Ja nie podejmuję się tego wyjaśnić. W nawiązaniu do 

pytania, które zadała pani przewodnicząca, chcę powie-
dzieć, że od wielu lat podczas procedowania nad tą ustawą 
nie pochylamy się nad systemem, tylko przykładamy do 
tej ustawy wszelkie prawa rynkowe. W przeciwieństwie do 
pana, który tu zabierał głos, ja nie kwestionowałabym pre-
zentacji PwC. Przeciwnie, dlatego że sądzę, że gdyby ktoś 
inny zamawiał taki raport, to wyniki byłyby takie same. 
Ponieważ wnioski są oczywiste i większość z nas o tym 
wie. Problem polega na tym, że takie opracowanie nigdy 
nie było zamówione. A jak można kontrolować system, 
jeżeli się go nie sprawdza, nie kontroluje, nie zastanawia 
się nad tym, jak on powinien działać? W jaki sposób w tej 
sytuacji można system poprawić? Gdyby wszelkie wnioski, 
które w trakcie projektowania tej ustawy były zgłaszane, 
zostały przepuszczone przez filtr ekosystemu, to znala-
złyby się rozwiązania, które by ten system usprawniły. 
Dziękuję bardzo.

grona udało się, co nie było proste, wypracować pewne 
elementy zbieżne dla wszystkich stron systemu. Efekty 
były zarekomendowane Ministerstwu Środowiska i w du-
żym stopniu znalazły odzwierciedlenie właśnie w zapisach 
założeń do ustawy, które miały stać się podstawą do pro-
jektu. Jak widzieliśmy w prezentacji DLA Piper, projekt 
trochę się rozjechał z założeniami i właściwie niewiele ma 
z nimi wspólnego. Kluczowe dla branży elementy, które 
były najistotniejsze, wypadły z projektu. Nie ukrywam, że 
do tej pory nie spotkałem się z faktycznym merytorycznym 
uzasadnieniem, dlaczego one wypadały z projektu na po-
szczególnych etapach prac legislacyjnych, znaczy prac nad 
projektem ustawy.

Teraz druga kwestia, myślę, że bardzo istotna dla bran-
ży. O problemach, które zostały przedstawione w prezenta-
cjach, zarówno przez DLA Piper, jak i PwC, a potem pana 
dyrektora Koneckiego, mówimy od wielu lat. Właściwie 
one się nie zmieniły od pięciu, sześciu, siedmiu lat. Ameryki 
w tych prezentacjach nie odkrywamy. Przerażające jest to, 
że pomimo że wszyscy o tych problemach mówią, wszyscy 
zgadzają się, że one zostały zdiagnozowane, ciążą nam, że 
jest to patologia, że to są problemy nie tylko dla branży, 
lecz także dla środowiska naturalnego, nic się z tym nie 
robi. Wszyscy zgadzają się, wszyscy kiwają głowami: tak, 
faktycznie, jest problem szarej strefy, jest problem, że od-
pady nie są zagospodarowane tak, jak powinny być. I nic. 
Wszystkie nasze postulaty, które zgłaszamy, propozycje 
skutecznych rozwiązań, które mogą zminimalizować ne-
gatywne zjawiska, bo wykluczyć ich całkowicie się nie da, 
pozostają na razie w sferze marzeń.

I trzecia kwestia, mały kamyczek do ogródka Inspekcji 
Ochrony Środowiska, która jest po części postrzegana 
i przedstawiana jako największy problem w egzekucji tego 
prawa. Nie do końca tak jest. Oczywiście myśmy zgłaszali 
jako branża, pan dyrektor Konecki to podkreślał, przed-
siębiorcy sami zgłaszali postulat wzmocnienia inspekcji, 
dofinansowania jej, zwiększenia liczby etatów. Nie jest 
możliwe, żeby z tak ograniczonymi środkami skutecznie 
skontrolować cały system. Zresztą system monitorowania 
on line mógłby ułatwić kontrolowanie, nie byłoby potrze-
by przeprowadzania co roku kontroli masowej w każdym 
zakładzie przetwarzania. Okej, nie udało się. Apelujemy 
jednak o monitoring.

