
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dn. 16 lipca 2021 r. 

 

Sz. P. Jacek Ozdoba 

Sekretarz stanu  

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W imieniu Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań ELEKTRO-ODZYSK, a także 

następujących organizacji odzysku: BIOSYSTEM Organizacja Odzysku Opakowań S.A., CCR REPACK 

POLSKA Organizacja Odzysku Opakowań S.A., EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A., 

AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A., ERP POLSKA Organizacja Odzysku 

Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A., ASEKOL PL 

Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A., 

EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A., INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A., 

reprezentujących ponad połowę rynku przetwarzania odpadów opakowaniowych w Polsce, z uwagi  

na zbliżające się regulacje z zakresu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, pragniemy zapewnić  

o pełnej gotowości do pracy nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami  

i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. W przedstawionych dotychczas 

założeniach nowelizacji ustawy dostrzegamy moc dalszej zmiany i ulepszenia polskiego systemu zbiórki  

i przetwarzania odpadów, z korzyścią dla stanu środowiska w Polsce, a co za tym idzie, poprawy 

poziomu życia i zdrowia obywateli. 

 

Zgodnie z zapowiedziami Pana Ministra, projekt wkrótce ma stać się przedmiotem prac 

parlamentarnych. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym. Jako środowisko 

organizacji odzysku opakowań dysponujemy wiedzą praktyczną i merytoryczną, która pozwoli Panu 

Ministrowi oraz Posłom i Senatorom, podjąć najlepsze decyzje, co do przyszłego kształtu rynku zbiórki 

i przetwarzania odpadów opakowaniowych w Polsce. Chcielibyśmy, aby naszą wiedzę, doświadczenie 

i zaangażowanie wykorzystał Pan Minister, jako aktywo przy pracach nad projektem.  

 

Chcielibyśmy także, aby organizacje odzysku, które są stałym elementem systemów gospodarowania 

odpadami w większości krajów Europy, znalazły należne im miejsce w nowym systemie tworzonym  

w Polsce. Od prawie 20 lat budują bowiem polski system zbiórki i przetwarzania odpadów, będąc jego 

siłą napędową. To organizacje odzysku pomagały włączyć do niego przedsiębiorców, organizacje 

społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie dla gmin cały czas rośnie, według 



 
 
 
 
 
 
naszych szacunków, dzięki organizacjom odzysku tylko w 2020 roku do gmin trafiło ponad  

150 milionów złotych w postaci dopłat za zbiórkę odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

Niezależnie od tego organizacje przekazały kolejne 130 milionów złotych dofinansowania  

w ramach zbierania pozostałych odpadów opakowaniowych, co daje łącznie prawie 300 milionów 

złotych. Jest to prawie 7 razy więcej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy to wprowadzający wpłacali  

do systemu jedynie 40-50 milionów złotych rocznie. To właśnie organizacje odzysku gwarantują 

profesjonalizację procesów oraz racjonalizację organizacyjną i kosztową dzięki konkurencji  

i mechanizmom gry rynkowej.  Stąd uważamy, że będą jednym z najlepszych i sprawdzonych narzędzi 

do realizacji strategii Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. 

 

Nie można dopuścić do sytuacji, w której na skutek wyłączenia elementów konkurencji i przeniesieniu 

wszelkich decyzji w ręce urzędników, nowe rozwiązania prawne przyniosą wzrost cen produktów 

pierwszej potrzeby. Zmiana uderzy bowiem po kieszeni najuboższych Polaków. Dla seniorów czy rodzin 

wielodzietnych, zakup podstawowych artykułów spożywczych, sprzedawanych w opakowaniach 

objętych planowana regulacją – a stanowiących wysoki odsetek ceny całego produktu – może stać  

się problematyczny. I to w czasie wzrastającej inflacji, po skokowym wzroście cen tych produktów, 

spowodowanym przez podatek cukrowy. Skumulowanie powyższych czynników może stać  

się powodem niezadowolenia i kontestacji rozwiązań ROP przez społeczeństwo, co obecnie 

obserwujemy na rynku odpadów komunalnych. Bardzo chcemy uniknąć takiego scenariusza, stąd 

nasza gotowość do pracy nad regulacjami.  

 

Z zadowoleniem przyjmujemy, zapisaną w założeniach do projektu, chęć dalszego uszczelniania 

systemu i procedur wydawania dokumentów. Pozytywnym przykładem walki z wieloletnimi 

patologiami niech będzie wdrożony ostatnio system BDO, który dzięki elektronizacji zlikwidował 

potencjalne pola do nadużyć. Także w tej sprawie może Pan Minister liczyć na nasze wsparcie  

i doświadczenie. Jako uczciwie i rzetelnie działające podmioty nie mamy szans w konkurencji  

z przedsiębiorstwami, które swoją ofertę konstruują w oparciu o pozornie wykonane usługi. W naszej 

ocenie jest to czyn nieuczciwej konkurencji, który należy tępić z całą surowością. Takich podmiotów  

na polskim rynku jest niewiele i łatwo je wyeliminować, poprawiając system nadzoru, kontroli i audytu. 

Dlatego uważamy, że regulacja ROP może przynieść impuls rozwojowy na polskim rynku zbiórki  

i przetwarzania odpadów opakowaniowych. Dzięki nowym rozwiązaniom podmioty, działające na tym 

rynku od lat, otrzymają wsparcie w postaci stabilnego, przewidywalnego systemu, w oparciu o który 

można planować wieloletnie inwestycje. Nie zmarnujemy tej szansy! 

 



 
 
 
 
 
 
Z powyższych powodów oddajemy swoją wiedzę i doświadczenie w ręce Pana Ministra oraz Posłów  

i Senatorów RP. Wspólna praca nad projektem ustawy, w duchu współpracy i zrozumienia, 

zagwarantuje, że projekt i jego wdrożenie spotka się ze wsparciem wszystkich interesariuszy,  

z korzyścią dla jego beneficjentów – Polek i Polaków, którzy chcą żyć w czystym i zdrowym środowisku.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Robert Wawrzonek 

Prezes Zarządu 

Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów  

i Opakowań ELEKTRO-ODZYSK 

Aleksander Traple 

Wiceprezes Zarządu 

BIOSYSTEM Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Renata Sarnecka  

Członek Zarządu 

EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

Gabriela Leszczyńska 

Prezes Zarządu 

 AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku 

Opakowań S.A. 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Mikołaj Józefowicz 

Dyrektor Generalny ERP Polska Organizacja 

Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i 

Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

Mirosław Baściuk 

Dyrektor Zarządzający ASEKOL PL Organizacja 

Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i 

Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

Andrzej Grzymała 

Wiceprezes Zarządu 

CCR REPACK POLSKA Organizacja Odzysku 

Opakowań S.A. 

Paweł Lesiak  

Wiceprezes Zarządu 

INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

 

 

 

_________________________________ 

Krzysztof Boniecki 

Prezes Zarządu 

EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Sz. P. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

2. Członkowie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 

3. Członkowie Senackiej Komisji Środowiska. 
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