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Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją Pana Posła Michała Stasińskiego z dnia 14 lipca 2016 r. 

(znak: K8INT4626) dotyczącą aktów wykonawczych do ustawy o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia. 

Zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) przepisy wykonawcze wydane 

na podstawie poszczególnych artykułów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.), zachowują moc 

do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie postanowień 

nowej ustawy jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Oznacza to tym samym, 

że ustawodawca zobligował ministra właściwego do spraw środowiska do wydania aktów 

normatywnych do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym do końca 2016 r. 

Jeżeli chodzi natomiast o projekt rozporządzenia w sprawie audytu zewnętrznego 

organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania, 

o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym informuję, że zgodnie z art. 142 ww. ustawy przepisy dotyczące audytu 

zewnętrznego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Zatem pierwsze audyty powinny 



zostać wykonane do dnia 30 kwietnia 2018 r. za 2017 r. Jednocześnie informuję, 

że ww. projekt rozporządzenia znajduje się na etapie prac wewnątrzresortowych.

Odnosząc się z kolei do wspomnianego w interpelacji rozporządzenia w sprawie 

standardów przetwarzania zużytego sprzętu informuję, że zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego (WEEE) do celów ochrony środowiska państwa członkowskie mogą 

ustanowić minimalne standardy jakości dla przetwarzania zebranego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Z kolei w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) zawarte jest fakultatywne upoważnienie 

do wydania przez Ministra Środowiska rozporządzenia określającego wymagania dla 

określonych procesów przetwarzania, z wyjątkiem składowania odpadów i termicznego 

przekształcania odpadów, oraz określającego wymagania dla odpadów powstających 

w wyniku tych procesów, kierując się zapobieganiem zagrożeniom dla życia lub zdrowia 

ludzi oraz dla środowiska, a także zapobieganiem nieprawidłowościom przy przetwarzaniu 

odpadów. 

W związku z powyższym w 2015 r. Ministerstwo Środowiska zleciło  wykonanie 

ekspertyzy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. 

„Standardy przetwarzania poszczególnych rodzajów zużytego sprzętu oraz wymagania dla 

zakładów przetwarzania zużytego sprzętu”, która mogłaby zostać wykorzystana do prac nad 

rozporządzeniem określającym wymagania dla procesów przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Obecnie w resorcie środowiska trwają prace analityczne 

dotyczące ewentualnego opracowania projektu rozporządzenia określającego standardy 

przewarzania zużytego sprzętu w Polsce. Niemniej jednak informuję, że przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w rozdziale 6 

określają zasady przetwarzania zużytego sprzętu oraz minimalne wymagania dla zakładu 

przetwarzania zużytego sprzętu. 

Mając na względzie również prośbę o ocenę funkcjonowania systemu zbierania 

i przetwarzania zużytego sprzętu w Polsce informuję, że w resorcie środowiska na bieżąco 

monitorowane jest funkcjonowanie regulacji wynikających z ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w szczególności przez informacje 

przekazywane przez interesariuszy tych przepisów w rozmowach telefonicznych 

czy w formie pisemnej, a także w bezpośrednich spotkaniach. Niemniej jednak stwierdzić 

należy, że krótki czas obowiązywania przepisów nowej ustawy o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.) nie pozwala 



obecnie, w sposób obiektywny i całościowy, w pełni ocenić skutków obowiązujących 

przepisów. Niezmiernie ważnym jest zatem przyjrzenie się funkcjonowaniu tych regulacji 

w praktyce w dłuższej perspektywie czasu, a następnie dokonanie analizy i rozpoczęcie 

dyskusji ze stroną społeczną nad ewentualną zmianą obowiązujących przepisów.

Z poważaniem
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Do wiadomości:
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