Tak więc jeśli te wszystkie wykroczenia, które tutaj dia-
gnozujemy jako szarą strefę, czyli wykroczenia związane 
z dokumentami będą oceniane jako niska szkodliwość dla 
środowiska i karane tylko upomnieniami czy naganami, 
nie odstraszy to firm, które w szarej strefie działają, od 
czerpania z tej działalności ogromnych korzyści. Dlatego 
apelujemy o wytężone prace nad tym projektem na drodze 
parlamentarnej, mam taką nadzieję, w Sejmie i Senacie, 
żeby w maksymalnie dużym stopniu powrócić do pier-
wotnych założeń, które dawały szansę na skuteczną walkę 
z szarą strefą. Dziękuję.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę. Teraz pan i potem pani.
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Kolejna sprawa. Na rynku, w branży panuje ogrom-
ne nieporozumienie. Mówię to z całą świadomością, 
bo znam ten rynek. Panuje ogromne nieporozumienie, 
wręcz rywalizacja, której ja nie akceptuję, tak powiem. 
Zresztą atmosfera przypomina Etnę. Wulkan drzemie pod 
powierzchnią ziemi, co dzisiaj było widać. W pewnym 
momencie wybuchnie, prawda? I w tym tkwi odpowiedź 
na pytanie o monitoring. Bardzo proszę, nie wmawiajcie, 
że była aprobata wszystkich stron, żeby był monitoring. 
Są na sali osoby, które w protokole… Proszę bardzo, pod-
noszą ręce. Są osoby, które kilka lat temu… chyba dwa 
lata temu mówiły, że nie chcą monitoringu. A powodzenie 
monitoringu jest możliwe tylko wtedy, kiedy wszyscy się 
na niego zgodzą.

(Głos z sali: To jedna firma.)
Sorry, przepraszam, musi być zgoda wszystkich lub 

wariant… Są na świecie monitoringi. Jest możliwość pro-
wadzenia monitoringu. Proszę bardzo. Podejmuję się prosić 
komisję sejmową, posłów w czasie pracy, żeby dopisać 
monitoring, ale utrzymywany przez producentów, nie przez 
państwo. Jeżeli chcecie, żeby był zapis o utworzeniu… 
Przepraszam, że mówię „my”, „wy”. …Żeby funkcjono-
wało pojęcie monitoringu odpadowego, proszę uprzejmie, 
wprowadzimy go do ustawy.

Rzeczywiście on jest przygotowany, Wojtku.
Rozmawialiśmy z panem siedzącym naprzeciwko, z pa-

nem prezesem, podczas spotkań w różnych miejscach, i też 
był wykreowany zapis, że monitoring może być zrobiony 
za pieniądze producentów. Proszę bardzo. Spółka, stowa-
rzyszenie? No to załóżcie co chcecie, wzorem włoskim 
czy jakimś innym. Niech to będzie podmiot niezależny od 
rządu, utrzymywany przez was. Informacja o wprowadza-
niu sprzętu na rynek, o zbieranych odpadach niech będzie 
gromadzona w tym centrum, dysponujcie taką wiedzą. 
Wtedy zobaczycie, czy wszyscy są zgodni.

Dlaczego nie rząd ma to robić, Pani Senator? Od czte-
rech miesięcy, może nawet dłużej, od siedmiu miesięcy 
próbuję doprowadzić do ogłoszenia przetargu na bazę da-
nych odpadowych. To jest zalecenie ustawowe, wynikające 
z ustawy o odpadach. I wiem, jakie trudności wiążą się z tak 
dużym projektem: po pierwsze, trudności ze znalezieniem 
pieniędzy w budżecie, po drugie trudności proceduralne 
z zamówieniami publicznymi i ze znalezieniem pieniędzy 
na eksploatację. Skoro obiekty gospodarki wodnej budo-
wane za miliardy złotych, z pieniędzy unijnych, nie mają 
20, 40, 50 tysięcy zł na eksploatację, bo taka jest formuła 
budżetu, to ja nie mam odwagi powiedzieć: tak, deklaruję, 
że rząd opracuje założenia do systemu monitoringu i znaj-
dzie pieniądze na jego utrzymanie. Bo nie znajdzie. Ja 
wiem, jakim niepowodzeniem kończą się starania – jeszcze 
raz to mówię – o utrzymywanie dużych obiektów gospo-
darki wodnej, wybudowanych za pieniądze unijne. Dzięki 
życzliwości szanownych państwa senatorów i posłów na 
utrzymanie rzek regulowanych, nowych zapór itd., wartych 
wiele miliardów złotych, zostało przeznaczone z budżetu 
15 milionów zł. Tak więc „wyrwanie” pieniędzy graniczy 
z cudem. Dlatego nie wierzę w to, że udałoby się stwo-
rzyć system monitoringu w Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Nawet teraz, kiedy od kilku dni szefem, głównym inspek-
torem jest ekonomista.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Nie chciałabym stawiać pana ministra w niezręcznej 

