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„Wczoraj w całej Polsce wystartowała śmieciowa rewolucja, a wraz
z nią śmieciowy chaos. 499 gmin nie podpisało jeszcze umów na
wywóz śmieci, 195 nie rozstrzygnęło przetargów, 22 w ogóle postępowań nie ogłosiły. Kontrakty na odbiór odpadów mają parafowane 1763 gminy. Co z tego, skoro w wielu nie ma gdzie śmieci
wyrzucać, bo firmy wybrane w przetargach nie dostarczyły na czas
pojemników” – pisał „Dziennik Zachodni.”
„Stworzono wizję schludnego kraju, gdzie śmieci trafią na swoje
miejsce, znikną z lasów i dzikich wysypisk, a wszystko, co się nadaje,
zostanie odzyskane i poddane recyklingowi. Niestety, to kompletna
fikcja. Stworzono utopię, bo jednym, w dodatku niedoskonałym
aktem prawnym nikt nie zapanuje nad rynkiem śmieciowym, którym
rządziła i będzie rządzić nadal wyłącznie patologia, a nie ekologia”
– to „Polityka”.
„Śmieci nadal będą trafiać do dołów i lasów, ponieważ wiele
gmin nie interesuje ochrona środowiska, a tylko to, by pozbyć się
odpadów jak najtaniej”– ostrzega, powołując się na specjalistów od
środowiska, „Gazeta Wyborcza”.
UOKiK zakończył już pierwsze postępowanie prowadzone
w związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. Wykazało ono, że spółka Chemeko-System z Wrocławia
– właściciel jedynej w regionie instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych – wykorzystała swoją pozycję monopolisty na lokalnym
rynku i bezpodstawnie podniosła ceny za przyjęcie śmieci. Stało się
więc to, przed czym urząd przestrzegał wcześniej.
Krajowa Izba Gospodarcza wskazuje na realne zagrożenie rozwojem groźnych zjawisk patologicznych i szarej strefy. Centralne
Biuro Antykorupcyjne ostrzega, że nowa ustawa może spowodować
wzrost zjawisk korupcyjnych i tworzenie się lokalnych sitw. A jest
o co się bić, bo wartość rynku śmieciowego w Polsce oblicza się
na 7 mld zł rocznie.
Przed wprowadzeniem w życie tzw. ustawy śmieciowej w obecnym kształcie przestrzegali wszyscy. W opublikowanym w tym
numerze „Inwestora” Raporcie specjalnym nie znalazł się ani
jeden materiał, który wskazywałby na pozytywy regulacji. Zarówno
praktycy, jak i teoretycy, są jednoznaczni w swoich ocenach – to
złe prawo.
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Budowa 100 tys. domów jednorodzinnych w ciągu 5 lat

Szansa na własne M
Budowa 100 tys. domów
jednorodzinnych w ciągu
5 lat to cel programu
„SAMOspłacający się dom”.
Jego uruchomienie jest ściśle
powiązane z przyjęciem przez
parlament przepisów tzw.
dużego trójpaku energetycznego,
umożliwiającego m.in.
rozwój rynku mikro i małych
odnawialnych źródeł energii.
Powołana pod patronatem
Pracodawców RP Koalicja
eko-Polska będzie dążyć do
szybkiego przyjęcia i wdrożenia
tych rozwiązań prawnych.

P

rzygotowany przez ekspertów BOŚ
Banku program „SAMOspłacający się
dom” jest kompleksowym rozwiązaniem obejmującym budowę, finansowanie i wyposażenie tysięcy domów. W programie biorą
udział między innymi znane polskie firmy:
Murator, Amica, Barlinek, Black Red White,
Opoczno, Cersanit.
W Polsce aż 47,2% ludności mieszka
w przeludnionych lokalach (dane Eurostat,
2011 r.), podczas gdy średnia wartość tego
wskaźnika dla Unii Europejskiej wynosi 16,9%.
Ponadto, według danych GUS za 2011 rok,
około 3 mln rodzin nie zamieszkuje samodzielnie. Poważnym ograniczeniem są też możliwości finansowe Polaków. Przeciętna rodzina ma
szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego
finansującego kupno mieszkania o powierzchni
ok. 35 m2. Jednocześnie Polska jest zobowiązana do wzrostu udziału odnawialnych źródeł
energii w finalnym zużyciu energii co najmniej

do poziomu 15% w 2020 roku oraz redukcji
o 20% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do roku 1990). Przygotowany został właśnie
program, który może wesprzeć działania związane z wyzwaniami, jakie stoją przed Polską
w obu tych obszarach gospodarki.
Wsparcie klimatycznych
zobowiązań
Eksperci BOŚ Banku we współpracy z przedstawicielami polskich firm wytwarzających materiały i urządzenia do wyposażenia mieszkań
(Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno,
Cersanit) oraz z dostawcą projektów domów
(Murator) przygotowali unikalny program „SAMOspłacający się dom”. Łączy on w sobie zaspokojenie ważnej potrzeby społecznej (własny
lokal mieszkalny) z wypełnianiem zobowiązań
Polski w zakresie zaleceń środowiskowych wynikających z przyjęcia regulacji europejskich
w zakresie tzw. pakietu klimatycznego.
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– „SAMOspłacający się dom” to nieruchomość, która zarabia sama na siebie. Kluczowym, a zarazem innowacyjnym rozwiązaniem
jest zastosowanie instalacji fotowoltaicznej do
produkcji prądu. Mikroelektrownia słoneczna
o mocy 40 kW usytuowana na działce przynależnej do domu będzie nie tylko dostarczać
darmowy prąd mieszkającej w nim rodzinie, lecz także zwiększać jej dochody dzięki
sprzedaży nadwyżek energii do sieci – mówi
Mariusz Klimczak, prezes zarządu BOŚ Banku. W budowanych w ramach programu domach będzie ponadto zastosowanych wiele
ekologicznych rozwiązań, jak kolektory słoneczne do podgrzewania wody, pompy ciepła
do ogrzewania domu, wysokiej klasy energooszczędny sprzęt AGD. Urządzenia te w istotny sposób ograniczą miesięczne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości. Każdy
z domów będzie miał ponadto zagwarantowany dostęp do Internetu. Bank zajmie się także
wyborem renomowanego dostawcy urządzeń
fotowoltaicznych, ich zakupem i montażem.
– Wpływy z własnej mikroelektrowni
oraz korzyści płynące z oszczędności powstałych dzięki zastosowaniu rozwiązań
eko według naszych szacunków wyniosą ok.
3500 zł miesięcznie. Można je nazwać dodatkową pensją uzyskiwaną przez rodzinę.
Dzięki tym środkom realne stanie się sfinansowanie tego typu inwestycji. Dziś znajduje
się ona jedynie w sferze marzeń przeciętnej
polskiej rodziny. Uruchomienie programu
będzie jednak możliwe dopiero po wejściu
w życie przepisów zawartych w projekcie
Ustawy o odnawialnych źródłach energii
– dodaje Mariusz Klimczak.

