
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia

Komisji
Gospodarki Narodowej

oraz Komisji
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Nr posiedzenia:121 Nr posiedzenia: 7

Data posiedzenia:  25 marca 2009 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący Komisji Środowiska.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o bateriach i akumulatorach (druk senacki nr 486, druki
sejmowe nr1451,1728).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Grzegorz Banaś,
Stanisław Bisztyga, Tadeusz Gruszka, Witold Idczak, Stanisław Iwan,
Stanisław Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Krzysztof
Majkowski, Antoni Motyczka, Władysław Ortyl, Andrzej Owczarek, Eryk
Smulewicz, Jacek Swakoń, Marek Trzciński, Jan Wyrowiński,

− senatorowie członkowie Komisji Środowiska: Przemysław Błaszczyk, Lucjan
Cichosz, Jan Dobrzyński, Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof
Majkowski, Andrzej Misiołek, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Wojciech
Skurkiewicz, Michał Wojtczak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Janusz Zaleski,
− dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Beata Kłopotek,
− naczelnik Wydziału w Departamencie Gospodarki Odpadami

Arkadiusz Dzierżanowski,
− Ministerstwo Gospodarki:

− główny specjalista w Departamencie Rozwoju Gospodarki Jarosław
Wierzbicki,

− główny specjalista w Departamencie Regulacji Gospodarczych Marek
Kubel,

− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
− zastępca głównego inspektora Roman Jaworski,
− dyrektor Departamentu Kontroli Rynku Izabela Szadura,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,
− samodzielny pracownik ds. legislacji Dariusz Hołub,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa

i Zagospodarowania Przestrzennego Teresa Warchałowska,
− doradca techniczny Maria Pokora,

− Ministerstwo Finansów:
− naczelnik wydziału w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa

Danuta Kiepas,
− referendarz w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa

Małgorzata Zadrożna,
− eksperci:

− prof. Tomasz Żylicz (Uniwersytet Warszawski),
− prof. Andrzej Jasiński (Uniwersytet Wrocławski),
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− Krzysztof Zaręba (Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”),
− przedstawiciele innych organizacji:

− Mikołaj Józefowicz ze Stowarzyszenia „Polskie Baterie”,
− Michał Kanownik ze Zrzeszenia Importerów i Producentów Sprzętu

Elektrycznego i Elektronicznego,
− Karol Stec z Polskiej Izby Handlu i Dystrybucji,
− Bogdan Szymański z Polskiego Klubu Ekologicznego,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Renata Bronowska.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski. Przedstawiciel

ministerstwa zwrócił uwagę, że uchwalona przez Sejm w dniu 5 marca 2009 r. ustawa o bateriach
i akumulatorach dokonuje w wdrożenia dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów
oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG. Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko przez
redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie
i recykling powstających z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania
zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów. Ponadto ustawa określa: wymagania
dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, zasady wprowadzania do obrotu
baterii i akumulatorów, zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych
baterii i zużytych akumulatorów. Nie dotyczy baterii i akumulatorów używanych w urządzeniach
związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii
Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie
są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych oraz w urządzeniach przeznaczonych
do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.
Ustawa określa również obowiązki organów administracji publicznej w zakresie obrotu bateriami i
akumulatorami, a także zawiera przepisy karne oraz dokonuje zmian w innych ustawach mających
na celu zapewnienia spójności z przepisami ustawy o bateriach i akumulatorach.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego stwierdziła, że ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze
legislacyjnym.
Senator Michał Wojtczak zaproponował 7 poprawek precyzujących przepisy ustawy. Ponadto
poprawki do ustawy zgłosili senatorowie: Andrzej Grzyb, Jadwiga Rotnicka, Marek Trzciński.
Przedstawiciele organizacji biorących udział w posiedzeniu również zgłaszali propozycje zmian w
ustawie. W trakcie dyskusji okazało się, że niektóre z poprawek wymagają wnikliwej analizy, która
nie jest możliwa w trakcie posiedzenia komisji. Senatorowie podjęli decyzję o zakończeniu
posiedzenia bez przyjęcia stanowiska. Postanowiono, że po przygotowaniu przez Biuro
Legislacyjne zestawienia wszystkich zgłoszonych na posiedzeniu wniosków, komisje spotkają się
ponownie i przeprowadzą głosowania nad zgłoszonymi poprawkami.
Nikt nie zgłosił wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Konkluzja: Komisja nie przyjęła stanowiska, postanowiła kontynuować prace nad ustawą na następnym
posiedzeniu.

W posiedzeniu komisji uczestniczył Sławomir Mazurek z Central European Consulting sp. z o.o., lobbysta,
wykonujący działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