sytuacji, ale zadam jeszcze pytanie. Jak wiadomo, dość 
długo pracowano nad tą ustawą. Kolejne edycje dawały 
nadzieję, co pan świetnie przedstawił, że w systemie coś 
się zmieni. Tymczasem w ostatecznej wersji projektu nie 
ma tych proponowanych zmian. Czy mógłby pan powie-
dzieć, jak to wygląda od strony proceduralnej we wszyst-
kich, powiedzmy, komórkach branżowych, które powinny 
się wypowiedzieć? Dlaczego doszło do tego, że i tak nic 
nie zmieniamy? Czy mam dobre odczucie, czy nie? Może 
jeszcze zapytam, czy jest szansa, żeby coś zmienić zanim 
rząd przyjmie projekt.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Janusz Ostapiuk:
Pani Senator! Pani Przewodnicząca! Szanowni 

Państwo!
Na to pytanie odpowiem zdecydowanie: nie. Ja będę 

bardzo prosił… Znaczy nie będę prosił, bo już nie ma takiej 
możliwości. To jest sprawa zamknięta, że tak powiem, 
projekt pozostanie w sejfie do czasu przedstawienia go 
Radzie Ministrów. I przed posiedzeniem Rady Ministrów 
nic nie można już w nim zmienić.

Teraz może trochę refleksyjnie powiem. Mam przewagę 
nad częścią z państwa, że dysponuję wiedzą, ile sprzętu 
wprowadzonego na rynek obsługuje każda organizacja 
odzysku, ile przetwarza każdy z zakładów przetwarzania. 
Mamy tu na sali reprezentację 75% zakładów przetwarza-
nia, jeżeli chodzi o moc. Nie wszystkie twarze znam, ale 
myślę, że około 90%, jeżeli chodzi o masę wprowadzaną na 
rynek przez organizacje odzysku. Tak więc, jeżeli zgodnie 
z raportem PwC 40% rynku to jest szara strefa, to znaczy że 
wszystkich „szarych” mamy dzisiaj na tej sali. No bo akurat 
w procederze, o którym mówimy, relacja jest bajecznie 
prosta. Po co ktoś będzie produkował kwity, skoro nikt ich 
nie kupi? Tu nie ma innej relacji. Ktoś musi produkować 
po to, żeby ktoś inny mu za to zapłacił nie 600 zł, 700 zł, 
800 zł za tonę, tylko 300 zł, 400 zł, 200 zł itd. To pierwsza 
prawda. Przyjmijmy tę prawdę wszyscy siedzący na tej sali 
i nie mówmy o tym, że szara strefa jest czymś ulotnym, 
wyimaginowanym i nie wiadomo, gdzie ona jest. Oprócz 
kilkunastu procent reszta siedzących na tej sali to jest szara 
strefa. To jest pierwsza moja generalna refleksja i proszę, 
żebyśmy o tym pamiętali.