Lokalizacja wymarzonej nieruchomości

Badanie przeprowadzone przez SMG/KRC i AEGIS MEDIA dla Banku Millennium

Projekt Ustawy o OZE przewiduje zarówno
odbiór nadwyżek zielonej energii wyprodukowanych w mikroinstalacji, jak i stałą cenę obligatoryjnego odkupu wytworzonego w ten sposób
prądu w okresie 15 lat. Do minimum sprowadza też formalności związane z podłączeniem
do istniejącej sieci ekologicznych źródeł energii
i tym samym daje szansę na stworzenie w Polsce zupełnie nowego rynku prosumentów, czyli
osób wytwarzających zielony prąd zarówno na
własne potrzeby, jak i zarabiających na jego odsprzedaży.
Dostępne finansowo
Zgodnie z założeniami programu „SAMOspłacający się dom” zaangażowanie klienta w proces
budowy i urządzenia nieruchomości będzie mini-

malne. Wystarczy, że wybierze jeden z udostępnionych przez BOŚ Bank (we współpracy z firmą
Murator) projektów domów, wskaże lokalizację
(niezbędna jest ogrodzona, niezacieniona działka
o powierzchni co najmniej 2 tys. m2; jest ona jednocześnie jedynym wymaganym wkładem własnym klienta) i podpisze dokumenty.
Finalne koszty inwestycji są zależne od wybranego projektu, np. dla domu o powierzchni
92 m2 wyniosą one ok. 560 tys. zł (cena uwzględnia projekt, wyposażenie, instalację fotowoltaiczną na działce). W przypadku kredytu zaciągniętego na 25 lat (założenie marży banku – 1,5%)
miesięczne przychody ze sprzedaży nadwyżek
energii wraz z oszczędnościami na kosztach
utrzymania domu przewyższają ratę kredytu
o ok. 600 zł.

Polskie mieszkania jednymi z bardziej zatłoczonych. Współczynnik przeludnienia w krajach Europy
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Tysiące mieszkań
jak ekologiczna elektrownia
Inicjatorzy programu stawiają sobie za cel budowę 100 tys. nowych domów na terenie całej
Polski w ciągu 5 lat. Budowa domów zapewni
rynek zamówień o wartości 60 mld zł, skutkując podwyższeniem tempa wzrostu PKB o ok.
1 pkt. proc. rocznie. Pozwoli to utworzyć ponad
50 tys. nowych miejsc pracy, w tym ok. 15 tys.
w budownictwie. W rezultacie korzyści dla finansów publicznych (budżetu państwa i budżetów samorządów lokalnych) w postaci dodatkowych dochodów podatkowych oraz mniejszych
wydatków z tytułu świadczeń dla bezrobotnych
wyniosą około 4 mld zł.
Montaż 100 tys. instalacji fotowoltaicznych
o mocy maksymalnej 40 kW każda pozwoli także na powstanie 4 GW nowej mocy elektrycznej
z OZE. Nowe moce pozwolą na ograniczenie
emisji gazów, w tym o ok.: 3,5 mln ton CO2/rok,
16 tys. ton SO2/rok, 6 tys. ton NOx/rok. Dodat-

Platforma Odnawialnych Źródeł Energii
Brak jasnych regulacji prawnych, szczególnie tzw. trójpaku energetycznego, utrudnia inwestycje
w obszarze OZE. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców Pracodawcy RP powołali Platformę
Odnawialnych Źródeł Energii. Jej przewodniczącym został prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska Mariusz Klimczak.
W inauguracji prac Platformy wzięło udział ponad 20 przedstawicieli firm zainteresowanych tematyką OZE z różnych sektorów gospodarki. Prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy Waldemar
Pawlak zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji prawnej nie ma przesłanek do rozwinięcia inwestycji
w energię odnawialną na dużą skalę. Wyraził nadzieję, że zapowiedź Ministerstwa Gospodarki,
dotycząca wejścia w życie odpowiednich rozwiązań od 1 stycznia 2014 r., zostanie zrealizowana.

kowo instalacja kolektorów słonecznych i pomp
ciepła w ramach programu „SAMOspłacający się
dom” pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o dodatkowe 570 tys. ton/rok.
Koalicja eko-Polska
Inicjatorzy programu liczą na zaangażowanie decydentów oraz współpracę samorządów. Obok
uchwalenia nowych przepisów, jednym z warunków niezbędnym do budowy „SAMOspłacającego się domu” jest posiadanie działki budowlanej.
– Liczymy, że samorządy dostrzegą potencjał tkwiący w tym programie i zechcą pomóc
rodzinom pozyskać tanie działki budowlane.
Wierzymy także, że parlament szybko przyjmie
przepisy tzw. dużego trójpaku energetycznego.
Będziemy wspierać wszystkie działania w tym
kierunku. W tym celu tworzymy dzisiaj Koalicję
eko-Polska. Mogą do niej przystąpić wszyscy,
którzy wierzą, że można pogodzić poszanowanie środowiska z rozwojem gospodarczym
– zadeklarował Andrzej Malinowski, prezydent
Pracodawców RP.
Organizacja ta objęła patronat nad działaniami Koalicji eko-Polska. Swoje podpisy pod deklaracją powołania Koalicji, obok Pracodawców
RP i BOŚ Banku, złożyli m.in. przedstawiciele
sześciu polskich firm, partnerów programu „SAMOspłacający się dom” (dostawca projektów
domów – Murator, a także firm produkujących
materiały do budowy oraz urządzenia do wyposażenia mieszkań: Amica, Barlinek, Black Red
White, Opoczno, Cersanit).
n
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Wektory 2012

wręczone

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski w otoczeniu nagrodzonych Wektorami 2012. Fot. Pracodawcy

Prestiżowymi nagrodami, Wektorami 2012, już po raz jedenasty Pracodawcy RP uhonorowali
przedsiębiorców, polityków, dziennikarzy oraz instytucje za działalność przynoszącą
szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi
przedsiębiorczości.

W

ektory przyznawane są od 2002 r.
W tym czasie nagroda ta zyskała
prestiż i uznanie w środowisku
nie tylko polskich przedsiębiorców, lecz także
polityków, ludzi nauki i sztuki oraz w świecie
mediów.
Wektor to statuetka autorstwa Michała
Kubiaka, symbolizująca człowieka kroczącego z podniesioną głową, który nie zważa na
przeszkody i przeciwności losu.
Laureatami 11. edycji Wektorów zostali
(wg kolejności wręczania nagród):
 „Układ zamknięty”, film w reżyserii Ryszarda Bugajskiego
Za odwagę w dążeniu do przedstawiania
prawdy o problemach, z którymi na co dzień
zmagają się polscy przedsiębiorcy w starciu
z bezwzględną machiną urzędniczą oraz za
niezwykły upór, dzięki któremu realizacja filmu stała się możliwa.
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 Państwo w państwie, program telewizyjny
Za odwagę w piętnowaniu nadużywania
prawa przez przedstawicieli administracji
publicznej oraz za wydobywanie na światło
dzienne przypadków korupcji i nepotyzmu
w relacjach państwo−przedsiębiorca.
 Eugeniusz Szymonik, prezes zarządu Mobilis SA
Za wytyczanie i konsekwentną realizację
nowoczesnej strategii rozwoju publicznego
transportu drogowego w Polsce oraz znaczące sukcesy w ekspansji na rynki zagraniczne.
 Piotr Chajderowski, prezes zarządu OT Logistic SA
Za twórczą realizację planu dynamicznej
rozbudowy firmy. Za biznesowy sukces, upór
i determinację w działaniach zmierzających
do osiągnięcia czołowej pozycji w branży
spedycyjno-logistycznej.

