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Pan
Henryk Kowalczyk
Minister Srodowiska

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (dalej: „AmCham”) reprezentuje firmy, które dzialają
z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego i bardzo zaniepokoily nas zjawiska
nielegalnych pożarów odpadów oraz nielegalnego gospodarowania odpadami. Nasze firmy
czlonkowskie wplywają na rozwój i konkurencyjność polskiej gospodarki będąc dużymi
pracodawcami w wielu regionach kraju, dlatego zależy nam na podjęciu dialogu z Panem
Ministrem w kwestii ostatnich zmian legislacyjnych ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (dalej: UO). Chcielibyśmy poprosić Pana Ministra o spotkanie poświęcone
propozycjom zmian korzystnych dla odpowiedzialnego spolecznie i zrównoważonego
biznesu.

Firmy członkowskie AmCham doceniają intencje przeciwdziałania negatywnym
wydarzeniom, które zmotywowaly działania podjęte przez Ministerstwo Środowiska na etapie
wprowadzania w drugiej polowie 2018 r. zmian wprawie ochrony środowiska. Wprowadzona
konieczność dostosowania posiadanych pozwoleń zintegrowanych obejmujących swoim
zakresem gospodarowanie odpadami do nowych wymagań wraz z obowiązkiem
zabezpieczenia roszczeń dotyczących magazynowanych odpadów wymaga naszym zdaniem
dostosowania do poszczególnych kategorii podmiotów. W szczególności pragniemy
zauważyć, że:
• Kwoty wynikające z tego obowiązku zmuszą przedsiębiorców, obowiązanych do

dostosowania posiadanych pozwoleń zintegrowanych, do zabezpieczenia bardzo
wysokich środków finansowych, co nie przełoży się na poprawę środowiska i walki z
nielegalnym gospodarowaniem odpadami.

• Spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczenia roszczeń, w związku z
obowiązywaniem od 5 września 2018 r. nowych przepisów (art. 187 ust. 4a Ustawy prawo
ochrony środowiska w zw. z art. 48a UO), w zależności od przyjętej formy tego
zabezpieczenia oraz specyfiki i zakresu dzialalności, to dla dużych zakładów kwota rzędu
od 10 do nawet 100 mln zł. Z tego wlaśnie względu, wlaściwe jest zróżnicowanie sytuacji
podmiotów z punktu widzenia istnienia ryzyka podejmowania przez te podmioty
wykroczeń.

• Od dnia 22 lutego 2019 r. posiadacz odpadów, który musi uzyskać niezbędne zezwolenia
lub pozwolenia zintegrowane, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający
składowiskiem odpadów, zgodnie z nowym brzmieniem przepisów UO (art. 25 ust. 6a-
6e), zobowiązany jest do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania
lub składowania odpadów. Chcielibyśmy podkreślić, że przedsiębiorcy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa obawiają się, iż przepisy ww. projektu rozporządzenia
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w obecnym kształcie mogą doprowadzić do naruszenia ochrony niejawnego know-how
oraz tajemnic przedsiębiorstwa. Warto ukierunkować te regułacje wyłącznie na przypadki,
w których dochodzić może do niezgodnego z prawem zachowania w zakresie
dysponowania odpadami.

Podczas spotkania z Panem Ministrem, chcielibyśmy wskazać propozycje kolejnych
zmian zapisów sformulowane przez przedstuwicie)i różnych sektorów, dla których nowe
obowiązki, przy obecnie funkcjonującym złożonym systemie dot. ochrony środowiska oraz
gospodarki odpadami, reałnie zagrażają realizacji dzialałności gospodarczej i wpływają na
konkurencyjność reprezentowanych przez AmCham podmiotów. Liczymy na poparcie
naszych głównych postulatów wskazanych w niniejszym piśmie.

Będziemy wdzięczni za wyznaczenie dogodxego terminu na spotkanie. Osobą
kontaktową w tej sprawie. jest Łukasz Dominiak, koordynator ds. prawnych i polityki
publicznej: e: lukasz.dominiakamcham.pl, t: +48 22 5205993.

Z poważaniem.

Dorota Dąbrowska-Winterseheid
Dyrektor Zangd:ajqca ArnChanz

Do wiadomości
1 Sz. P. Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów
2. Sz. P. Jadwiga Emilcwicz. Minister Przedsiębiorczości i Technologii

*

Amerykańska izba Handlowa w Polsce (Amcham) jako organizacja zneszająca inwestorów amerykańskich w Polsce,
reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu

inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze
wzrostem gospodamzym, a tym samym poprawą warunków Życia społeczeństwa polskiego.