Przeczytałem artykuł Wojciecha Koneckiego. I powiem 
szczerze, że jako kolega większości działających na tym 
rynku jestem pełen szacunku i uznania za to, co robimy, 
co robicie, ale jestem też zdruzgotany takimi ocenami, jak 
zawarta w tym zdaniu: „Przecież nawet dla inspektoratu 
ochrony środowiska istnienie nieprawidłowości na rynku 
odpadów jest podstawowym i długookresowym gwarantem 
jego bytu”. Uczestnik rynku, przedstawiciel producentów 
twierdzi, że gdyby GIOŚ nie wykonywał swojej pracy nie-
starannie, toby się go zlikwidowało. Przepraszam, mam 
trudności ze sformułowaniem komentarza na ten temat.
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nywalna? Jak porównać pana Chemperka, pana Hajduka 
i tego, który w stodole „przetwarza” sprzęt dwoma młotka-
mi? Tak więc chodzi o standardy. Proszę uprzejmie. Mamy 
na kupce naszych rozporządzeń, dziesięciu gotowych roz-
porządzeń do ustawy, rozporządzenie dotyczące parame-
trów technicznych zakładów przetwarzania, najogólniej 
tak powiem, opracowane z udziałem Ulameksu. Najpierw 
jednak doprowadźmy zakłady przetwarzania do zbliżonego 
poziomu, audytujmy je, żeby wartość świadectwa była po-
równywalna. W innym wypadku znowu będą wypaczenia, 
bo świadectwo będzie sprzedawał, wprowadzał na rynek 
zarówno ten, kto rozbiera telewizor młotkiem, jak i ten, kto 
ma taką technologię, jakiej byśmy oczekiwali, i odzysk, 
recykling, który on robi, jest na właściwym poziomie. Tak 
że może tyle mojego komentarza, trochę emocjonalnego 
na koniec, za co przepraszam.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
(Dyrektor Generalny CECED Polska – Związku 

Pracodawców AGD Wojciech Konecki: Pani Przewodnicząca, 
ja tylko ad vocem…)

Moment, moment…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz 

Ostapiuk: I tak jak powiedziałem, więcej dzisiaj nie komen-
tuję. Zostawiam siły na prace w Sejmie.)

Dziękuję, Panie Ministrze, bo wreszcie pan powiedział, 
co sądzi o zgłoszonych tutaj postulatach, że pozostaje 
w opozycji do wielu z nich. Okazuje się, że państwo ze 
sobą rozmawiacie, że wprawdzie pewne sprawy trudno jest 
zrealizować, ale jest nadzieja, że jeżeli środowisko odzysku 
jakoś się dogada, to może ustawa się zmieni.

(Dyrektor Generalny CECED Polska – Związku 
Pracodawców AGD Wojciech Konecki: My się tak za bar-
dzo nie możemy dogadywać. To nie jest…)

To jak w rządzie mają się dogadać, skoro każde środo-
wisko ma swój interes?

Dyrektor Generalny CECED 
– Związku Pracodawców AGD Polska 
Wojciech Konecki:
Tylko kilka słów ad vocem…
Co do monitoringu, wszyscy byliśmy za, nawet ta fir-

ma, która go kwestionuje. Nas różniło tylko jedno, tylko 
to, że państwo postulowaliście, żeby monitoring był pro-
wadzony przez GIOŚ. Ale ja się w końcu zgodziłem, niech 
to będzie GIOŚ.

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Dobrze. Czyli…)
W moim artykule napisałem, i nadal się upieram co do 

tego, że istnienie patologii, i to jest fakt, daje też gwarancję 
bytu inspekcji. Trzeba to po prostu spokojnie przeczytać.

(Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka: Okej.)
A skoro jest tak, jak pan minister powiedział, że na tej 

sali nawet 75% stanowi szara strefa, to pytam: za co my 
płacimy? Czy to nie jest powód, żebyśmy byli zdenerwo-
wani? Zapłaciliśmy700 milionów zł i nie wiadomo, gdzie 
jest część tych pieniędzy. Część jest dobrze wykorzystana 
i o tym trzeba mówić, ale część… Dziękuję.

Informuję tu państwa, że nastąpiła zmiana na stanowi-
sku głównego inspektora ochrony środowiska. Konkurs 
wygrał pan…

(Głos z sali: Jerzy Kuliński.)
…Jerzy Kuliński, dotychczasowy wiceprezes Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie, 
specjalista do spraw ekonomii, bankowiec. Ochrony śro-
dowiska uczy się sześć czy siedem ostatnich lat, pracując 
w wojewódzkim funduszu. Mam jednak wątpliwości, czy 
on też potrafiłby zorganizować i wdrożyć ten system.