 Zbigniew Komorowski, przewodniczący rady nadzorczej Bakoma sp.
z o.o.
Za obdarowywanie Polaków „dobrą energią mleczną” i wysoki poziom innowacyjności w produkcji. Za odpowiedzialną strategię
rozwoju firmy oraz umiejętne dostosowanie
interesów spółki do potrzeb szeroko rozumianego otoczenia.
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Za uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych i udowodnienie, że administracja
publiczna może wprowadzać nowoczesne
narzędzia przyjazne zarówno obywatelom,
jak i przedsiębiorcom.
 Jan Mroczka, prezes zarządu Rank
Progress SA
Za konsekwentnie i z sukcesem realizowany plan inwestowania w galerie handlowe
w małych miastach, za wyjątkowe wyczucie

pracodawcy RP

„Układ zamknięty”, film
w reż. Ryszarda Bugajskiego.
Fot. Materiały promocyjne filmu „Układ
zamknięty

Państwo w państwie, program telewizyjny

i skuteczność w sprzedaży wybranych centrów handlowych w 2011 roku oraz przejęcia atrakcyjnych projektów w roku 2012, za
zaangażowanie w obiecujący sektor utylizacji
odpadów.
Laureat został wyłoniony przez czytelników „Pulsu Biznesu” w plebiscycie gazety
i Pracodawców RP na Przedsiębiorcę Roku
2012. Nagrodę wręczył redaktor naczelny
„Pulsu Biznesu” Tomasz Siemieniec.
 Herbert Wirth, prezes zarządu
KGHM Polska Miedź SA
Za przeprowadzenie największego w historii Polski przejęcia, dzięki któremu KGHM
SA stał się potentatem w skali globalnej. Za
rzadko spotykane połączenie wiedzy akademickiej z praktyką biznesową.

 Wojciech Inglot, prezes zarządu Inglot sp. z o.o.
Za międzynarodową ekspansję firmy oraz
udowodnienie całemu światu, że Polska jest
krajem, w którym w parze z innowacyjnymi
technologiami idzie piękno.
 Brent Wilton, sekretarz generalny
Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (International Organisation of Employers)
Za skuteczne wprowadzanie Międzynarodowej Organizacji Pracodawców do struktur podejmujących decyzje kluczowe dla
światowego biznesu. Za wspieranie integracji środowiska przedsiębiorców oraz za promowanie idei społecznie odpowiedzialnego
biznesu.

Super Wektor 2012
Podczas uroczystości wręczono także
Super Wektora 2012. To specjalna nagroda
przyznawana za wybitne osiągnięcia, których
konsekwencje wykraczają daleko w przyszłość.
Super Wektorem honorowani są ludzie, którzy swoją ciężką pracą, twórczym myśleniem
i aktywną działalnością przyczyniają się do
wspólnego dobra, potrafią wznieść się ponad
podziały, są otwarci na argumenty innych oraz
utożsamiają się z celami całego społeczeństwa.
Super Wektora 2012 otrzymał:
 prof. Marek Belka
Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju
polskiej gospodarki oraz bezprecedensową aktywność na rzecz zapewnienia Polsce należnego
jej miejsca na arenie międzynarodowej.
n
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Polski Kongres Gospodarczy 2013

Energetyczne
koło zamachowe
Bezpieczeństwo energetyczne oraz koordynacja polityki związanej z tym sektorem
gospodarki były głównymi tematami Polskiego Kongresu Gospodarczego 2013,
odbywającego się pod hasłem „Energia Polskiej Gospodarki”.
Polscy przedsiębiorcy oczekują konkretnych rozwiązań. Bez ram prawnych
i organizacyjnych nie będzie bowiem inwestycji nie tylko w energię atomową,
lecz także w odnawialne źródła energii.

P

olski Kongres Gospodarczy 2013, którego gościem honorowym był prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski,
stał się platformą do dyskusji nad kondycją polskiego sektora energetycznego. Prezydent podkreślił
potrzebę prowadzenia spójnej polityki energetycznej
i zapewnienia ładu instytucjonalnego w tym zakresie.
– Wspólnym celem powinna być strukturalna przebudowa energetyki, jako
motoru naszego rozwoju.
Konkurencyjność rynków
energii to budowa miejsc
pracy i odnowa przemysłu
– stwierdził.
Zdaniem
Andrzeja
Ma-linowskiego,
prezydenta Pracodawców RP,
ważne jest to, by decyzje podejmowane przez
polityków i urzędników
uwzględniały tempo życia
gospodarczego. – Najlepsze nawet rozwiązanie, wdrożone po czasie, nie da efektu. A to
miało miejsce w przypadku regulacji dotyczącej gazu łupkowego – powiedział Malinowski.
W jego opinii to właśnie od energetyki w dużej
mierze zależy tempo postępu cywilizacyjnego
w naszym kraju – budowanie konkurencyjnych
przewag bądź skazywanie się na wegetację na
obrzeżach bogatej części Europy. To od bez-
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pieczeństwa energetycznego państwa zależał
będzie dobrobyt przyszłych pokoleń Polaków.
Jerzy Pietrewicz, wiceminister gospodarki, zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia działań stabilizujących polski rynek energetyczny. – Bezpieczeństwo energetyczne jest bez
porównania większe niż dziesięć lat temu, ale
musimy być przygotowani na to, co będzie za
dekadę. W nowej polityce energetycznej po-

winno znaleźć się miejsce na wyzwania o charakterze technologicznym, np. otwarcie się na
nowe źródła energii – powiedział Pietrewicz.
– Kluczowa wydaje się integracja systemowa
związana z budową stabilnego rynku, umożliwiającego długofalowy rozwój całej polskiej
gospodarki – stwierdził.
W zarejestrowanym wcześniej wystąpieniu
Jerzy Buzek powiedział, że w obniżeniu cen energii może pomóc wolny, wspólny dla całej Unii rynek energii. – Od cen energii zależą także wszystkie inne ceny i konkurencyjność całej gospodarki
– zaznaczył Buzek.
Uczestnicy debaty wskazywali najważniejsze
problemy związane z polskim sektorem energetycznym, do których zaliczyli m.in. niestabilność
prawa, zbyt długie procesy legislacyjne czy rolę
państwa w inwestycjach w tym sektorze. Jarosław Zagórowski, prezes JSW, nawoływał do
podjęcia strategicznych decyzji co do przyszłości
polskiej energetyki. – Jeśli nadal będziemy tylko
dyskutować, w 2016 r. dojdzie do kryzysu energetycznego. Wszyscy przecież wiemy, że nowych
bloków energetycznych nie wybuduje się w rok
czy dwa – powiedział. Z kolei Krzysztof Kilian,
prezes PGE, podkreślał rolę pomocy państwa
w realizacji nierentownych projektów. – Jednym
z najważniejszych aspektów jest rzeczywiste, a nie
deklaratywne wsparcie dla krajowego wydobycia
gazu – powiedziała natomiast Grażyna Piotrowska-Oliwa, obecnie była prezes PGNiG. – Będziemy inwestować więcej, szybciej i sprawniej, ale musimy mieć wsparcie ministerstwa – deklarowała.
− W Europie trwa ożywiona dyskusja o energetyce w skali makro. Polski Kongres Gospodarczy idealnie wpisał się więc w unijne rozważania
na temat przyszłości tego sektora – powiedział
Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, podczas debaty podsumowującej wydarzenie. − Znamienne wydaje się to,
co często pojawiało się w rozmowach w trakcie
większości paneli: wygrani będą ci, którzy odgadną, jakie regulacje zostaną wprowadzone za
kilka lat. Słowo: „odgadną” jest tu kluczowe.
Dlatego polscy przedsiębiorcy chcą, by były one
przewidywalne – dodał Waldemar Pawlak.
Z wniosków, jakie płyną po dyskusjach panelowych dotyczących energetyki atomowej, wynika, iż program jądrowy jest strategiczną decyzją
cywilizacyjną polskiego rządu. Aby ten projekt
zrealizować, musi on okazać się dla polskich inwestorów atrakcyjną ofertą ekonomiczno-finansową.
Powinna być ona nie tylko atrakcyjna, lecz także
przewidywalna − ten podsektor energetyki obciążony jest bowiem dużym ryzykiem politycznym.

