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Warszawa, 9.11.2020  

      Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Departament Prawny 
ul. Wawelska 52/54 
Warszawa 

 
Szanowni Państwo! 
 

W związku z opublikowaniem projektu kolejnej zmiany ustawy 

o odpadach (projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw datowany 13 października 2020 r.) Stowarzyszenie Polskie Forum 

ISO 14000 pozwala sobie przekazać następujące uwagi z uprzejmą prośbą o ich 

uwzględnienie w pracach nad ustawą: 

l.p. numeracja w  
projekcie 

propozycja uzasadnienie 

1. art. 1 pkt 3 lit a) 
tiret piąte (nowy 
pkt 15a w ust. 3 
ustawy o 
odpadach) 

Doprecyzowanie, że 
przygotowanie do 
ponownego użycia jest 
jedną z form recyklingu 
np. poprzez 
sformułowanie „... 
obejmuje w 
szczególności recykling 
(w tym przygotowanie 
do ponownego użycia) 
i prace ziemne”. 

W obecnej redakcji występuje kolizja 
zapisu opisującego rozłącznie procesy 
recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia z treścią art. 3 pkt  10 
lit b) projektu (nowy art. 21 ust. 4 
ustawy o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi) oraz 
treścią objaśnienia procesu R3 w 
załączniku nr 1 do ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi), w których 
przygotowanie do ponownego użycia 
jest opisane jako jedna z form 
recyklingu. 

2. art. 1 pkt 6 lit b) 
(zmieniany art. 
14 ust. 1a pkt 4 
ustawy o 
odpadach) 

Korekta poprzez 
zastąpienie zwrotu „w 
tym akredytację” 
zwrotem „a także 
akredytację”. 

W obecnej redakcji wymagania 
dotyczące akredytacji mogą być 
rozumiane jako adresowane do 
podmiotu zainteresowanego utratą 
statusu odpadu („monitorowanie 
własnej działalności, w tym 
akredytację”). Zastosowanie brzmienia  
zgodnego z dyrektywą jednoznacznie 
sytuuje wymóg akredytacji (będącej 
zadaniem adresowanym do władz) poza 
zadaniami przetwarzającego odpady. 

3. art. 3 pkt 18 
(zmieniany art. 
46 ustawy o 
gospodarce 
opakowaniami i 
odpadami 
opakowaniowy
mi) 

Uzupełnienie treści 
poprzez dodanie: 
2. Audyt przeprowadza 
się w terminie do dnia 
31 maja roku 
następującego po roku 
kalendarzowym, 
którego dotyczy. 

Proponowana korekta jest podyktowana 
doświadczeniami z dotychczasowej 
praktyki audytowania zakładów 
przetwarzających odpady, w której 
narzucony przez ustawę termin końcowy 
powoduje istotne trudności w 
organizacji i przeprowadzeniu audytów 
w krótkim czasie (zarówno po stronie 
weryfikatorów, jak i audytowanych). 
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4. art. 5 pkt 18 
(zmieniany art. 
66 ustawy o 
zużytym sprzęcie 
elektrycznym i 
elektronicznym) 

Uzupełnienie treści 
poprzez dodanie ppkt 
3): 
2. Audyt przeprowadza 
się w terminie do dnia 
31 maja roku 
następującego po roku 
kalendarzowym, 
którego dotyczy. Audyt 
kończy się 
podpisaniem przez 
audytora sprawozdania 
z przeprowadzonego 
audytu.  
 

Proponowana korekta jest podyktowana 
doświadczeniami z dotychczasowej 
praktyki audytowania zakładów 
przetwarzania sprzętu i organizacji 
odzysku sprzętu, w której narzucony 
przez ustawę termin końcowy powoduje 
istotne trudności w organizacji i 
przeprowadzeniu audytów w krótkim 
czasie (zarówno po stronie 
weryfikatorów, jak i audytowanych). 

5. art. 5 pkt 18 Zmiana numeracji 
dotychczasowego ppkt 
3) na ppkt 4) 

Konsekwencja przyjęcia uwagi nr 4. 

6. art. 13 pkt 2 Uzupełnienie zwrotem 
„art. 3 pkt 18”, co 
oznacza ustalenie 
terminu wejścia w 
życie przepisu 
określającego zakres 
podmiotowy 
obowiązanych do 
przeprowadzenia 
audytu (nowe 
brzmienie art. 46 ust. 1 
ustawy o gospodarce 
opakowaniami i 
odpadami 
opakowaniowymi) na 1 
stycznia 2022 r. 

Propozycja zawarta w projekcie oznacza 
wykluczenie możliwości zweryfikowania 
w tym trybie dokumentów służących 
rozliczeniu obowiązków wystawionych w 
2020 r.  

    
   Z poważaniem 

 

 
        Maciej Kostrzanowski 

                     Prezes Zarządu 
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