Tak więc, Pani Senator, to było drugie wyjaśnienie, 
o które państwo prosiliście.

A co jeszcze można? Można jeszcze wiele. Proszę bar-
dzo. Słucham propozycji, jakie mają być koszty własne 
organizacji odzysku względem przychodów. Zaproponujcie 
jeden z mechanizmów. Proszę uprzejmie: 7%, 5%, 9%? 
Od razu będziemy widzieli, kto przeznacza pieniądze na 
przeżycie, a kto na działalność statutową. Przecież w go-
spodarce odpadami branża zmierza w takim kierunku: 50% 
przychodów od producentów jest wydawanych na płace 
w organizacjach odzysku zajmujących się gospodarką od-
padami. Pierwszy przykład. Zaproponujcie, ile mają wy-
nosić koszty. Ciekawy mechanizm ekonomiczny.

Jeżeli będzie zgłoszona poprawka do ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej, będę optował za tym, żeby 
kontrole przeprowadzać bez uprzedzenia. To była nasza 
inicjatywa, taki zapis znalazł się w ustawie. Na posiedzeniu 
komitetu Rady Ministrów ta propozycja jednak upadła. Nie 
wolno mi mówić, z inicjatywy którego ministra. Została 
wykreślona. Jeżeli będzie propozycja poselska bądź sena-
torska, to ją poprę.

Organizacje not-for-profit. Proszę uprzejmie. Będę za tym. 
Taka propozycja też padła na etapie prac Komitetu Stałego 
Rady Ministrów. Minister środowiska będzie za tym.

I tak jak mówiłeś, Wojciechu, minister Grabowski też 
będzie za tym, będzie was popierał.

Wiecie państwo, jeśli chodzi o technologie i techni-
ki procedowania nad dokumentami prawnymi w różnych 
komitetach, to jest potrzebny odrębny uniwersytet, który 
należałoby skończyć, żeby zostać wiceministrem. Ja go 
nie ukończyłem i pierwszych kilka miesięcy uczyłem się 
tego wszystkiego.

Powiedziałem kiedyś, że system się wyczerpał. I pod-
trzymuję to, że w wielu wypadkach system organiza-
cji odzysku się wyczerpał. Przykład opakowań. Proszę 
uprzejmie. 50% pieniędzy od klientów przeznacza się na 
płace. Utrzymywać to dalej? 7 zł dopłaty do tony prze-
tworzenia kartonu?

(Głos z sali: Nie ma sensu.)
3 zł?
(Głos z sali: Żadnego sensu.)
Branża tak mówi. Dlatego powiedziałem, że mam 

pewien pomysł. Pewnie nie zdążę w tej kadencji zapro-
ponować rozwiązania, ale na pewno na koniec kadencji 
przygotujemy swoim następcom propozycje, które będą 
gotowym materiałem. Będą czekały w szufladzie na nowy 
rząd, żeby coś takiego zrobił.

Towarowa Giełda Energii – doskonały pomysł, absolut-
nie tak. Tu siedzą przedstawiciele zakładów przetwarzania. 
Tylko jak ustalić cenę jednostki, żeby ona była porów-
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tów dwa do roku, jest niestety niewystarczające. System 
monitoringu to ogromna baza informacji i prowadzenie 
go przez podmiot prywatny jest wysoce kontrowersyjne 
dla pozostałych podmiotów w branży. Zastanówmy się, 
dlaczego tak jest. Trzeba pamiętać, że zgodnie z projektem 
część podmiotów związanych z branżą byłaby jednocześnie 
administratorem tego systemu. Nie było to może wprost 
napisane w projekcie, ale niestety, taki był kierunek. Jak 
pani i państwo zauważyliście, cały rynek jest dość mocno 
spolaryzowany, są różni interesariusze i jako takich należy 
również postrzegać tych, którzy dzisiaj zajęli swoją pre-
zentacją praktycznie cały państwa czas. To jest tylko jedna 
strona. I chciałbym, żebyście państwo byli tego świadomi. 
Mówimy o reprezentacji CECED Polska. Oczywiście wia-
domo, że pod względem wielkości wprowadzenia, repre-
zentuje ogromną siłę, co do tego nie ma najmniejszych wąt-
pliwości, niemniej jednak w GIOŚ jest ponad pięć tysięcy 
podmiotów zobowiązanych, a w CECED osiemnaście firm. 
Tak więc miejmy świadomość, że kiedy CECED się wypo-
wiada, to robi to w imieniu osiemnastu firm. Tymczasem 
jest jeszcze pięć tysięcy podmiotów, które w tej dyskusji 
w ogóle się nie liczą. Są również zakłady przetwarzania, 
które dzisiaj na tej sali nie zdążyły powiedzieć ani jednego 
słowa. Dziękuję uprzejmie.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
I jeszcze pan. Ostatni głos.