pracodawcy RP

Układ zamknięty, film w
reż. Ryszarda Bugajskiego
Fot. Materiały promocyjne
filmu układ zamknięty

Przykład Niemiec, gdzie zamyka się dziś dobrze funkcjonujące elektrownie, jest w tym
kontekście bardzo symboliczny. Niezbędny
jest też strategiczny partner, który wprowadzi
rodzimych przedsiębiorców w technologie
i zarządzanie energetyką atomową. Inwestorzy
potrzebują potwierdzenia determinacji rządu

„

gię atomową, lecz także w odnawialne źródła energii. Uczestnicy kongresu podkreślali,
iż wspólna polityka klimatyczna nie jest zła,
ale pod warunkiem osiągnięcia porozumienia
w tej sprawie przez wszystkich członków UE.
Przedsiębiorcy dyskutujący o problemach
inwestycyjnych niemal jednomyślnie zwracali

„

Głównym przesłaniem kongresu jest to, by nie tylko reagować
na decyzje unijnych urzędników, lecz przede wszystkim
kreować to, co będzie się w Europie działo.

co do ustalenia kierunku rozwoju energetyki
jądrowej i zapewnienia ekonomicznej przewidywalności tego wielomiliardowego projektu.
Niskoemisyjna energetyka nie kłóci się
z gospodarką niskowęglową – to kolejny wniosek uczestników kongresu. Polscy przedsiębiorcy czekają na rozwiązania wspierające inwestycje. Bez ram prawnych i organizacyjnych
nie będzie bowiem inwestycji nie tylko w ener-

uwagę na fakt, iż brakuje jasnego rozdzielenia
czasu przeznaczonego na dyskusje i konsultacje od czasu realizacji inwestycji. W ich opinii
bardzo łatwo jest dziś podważyć dokonane
ustalenia i wstrzymać rozpoczętą już budowę.
Zwracano również uwagę, że poszczególne resorty mają niezwykle słabe zaplecze eksperckie
i dużą rotację pracowników. Uczestnicy kongresu dostrzegli także konieczność wzmoc-

nienia procedur planowania przestrzennego
− powinny być one wystarczająco jasne, by realizacja projektu sprowadzała się do dyskusji,
w jaki sposób przeprowadzić daną inwestycję,
a nie co można zbudować, a czego nie.
Uczestnicy kongresu rekomendowali
wprowadzenie utrudnień dla sprzedaży węgla
pochodzącego spoza UE, wskazywali też na
potrzebę ustalenia nowej strategii dla górnictwa i określenia roli tego sektora w gospodarce Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
narzędzi, dzięki którym nasze górnictwo może
konkurować na unijnej arenie (m.in. poprzez
uelastycznienie przepisów prawa).
W czasie obrad kongresu ustalono również,
że istnieje konieczność przyjrzenia się kwestii
dotyczącej zamówień publicznych. Chodzi nie
tyle o zmianę prawa w tym zakresie, ile o nieumiejętne poruszanie się w przestrzeni prawnej
przez przedstawicieli administracji. Paneliści
zaproponowali sporządzenie dokumentu pokazującego przykłady dobrych praktyk na linii
państwo–przedsiębiorca.
n
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II polsko-egipskie spotkanie biznesowe

Stać nas na więcej
Polski eksport do Egiptu w minionych latach osiągnął poziom
ok. 200–270 mln dolarów. Ostatnie zawirowania polityczne doprowadziły
jednak do spadku dostaw na rynek egipski. Polski import z Egiptu waha się
dziś pomiędzy 50 a 100 mln dolarów. Zdaniem Pracodawców RP potencjał
wzajemnej współpracy jest znacznie większy.

P

racodawcy RP, mając w pamięci doskonale przyjęte przez polskich i egipskich
przedsiębiorców pierwsze spotkanie
przedstawicieli biznesu obu tych krajów, zdecydowali się na kontynuację matchmaking sessions
i po raz drugi zorganizowali Polsko-Egipskie
Spotkanie Biznesowe. Wzięli w nim udział
przedstawiciele firm reprezentujący m.in. branżę wydobywczą, spożywczą oraz spedycyjną.
Prowadzący spotkanie Janusz Pietkiewicz, wiceprezydent Pracodawcy RP, podkreślił, że w 2009 r.
podpisano z Egipsko-Polskim Stowarzyszeniem
Biznesmenów (Egyptian-Polish Businessmen Association) porozumienie o współpracy.
– Wzajemne, dobre relacje polsko-egipskie
mają długą historię i nie ograniczają się do wymiany handlowej. Wystarczy przypomnieć, że
co roku na wczasy jeździ tam ponad 600 tysięcy
Polaków – mówił Pietkiewicz. Pracodawcy RP
byli ze strony polskiej tą organizacją, która od
lat zabiegała o szybszy rozwój kontaktów biznesowych między Polską a Egiptem. Podpisanie
porozumienia było nie tylko aktem protokolarnym, lecz także wyrażeniem wspólnej woli
i determinacji, by zdynamizować współpracę
gospodarczą obu państw.
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Także w opinii Medhata el Kaissy’ego,
prezesa EPBA, spotkania B2B biznesmenów
z Polski i Egiptu są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i informacji oraz nawiązania stałej współpracy. – Pierwsze spotkanie
przedsiębiorców z obydwu krajów odbyło się
10 maja 2012 r. w siedzibie Pracodawców RP.
W jego efekcie kilkanaście firm z branż: spożywczej, wydobywczej, odzieżowej i tekstylnej
nawiązało owocne kontakty biznesowe – przypomniał prezes EPBA.
Mimo tych spektakularnych sukcesów,
zdaniem Pracodawców RP, potencjał współpracy gospodarczej nie jest do końca wykorzystany – zwłaszcza biorąc pod uwagę dość silny
stopień powiązań Egiptu z Europą. – Unia
Europejska jest zarówno największym partne-

rem handlowym Egiptu, jak i największym tam
inwestorem. Polacy – będąc jedną z najliczniejszych grup narodowych, które przybywają do
Egiptu w celach turystycznych – przyczyniają
się co prawda do rozwoju turystyki i pobudzania konsumpcji w tym kraju, ale ambicje zarówno Pracodawców RP, jak i Egipsko-Polskiego
Stowarzyszenia Biznesmenów, są znacznie
większe. Dlatego właśnie robimy swoje, czego
dowodem jest dzisiejsze spotkanie – powiedział na zakończenie Janusz Pietkiewicz. n

Egyptian-Polish Businessmen Association
EPBA działa od 1997 roku i skupia egipskie firmy współpracujące z Polską w sektorach handlu,
inwestycji i różnego rodzaju usług (m.in. turystyka). Stowarzyszenie wspiera także relacje kulturalno-oświatowe pomiędzy oboma krajami. Co roku EPBA organizuje misje handlowe do Polski, a także
przyjmuje misje biznesowe z naszego kraju. Zajmuje się ich kompleksową obsługą, w której ramach
organizuje rozmowy z przedstawicielami rządu egipskiego, spotkania matchmakingowe i inwestorskie oraz wizyty studyjne w fabrykach.

pracodawcy RP

Okrągły Stół Gospodarczy w Bydgoszczy

Miejsce przyjaznego inwestowania
Siadamy przy stole, by pokazać,
że autentyczne zaangażowanie
przedsiębiorców, inwestorów,
lokalnych władz oraz reprezentantów
różnych instytucji może
zaowocować konkretnymi
wartościami i wykreować znaczące
przedsięwzięcia gospodarcze
– podkreślił Andrzej Malinowski,
prezydent Pracodawców RP.

