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Sz. P. Jacek Ozdoba 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

w ciągu ostatnich tygodni istotnym wątkiem debaty gospodarczej w Polsce był przedstawiony przez 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami  

i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UC91), 

implementujący do polskiego porządku prawnego postanowienia tzw. dyrektywy odpadowej  

w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

Jesteśmy przekonani, że system ROP może być istotnym elementem wspierającym budowę 

gospodarki o obiegu zamkniętym, a w konsekwencji, poprzez swój wpływ na środowisko, przyczynić 

się do poprawy jakości życia obywateli. Aby tak się jednak stało, system musi być dobrze 

skonstruowany i oparty na solidnych fundamentach regulacyjnych. Wytyczne w tym zakresie, 

odnoszące się m.in. do klarowności podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych uczestników 

systemu ROP, czy zasad jego finansowania, zawarte są w art. 8a przytoczonej dyrektywy. 

Przedstawiony do (zakończonych już) konsultacji społecznych projekt spotkał się z szeregiem uwag 

wniesionych przez stronę społeczną. Wziąwszy pod uwagę aktywność przedstawicieli kluczowych 

interesariuszy możemy z pewnością stwierdzić, że do Ministerstwa musiały trafić co najmniej 

dziesiątki stanowisk. Przedstawiane przez zainteresowane podmioty zastrzeżenia miały charakter 

zarówno szczegółowy, odnoszący się do konkretnych elementów proponowanego modelu, jak  

i generalny – krytycznie oceniający same założenia leżące u podstaw projektu.  

Mając na uwadze tak szeroki oddźwięk konsultacji, ogromną liczbę uwag, a także ich niekiedy 

zasadniczy charakter, jako organizacje żywo zainteresowane kształtem nowego modelu rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, wnosimy do Pana Ministra o zorganizowanie konferencji 

uzgodnieniowej, w trakcie której strona społeczna mogłaby merytorycznie przedyskutować swoje 

zastrzeżenia z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wierzymy, że jedynie dialog  

i współpraca wszystkich interesariuszy może doprowadzić do stworzenia skutecznego i sprawnego 

systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którego kluczowym beneficjentem będzie 

środowisko naturalne, a zatem i całe społeczeństwo. 

 

Z poważaniem, 
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Organizacje pracodawców: 

 

 

 

 

 

 

Związki branżowe: 

 

     

                                    

 

                        

 

 