Członek Stowarzyszenia Grupy 
Polskich Przedsiębiorców „Ekologia” 
Tomasz Wcisło:
Ja reprezentuję właśnie zakłady przetwarzania. I kiedy 

słucham tej dyskusji, to odnoszę wrażenie, że cała szara 
strefa jest przypisywana tylko zakładom przetwarzania. 
Tymczasem chciałbym zwrócić uwagę na to, że ryba psuje 
się od głowy. Nie chcę tu mówić o wprowadzających, bo 
wprowadzający po prostu mają obowiązek i za niego pła-
cą. Chodzi mi o to, co powiedział pan minister, że ta Etna 
wybuchnie. My jesteśmy już na granicy wytrzymałości. 
Jak mamy inwestować, jak podnosić standardy? Zmusza 
się nas… może nie zmusza, bo każdy się zgadza… Ale to 
my inwestujemy pieniądze, dlatego musimy przeliczyć, 
czy nam się to po prostu opłaca. Dostajemy 10 gr… Dzisiaj 
100 zł, które dostajemy, nie wystarcza na transport. Ale nikt 
nas nie słucha. Nie możemy jednak godzić się na to, żeby 
ciągle oskarżano nas, że jesteśmy szarą strefą.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Jeszcze pan.

Członek Stowarzyszenia Grupy 
Polskich Przedsiębiorców „Ekologia” 
Bartosz Kubicki:
Bartosz Kubicki, Elektrorecykling, zakład przetwarza-

nia, członek Stowarzyszenia GPP „Ekologia”.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dobrze. Teraz krótko, po jednym zdaniu, dlatego że 

niedługo muszę zamknąć posiedzenie komisji.
Bardzo proszę. Najpierw pan, potem pan i jeszcze jedna 

osoba. Więcej wypowiedzi już nie będzie.

Prezes Zarządu 
Krajowej Izby Gospodarczej 
Elektroniki i Telekomunikacji 
Stefan Kamiński:
Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, Panie 

Ministrze. Mianowicie źródłem wszystkich nieporozumień 
jest to, że de facto nie wiemy, o czym mówimy, o jakich 
wielkościach, a to wynika, że tak powiem, z kwestii licze-
nia czy monitoringu. Musimy coś zrobić, ale to nie my 
jesteśmy za to odpowiedzialni, tylko rząd, dlatego że rząd 
jest zobowiązany wiedzieć, jakie są te wielkości. Skoro 
dzisiaj jest dosyć dobry system informatyczny na potrzeby 
obrotu towarowego z zagranicą, a system celny jest jed-
nym z najlepszych w całej Unii Europejskiej, bo należy do 
najnowocześniejszych, to nie sądzę, żeby problemem było 
zrobienie i tego systemu.

Co do kosztów utrzymania też się nie zgadzam, dlatego 
że przed wprowadzeniem towaru na rynek można by je 
wliczyć w koszty opłaty. Tak że to, jeśli chodzi o koszty 
utrzymania systemu.

Pan minister powiedział, że czasami są między nami 
różnice zdań i nie możemy dojść do porozumienia. Przecież 
od tego jest władza ustawodawcza i wykonawcza, aby 
w takich wypadkach przecinała dyskusje i podejmowała 
decyzje. Tak że to tyle odnośnie do tych kwestii.

Cały czas podkreślam, że system monitoringu jest 
najważniejszą sprawą, aby czasami można było działać 
ex ante, a nie ex post.

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Proszę. Teraz pan.