P

odczas zakończonego w Bydgoszczy Okrągłego Stołu Gospodarczego
przedstawiciele władz, polscy przedsiębiorcy oraz zagraniczni inwestorzy przeprowadzili diagnozę inwestycyjnych szans i zagrożeń
stojących przed regionem kujawsko-pomorskim. Pomysłodawcami spotkania byli Andrzej
Malinowski, prezydent Pracodawców RP, oraz
Jan Kulczyk, przewodniczący rady nadzorczej
Kulczyk Investments.
Jan Kulczyk zaznaczył, że władze muszą
zrozumieć, iż najważniejsi są obywatele przedsiębiorcy. Przypomniał, że jest to grupa tworząca dochód narodowy i płacąca podatki, których
dystrybucją mogą się później zająć politycy.
Prezydent Malinowski podkreślał wielki
potencjał województwa kujawsko-pomorskiego. – Składają się na to: dogodne położenie
na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych, międzynarodowy port lotniczy w Bydgoszczy, bogate zaplecze naukowo-badawcze,
obecność ośrodków wspierających przepływ
nowoczesnych rozwiązań z nauki do przemysłu, rozwinięte rolnictwo, bogate tradycje przemysłowe oraz walory społeczne regionu i jego
bogactwo kulturowe – wyliczał. W jego ocenie
szczególną cechą wyróżniającą region są zapał,
ambicje i potencjał intelektualny mieszkańców. – Z punktu widzenia potencjalnych inwestorów te wartości są trudne do przecenienia
– powiedział Malinowski.
Uczestnicy Okrągłego Stołu Gospodarczego starali się określić oczekiwania zarówno inwestorów regionalnych, jak i globalnych.
W dyskusji wzięli udział m.in. Yerik Utembayev, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Kazachstanu w RP, Chi Young

Chen, dyrektor Taipei Economic and Cultural
Office in Poland, Jaime Fuster Rufilanchas, Fuster & Partner, Krzysztof Krystowski, prezes
zarządu Bumaru, oraz Andrzej Hass z firmy
Doraco. Przedsiębiorców lokalnych reprezentowali m.in. Tomasz Zaboklicki, prezes zarządu PESA, i Maciej Ruszkiewicz z firmy ATOS.

Przedstawiciele lokalnych władz oraz
agencji odpowiedzialnych za rozwój inwestycji w Polsce wskazywali na szanse i bariery,
na jakie mogą trafić inwestorzy w regionie
kujawsko-pomorskim. Głos w dyskusji zabrali
m.in. Waldemar Pawlak, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przemysłu, Marek Łyżwa, członek zarządu
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorski, Edward Hartwich, wicemarszałek
województwa kujawsko-pomorskiego oraz
prezydenci miast regionu.

Prezydent Pracodawców RP zaznaczył,
że poprzez stronę Kujawsko-Pomorskiego
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
przedsiębiorcy z regionu cały czas mogą nadsyłać zgłoszenia projektów biznesowych, by
zainteresować nimi ewentualnych inwestorów
zagranicznych. – Każdy z tych projektów
zostanie wnikliwie zbadany, przedstawiony potencjalnym inwestorom, a niezależnie
od decyzji wszyscy otrzymają odpowiedzi
– podkreślał Andrzej Malinowski. Pierwszym
efektem Okrągłego Stołu Gospodarczego
jest zainteresowanie inwestycjami 126 firm
hiszpańskich.
Idea takiego spotkania powstała w trakcie
zeszłorocznych obchodów 20-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Dwaj bydgoszczanie – Andrzej
Malinowski oraz Jan Kulczyk – podjęli wówczas decyzję o biznesowej promocji regionu.
Partnerem Okrągłego Stołu Gospodarczego był Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców – organizacja członkowska Pracodawców RP będąca profesjonalną
instytucją biznesu, potrafiąca łączyć promocję
przedsiębiorczości z zaangażowaniem w sprawy publiczne, koncentrując swoje działania na
dialogu społecznym, innowacyjności i integracji
przedsiębiorców z regionu.
n
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Specustawy
powinny być
wyjątkiem
Niekorzystny dla ustawodawcy
wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji
specustawy dotyczącej
inwestycji przygotowywanych Prawo
na piłkarskie mistrzostwa
Europy powinien być
ostrzeżeniem dla parlamentu
– uważa Piotr Wołejko, ekspert
Stanowienie prawa w Polsce funkcjonuje źle i – co gorsza – nie
Pracodawców RP.
widać symptomów poprawy. Mamy do czynienia z inflacją
prawa, w szczególności z nadmiarem nowelizacji. – Borykamy
racodawcy RP już w marcu 2011 roku
alarmowali, iż specustawy to niewłaści- się też z poważnym problemem dotyczącym implementacji
we instrumenty, których nadużywa się unijnej legislacji do krajowego porządku prawnego – uważa Piotr
w przypadku istotnych inwestycji infrastrukturalWołejko, ekspert Pracodawców RP.
nych. – Wówczas obowiązywało pięć takich aktów

Trudna sztuka implementacji

P

prawnych, dziś jest ich już osiem. Pokazuje to, że
ogólne procedury są złe i wymagają poprawy – mówi
Piotr Wołejko. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu
Kp 1/12, dotyczącym Ustawy z 31 sierpnia 2012
r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012, stwierdził, że przedmiotowy akt prawny
nie służy realizacji przedsięwzięć potrzebnych do
przeprowadzenia turnieju Euro 2012, ponieważ impreza ta już się odbyła. Co więcej, niedopuszczalne
jest stosowanie prawa wstecz, a taka była intencja
ustawodawcy, który uchwalił ustawę w sierpniu, nakazując stosowanie jej przepisów z mocą wsteczną
od 8 czerwca. Pracodawcy RP podzielają zastrzeżenia
Trybunału Konstytucyjnego. Niedopuszczalne jest
nadużywanie rozwiązań o charakterze nadzwyczajnym w sytuacji, gdy wymagane są zmiany przepisów
ogólnych. – Jesteśmy gotowi do dyskusji na temat
uproszczenia prawa, redukcji barier i obciążeń administracyjnych, a także niepotrzebnej biurokracji,
które przedłużają i podwyższają koszty inwestycji oraz
prowadzenia działalności gospodarczej. Liczymy na
to, że wyrok Trybunału będzie dla rządu i parlamentu
sygnałem tego, iż epoka prowizorki ustawodawczej
dobiega końca i czas wziąć się do rzetelnej pracy na
rzecz udrożnienia procedur inwestycyjnych – podsumowuje Piotr Wołejko.
n

12

W opinii Piotra Wołejki trudno mówić o stabilności prawa czy możliwości racjonalnej analizy
ryzyka i planowania biznesowego, gdy kilka razy
w roku zmieniają się przepisy.
Sejm ubiegłej kadencji uchwalił ponad 950
ustaw, a Dziennik Ustaw w tym okresie liczy przeszło 68 tysięcy stron. W obecnej kadencji do sejmu
wpłynęło już 430 projektów ustaw, uchwalono zaś
164 – z czego ponad 70% to nowelizacje. W tym
natłoku nowego prawa istotną część stanowią projekty implementujące unijne przepisy. – Jak wynika
z Internal Market Scoreboard 26, prowadzonego
przez Komisję Europejską cyklicznego badania
stanu implementacji dyrektyw dotyczących rynku
wewnętrznego, Polska ma poważne problemy z terminową realizacją swoich obowiązków jako państwa
członkowskiego – mówi ekspert Pracodawców RP.
W przypadku 26 dyrektyw, które nie zostały notyfikowane w Komisji Europejskiej, średnie
spóźnienie wynosi 16,6 miesiąca, czyli – w porównaniu z badaniem sprzed pół roku – blisko
5 miesięcy więcej. – Co gorsza, łączymy znaczące
opóźnienia z błędną transpozycją – odsetek niewłaściwej implementacji wynosi 1,4%, czyli dwa
razy więcej od średniej UE. Przeciwko Polsce toczy
się ponad 40 postępowań o uchybienie obowiązku

implementacji dyrektywy. Każde z nich może zakończyć się nałożeniem na nasz kraj kar sięgających
dziesiątek tysięcy euro za każdy dzień opóźnienia
– ostrzega Piotr Wołejko. Przypomina jednocześnie,
że Pracodawcy RP od dłuższego czasu apelują do
rządu i parlamentu o projektowanie ustaw i regulacji
zgodnie z modelem UE+0, tak by nie nakładać na
przedsiębiorców i obywateli dodatkowych obowiązków ponad te, które wymagane są przez prawo
unijne. Nie jest to jednak możliwe w sytuacji, gdy
Polska permanentnie notuje opóźnienia w implementacji dyrektyw. Niezrozumiałe i nieznajdujące
żadnego uzasadnienia opóźnienia powodują, że
prawo tworzone jest w pośpiechu, bez odpowiedniego namysłu i konsultacji.
– Nierzadko ustawy przegłosowuje się
w ostatniej chwili, z intencją ich szybkiej nowelizacji, byle tylko zmieścić się w czasie danym
nam przez UE. Przy takim podejściu trudno
o dobre prawo – mówi Wołejko. Dlatego też potrzebna jest zmiana praktyki, stworzenie silnego
ośrodka koordynującego terminowość prac nad
wdrażaniem przepisów unijnych, zapewniającego
współpracę odpowiedzialnych organów oraz
udział partnerów społecznych i przedstawicieli
regulowanych branż.
n
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Elastyczny
czas pracy
Posłowie przegłosowali projekt uelastyczniający czas pracy. Pracodawcy RP
długo czekali na te zmiany, toteż ich uchwalenie przyjęli z dużą satysfakcją. Projekt
reguluje kwestię 12-miesięcznych okresów
rozliczeniowych, ruchomego czasu pracy,
trybu wprowadzania przerywanego czasu
pracy oraz odpracowywania zwolnień od
pracy.

Fot. Premier.gov.pl

W projekcie zawarto przepis określający
sytuacje, w których pracodawca nie będzie miał
obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy. Dotyczyłoby to przypadków, kiedy takie
harmonogramy wynikałyby z przepisów prawa

pracy, umowy o pracę oraz pracy w systemie
zadaniowym.
Kolejnym nowym rozwiązaniem będzie – zaproponowana przez posła Szejnfelda – regulacja
dotycząca odpracowywania zwolnień od pracy
na załatwienie spraw osobistych. Zgodnie z nią
pracownik będzie musiał złożyć pisemny wniosek
o udzielenie wolnego w trakcie pracy. Jego odpracowanie nie będzie natomiast traktowane jako
praca w godzinach nadliczbowych. – To racjonalne i zasadne rozwiązanie – komentują eksperci
Pracodawców RP.
Pracodawcy RP podkreślają, że nowe przepisy
gwarantują określone w Kodeksie pracy dobowe
i tygodniowe normy odpoczynku oraz wypłatę
wynagrodzenia. Ponadto porozumienia zawierane
z załogą, dotyczące elastycznego czasu pracy, będą
przekazywane do Państwowej Inspekcji Pracy. Zatem podnoszone przez związki zawodowe zarzuty
związane z możliwością nadużyć po stronie pracodawców są nieuzasadnione.
n

Donald Tusk po zerwanych obradach Komisji Trójstronnej. Strona społeczna sprzeciwiała się m.in. wprowadzeniu
zmian w Kodeksie pracy.

Administracja

Rak toczący gospodarkę
Zdaniem Pracodawców RP należy
powstrzymać rozrost administracji wszelkich szczebli oraz przygotować program
weryfikowania kompetencji i przydatności kadry urzędniczej. Warto przyjrzeć
się też mechanizmom pociągania urzędników do odpowiedzialności za błędne
decyzje.

– W ciągu ostatnich 20 lat zatrudnienie w instytucjach i urzędach publicznych zwiększyło się
ponadtrzykrotnie – przypomina ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko. – Niestety, w tym samym
czasie nie opracowano kryteriów oceny efektywności działań urzędników. Nie oszacowano także,
ile kosztują konkretne zadania, którymi urzędnicy
się zajmują – dodaje ekspert. Efekt jest taki, że nie

Ranking

Nadal zbyt
mało wolności
W opinii Pracodawców RP awans o siedem
pozycji w rankingu wolności gospodarczej
fundacji Heritage i „Wall Street Journal” to
dla Polski powód do zadowolenia. Niestety,
nie zmienia to faktu, że nadal zajmujemy
odległe (57.) miejsce.
Pracodawcy RP zwracają uwagę na główne
zastrzeżenie autorów rankingu, dotyczące konieczności dokonania konsolidacji fiskalnej oraz ograniczenia deficytu budżetowego i długu publicznego.
Na istotną poprawę pozycji Polski w Indeksie Wolności Gospodarczej wpłynęłaby deregulacja. Mimo trzech ustaw deregulacyjnych, które
już zostały uchwalone, w ostatnich latach liczba
barier oraz obowiązków po stronie obywateli
i przedsiębiorców nie maleje. Równocześnie
zwiększa się poziom zatrudnienia w administracji
rządowej i samorządowej, czyli nieproduktywnym sektorze gospodarki, którego utrzymanie
kosztuje coraz więcej.
Zdaniem eksperta Pracodawców RP zmiany
powinny dotyczyć również prawa podatkowego
oraz funkcjonowania organów podatkowych.
– Przedsiębiorcy poświęcają stanowczo zbyt
dużo czasu na formalności związane z płaceniem
podatków. Przepisy bywają nieostre i niespójne,
co sprawia, że występuje zjawisko uznaniowości organów skarbowych. Te ostatnie także nie
działają zbyt sprawnie – zwlekają z wydawaniem
decyzji bądź podejmują decyzje sprzeczne ze
stanem prawnym i faktycznym; decyzje, które
nierzadko decydują o „być albo nie być” przedsiębiorcy. Mimo licznych błędów odpowiedzialni
za nie urzędnicy pozostają praktycznie bezkarni
n
– podkreśla Wołejko.
wiadomo, ilu urzędników powinno zajmować się
danymi sprawami i jakie są tego koszty. Sprzyja to
rozrostowi administracji. Warto przy tym pamiętać,
że to przedsiębiorcy, a nie urzędnicy, przyczyniają
się do wzrostu gospodarczego.
– Najwyższy czas dokładnie prześwietlić pracę
urzędników zatrudnionych w administracji państwowej. W biznesie ocena jakości pracy jest czymś
najzupełniej normalnym. Podobna powinna być
praktyka urzędów i instytucji publicznych. Pytanie,
czy urzędnicy będą w stanie samodzielnie dokonać
takiej oceny – zastanawia się Piotr Wołejko.
n
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pracodawcy RP
Zdrowie