Wiceprezes Zarządu 
Związku Pracodawców Branży 
Elektroodpadów „Elektro-Odzysk” 
Aleksander Traple:
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Chciałbym się króciutko wypowiedzieć, bo czasu jest 

mało, na temat systemu monitoringu. Troszeczkę zostałem 
wywołany tutaj do tablicy.

Grono sprzeciwiające się systemowi monitoringu w tym 
kształcie, w którym był proponowany, bo nie co do zasady 
monitoringowi, co pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, jest 
dużo szersze niż tylko jedna firma, jak to określił pan dyrek-
tor Konecki. Kością niezgody była tutaj kwestia ewentual-
nego wyprowadzenia tego systemu poza organy państwa. 
Dlaczego? Prowadzenie monitoringu przez jakąś firmę 
powierniczą czy spółkę prywatną, proszę państwa, pozo-
stawienie jedynie nadzoru Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska czy Ministerstwa Środowiska, w formie rapor-
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bardzo. Tylko niech za tym idą jakiekolwiek fundusze. 
My zainwestowaliśmy pieniądze, na które często gęsto 
pracowaliśmy przez całe życie.

Pani Przewodnicząca, właśnie wybudowałem zakład, 
uruchomiłem nowy zakład, a za chwilę będę się zastana-
wiał, czy nie stanę na skraju bankructwa, bo w systemie nie 
ma pieniędzy. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć 
w formie komentarza.

(Głosy z sali: Jeszcze…)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Już niestety nie mogę udzielić głosu.
Proszę państwa, to było spotkanie, które dawało możli-

wości wypowiedzenia publicznie tego, co dokucza środo-
wiskom gdzieś tam pod skórą. Dla mnie jest to ważne, bo 
kiedy zacznie się procedowanie nad ustawą, to będziemy 
wiedzieli, jakie są punkty zapalne i ku czemu zmierza jedna 
i druga strona. Prawda?

Tak że bardzo dziękuję za uczestnictwo. Myślę, że 
w podobnym gronie spotkamy się za jakiś czas, kiedy usta-
wa trafi na forum parlamentu, najpierw do Sejmu, a potem 
do nas. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, zwłaszcza 
prelegentom, którzy dostarczyli nam materiały.

Zamykam posiedzenie Komisji Środowiska. Dziękuję 
bardzo.

Pani Przewodnicząca, generalnie jesteśmy w tej chwili na 
skraju wytrzymałości rynkowej, ponieważ ceny surowców 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy drastycznie spadły, wręcz 
o 50%. Dotychczas branża utrzymywała się przede wszyst-
kim z surowców, które zostały odzyskane, i to pozwalało 
się utrzymywać. Dzisiaj, niestety, doszło do tego, że ceny 
surowców, tak jak już powiedziałem, spadły, ale dopłaty, 
które otrzymywaliśmy z organizacji odzysku, nie pokryją 
nam kosztów przetwarzania. Za pięć minut znajdziemy się, 
dokładnie Polska się znajdzie, a właściwie już dzisiaj znala-
zła się w takiej sytuacji, że za świetlówki, które są wprowa-
dzane na rynek, jest pobierana opłata KGO, czyli opłata na 
recykling. Jako zakład przetwarzania przyjmuję dzisiaj od 
firm, które chcą mi oddać świetlówkę, pieniądze, bo ja nie 
mam co z nią zrobić. Nie ma chętnych do recyklingu.

Pani Przewodnicząca, nie wiem, gdzie będę za rok, 
dwa lata. Dzisiaj jeszcze prowadzę zakład przetwarzania, 
ale jutro ani ja, ani żaden z moich kolegów nie będziemy 
ich prowadzić. My już zaczynamy szukać dywersyfikacji 
i zmieniać branżę, bo w Polsce generalnie nie ma jednoli-
tego, spójnego systemu zbierania elektroodpadów. Nie ma 
i nie było. System jest bardzo rozproszony. Każdy zakład 
ma swój własny, indywidualny system zbierania, nie ma 
jednego spójnego systemu. To jest pierwsza sprawa.

Teraz druga. Nie ma systemu finansowania. Mówi się tu 
o finansowaniu. Przepraszam najmocniej, ale nie ma cze-
goś takiego. Chcemy wdrażać w Polsce standardy. Proszę 
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