Koszyk
do poprawki
W związku z nowelizacją art. 31d przez
ustawę refundacyjną Ministerstwo Zdrowia
ma obowiązek do końca roku przygotować od
nowa wszystkie tzw. rozporządzenia koszykowe. Zdaniem Pracodawców RP, to ogromna
szansa na ich skorygowanie i urzeczywistnienie
priorytetów zdrowotnych państwa.
Obecnie w rozporządzeniach znajduje się
większość możliwych do wykonania przez lekarzy
procedur. Polacy mają prawo z nich korzystać,
a NFZ ma obowiązek je finansować. Rzeczywistość jest jednak inna. – Po pierwsze, mało kto wie,
do czego ma prawo i co znajduje się w tzw. koszyku.
Po drugie, rozporządzenia określają co prawda,
że pacjent ma prawo korzystania z określonych
procedur, ale już nie mówią, w jakim czasie ma je
otrzymać. A doświadczenie uczy, że dostępność
ta bywa iluzoryczna – mówi Andrzej Mądrala,
wiceprezydent Pracodawców RP.
Dlatego, zdaniem Pracodawców RP, niezbędna
jest rzeczowa debata nad zmianami w koszyku
świadczeń gwarantowanych. Pracodawcy RP mają
nadzieję, że oparte na priorytetach zdrowotnych
zarządzanie katalogiem świadczeń gwarantowanych
pozwoli wykonać wyrok Trybunału Konstytu-

Forum biznesowe

cyjnego z 2004 r. Trybunał orzekł wówczas, że: „z
obowiązku rzeczywistego
zapewnienia przez władze
publiczne warunków realizacji prawa do ochrony
zdrowia, które nie może być
traktowane jako uprawnienie iluzoryczne bądź czysto
potencjalne, wynika jednak
wymaganie, iż system ten
– jako całość – musi być
efektywny”. Bez uregulowania koszyka – polegającego na weryfikacji
katalogu świadczeń zdrowotnych, zdefiniowaniu
ich standardów realizacji i rewizji wskazań klinicznych – nie ma możliwości zbilansowania potrzeb
zdrowotnych obywateli i potencjału państwa do
ich realizacji.
Zrównoważony pod kątem potrzeb jednostki
i społeczeństwa koszyk świadczeń gwarantowanych będzie także podstawą implementacji
efektywnego systemu dodatkowych ubezpieczeń
zdrowotnych. Dzisiaj resort proponuje wprowadzenie ubezpieczenia obok powszechnego
systemu ochrony zdrowia, które de facto będzie
ubezpieczeniem od kolejek i nieefektywności
systemu. Oznacza to, że decydenci potwierdzają,
że tak jest faktycznie. I zamiast reformy proponują
ubezpieczenie się od… jej braku.
– Zapowiedziane podczas sejmowej Komisji
Zdrowia wycofanie się Ministerstwa Zdrowia ze
i inwestycji oraz dało
okazję do wypracowania nowych form
współpracy między
Polską a krajami Azji
Środkowej, Europy
Wschodniej i Kaukazu
Południowego.
W forum udział
wzięli przedstawiciele wysokiego szczebla z OECD i BIAC,
akredytowani w Polsce ambasadorowie
państw członkowskich OECD oraz przedstawiciele rządów i organizacji przedsiębiorców z Polski, Azji Środkowej (Afganistan,
Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, Tadżykistan,
Turkmenistan i Uzbekistan) oraz Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego
(Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja
i Ukraina).
n

Oferta państw Eurazji
W ramach Forum Biznesowego odbyły
się prezentacje ofert gospodarczych państw
regionu Eurazji oraz szereg spotkań bilateralnych pomiędzy delegacjami rządowymi
państw a przedstawicielami biznesu.
Forum posłużyło także jako platforma dialogu i wymiany informacji w obszarze handlu
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zmian w rozporządzeniach koszykowych i sprowadzenie tych działań do niewiele mówiącego
„aktywnego zarządzania” to bardzo zły sygnał dla
pacjentów – mówi Andrzej Mądrala. Oznacza to
bowiem, że nic się nie zmieni i pacjenci nadal miesiącami, a czasem i latami będą czekali na leczenie.
Rok 2013 jest drugim z rzędu, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia ma wpływy niższe od
zakładanych w planie finansowym. Niedobory zaś
finansuje oszczędnościami z refundacji. – Jeśli nic
nie zmienimy, a gospodarka nie zacznie się dynamicznie rozwijać, przyszły rok może być wyjątkowo trudny dla systemu – ostrzega wiceprezydent
Pracodawców RP. – W pełni popieramy zmiany
w koszyku, urzeczywistniające priorytety zdrowotne państwa, ale zacznijmy wreszcie o tym
publicznie dyskutować. Na zmianach w koszyku
zyskają przede wszystkim pacjenci – kończy Andrzej Mądrala.
n

Gospodarka

Najgorsze za nami
Wzrost wskaźnika PMI dla polskiego sektora przemysłowego w czerwcu do
49,3 pkt. – wobec oczekiwanych 48,3 pkt.
– zwiastuje spodziewane w drugiej połowie
roku ożywienie gospodarcze.
– Wciąż niepewne jest jednak to, czy w sytuacji,
gdy strefa euro ciągle zmaga się z recesją, odbicie
będzie równie silne jak w latach 2010–2011 – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców
RP. Zdaniem Kozłowskiego, umacniający się popyt
wewnętrzny wpływa na poprawę nastrojów polskich
przedsiębiorców. – Jak do tej pory jedynym motorem
wzrostu naszej gospodarki był eksport netto. Teraz
wreszcie zaczyna dołączać do niego konsumpcja,
o czym świadczy nieoczekiwany wzrost sprzedaży
detalicznej w maju o 0,5 proc. w skali roku – mówi
ekspert Pracodawców RP.
n

Raport specjalny
Niepotrzebna i szkodliwa rewolucja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Nie warto grzebać w śmieciach

Twórcy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazując na realnie
istniejące problemy w dziedzinie zagospodarowania odpadów, sięgnęli po rozwiązanie
najbardziej radykalne, likwidujące dobrze rozwinięty i funkcjonujący wolny rynek.
Wbrew towarzyszącemu nowelizacji marketingowi, ani kształt wprowadzonej regulacji
nie jest podyktowany wymogami UE, ani nie rozwiąże ona wszystkich problemów
gospodarowania odpadami w Polsce. Pewna natomiast jest zamiana wolnej konkurencji
na monopol, konsumenckiej wolności wyboru na urzędniczy etat i, niestety, stworzenie
kolejnej pożywki dla rozwoju korupcji.
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Raport specjalny

„

Z żadnych regulacji unijnych
nie wynika obowiązek
wprowadzenia monopolu
gminy na rynku zagospodarowywania odpadów, tak
jak zrobiono to w Polsce.

Fot. Archiwum REMONDIS Szczecin

U

zasadnienie dla wprowadzenia nowej
regulacji zbudowane jest na podstawie zużytego argumentu o konieczności dostosowania polskich rozwiązań do wymagań UE.
W tym konkretnym przypadku w uzasadnieniu do
ustawy możemy przeczytać, że jej nowy kształt jest
wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. Jest to
argument nieprawdziwy. W rzeczywistości Unia
Europejska nakłada na kraje członkowskie jedynie wymóg osiągnięcia określonych parametrów
systemu gospodarowania odpadami (maksymalny
poziom składowania odpadów biodegradowalnych
na wysypiskach, minimalny poziom selektywnej
zbiórki odpadów u źródła itp.), pozostawiając
krajom członkowskim swobodę w doborze środków, jakimi te cele mają zostać osiągnięte.

”

W praktyce stosowane są trzy warianty systemu
zagospodarowywania odpadów:
 konkurencja na rynku – na rynku działa
wiele przedsiębiorstw prywatnych konkurujących
o odpady, nad którymi władztwo mają właściciele
nieruchomości bądź wytwórcy (model działający
do niedawna w Polsce);
 konkurencja o rynek – gospodarka odpadami realizowana jest przez firmy komunalne lub
prywatne wyłaniane raz na kilka lat w przetargu
przez władze lokalne, które mają władztwo nad
odpadami (ale niekoniecznie ich własność);
 model zamknięty – gospodarka odpadami realizowana jest bezpośrednio przez gminy
z wykorzystaniem ich własnych zakładów.
Model konkurencji o rynek jest rzeczywiście
najpowszechniej stosowany w Unii Europejskiej,
niemniej jednak nie jest to jedyny bądź wymagany
regulacjami UE model gospodarki odpadami, jak
mogłyby sugerować niektóre wypowiedzi autorów
ustawy. Własność odpadów po stronie gminy,
tak jak zaprojektowano to w polskiej regulacji,
występuje jedynie w dwóch europejskich krajach:
Niemczech i Czechach. Model konkurencji na
rynku nigdzie nie pojawia się jako jedyne rozwiązanie, ale np. w USA czy niektórych państwach
UE (Bułgaria, Węgry, Irlandia, Finlandia) jest jedną

16

z opcji dostępnych do wyboru dla społeczności
lokalnych. W dwóch ostatnich z wymienionych
państw w ponad połowie gmin zdecydowano się
na model wolnej konkurencji, co zdaniem urzędów
antymonopolowych w tych krajach doprowadziło
do podniesienia jakości usług i obniżenia cen.
Warto podkreślić, że podobny do irlandzkiego bądź fińskiego model funkcjonował de facto
w Polsce. Gminy miały bowiem możliwość przejęcia
władztwa nad odpadami w drodze referendum, ponad 20 zdecydowało się na taki ruch. Nowa regulacja
wymusza na wszystkich gminach przejście do modelu
konkurencji o rynek, zamykając możliwość wyboru
konkurencji na rynku nawet w drodze referendum.
Problemy nie znikną
Nie jest oczywiste, że nowa ustawa rozwiąże
problemy dotyczące gospodarowania odpadami,
tak jak deklarują to jej autorzy.
W uzasadnieniu do ustawy wskazano szereg
problemów w gospodarowaniu odpadami, którym ustawa powinna według intencji jej twórców
zaradzić. Problemy te można pogrupować w trzy
następujące obszary:

„

odpadów zebranych w tym roku. Wskazane
wyżej problemy istnieją rzeczywiście. Rzecz
w tym, że prawidłowa diagnoza nie gwarantuje
jeszcze odpowiedniej terapii, w szczególności nie
pokazano dowodów, że przekazanie całej władzy
nad odpadami w ręce urzędników automatycznie
rozwiąże te problemy.
Koronnym argumentem przemawiającym za
przyjętymi rozwiązaniami jest likwidacja dzikich
wysypisk odpadów. Istotnie, po objęciu wszystkich
powszechnym podatkiem śmieciowym ekonomiczna
motywacja do ukrywania odpadów przed systemem
zbiórki spada do zera. Korzyść ta nie jest jednak tak
oczywista, gdyż większość odpadów deponowanych
nielegalnie to odpady wielkogabarytowe (sprzęt
AGD, meble itp.) i pobudowlane. Nie są one odpadami komunalnymi i nie zostaną objęte nową ustawą.
Ich utylizacja w dalszym ciągu wymagać będzie
dodatkowej opłaty, toteż motywacja do pozbywania
się ich w sposób nielegalny nie zniknie. Dodatkowo, ponieważ obecnie opłata za wywóz śmieci nie
będzie związana z ilością generowanych odpadów,
zniknie zachęta do racjonalizacji i ograniczania ich
ilości. Jak pokazuje doświadczenie innych państw

Konstrukcja systemu premiuje największych graczy oraz
własne spółki komunalne samorządów i może prowadzić
do zniknięcia mniejszych graczy z rynku.

 pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z prawem;
 brak wystarczającej liczby instalacji do
utylizacji i przetwarzania odpadów, skutkujący
wysokim, przekraczającym 80% poziomem składowania odpadów na wysypiskach;
 Niski poziom selektywnej zbiórki odpadów u źródła: w 2011 roku selektywnie zebrano
980 tys. ton odpadów, czyli około 10% całości

”

UE, nigdzie nie udało się całkowicie zlikwidować
zjawiska nielegalnego porzucania odpadów. Problem ten jest w dalszym ciągu rozpowszechniony
w południowych krajach UE, pomimo stosowania
rozwiązań podobnych do przyjętych teraz w Polsce. Nie jest też jasne, czy nowe regulacje pomogą
w sfinansowaniu budowy niezbędnej infrastruktury
do zagospodarowywania i utylizacji odpadów, takich jak spalarnie czy zakłady recyklingu odpadów.

Raport specjalny

Mniejsi gracze znikną z rynku
Nowa regulacja postawi na skraju bankructwa
wiele małych firm zajmujących się wywozem odpadów. Upadające, będą musiały zwolnić swoich
pracowników, co przełoży się na wzrost bezrobocia
w i tak trudnym okresie spowolnienia gospodarczego. Może być on niebagatelny, biorąc pod uwagę,
że prywatne firmy działające w sektorze zatrudniają
obecnie 35 tys. osób. Polski rynek zagospodarowywania odpadów jest unikalny w skali UE ze względu
na poziom obowiązującej na nim konkurencji. Na
terenie 85% gmin w 2011 r. działało przynajmniej
dwóch przedsiębiorców z tej branży, a średnio
na jedną gminę przypadały ponad cztery takie
podmioty. W dużych aglomeracjach, takich jak
Warszawa, funkcjonowało ich ponad 120.
Po wejściu w życie nowych przepisów pozycja
tych przedsiębiorstw diametralnie się zmieni. W sytuacji, kiedy przetarg rozstrzygany będzie raz na
kilka lat, nie jest możliwe, aby przedsiębiorca działający tylko na lokalnym rynku przetrwał ten okres
bez przychodów.
Ryzyko zachowań korupcyjnych
Nowa regulacja będzie powodować deformację
systemu gospodarczego, wprowadzając monopole,
tworząc sytuacje sprzyjające korupcji i tzw. szantażom
kontraktowym oraz zwiększając zatrudnienie urzędników. Zwycięzca przetargu, jeżeli będzie świadom
osłabienia lub likwidacji konkurencji, może żądać
renegocjacji warunków zawartej umowy lub samowolnie obniżać standard świadczonych usług. Słynnym
przykładem takiego szantażu w zakresie wywozu
odpadów było w ostatnim czasie miasto Neapol.
Funkcjonowanie systemu nie obejdzie się także
bez dodatkowych kosztów związanych z jego obsługą
– zatrudnić trzeba będzie urzędników do jego nadzoru
oraz naliczania i egzekwowania opłat. Zakładając
jeden urzędniczy etat na 10 tysięcy mieszkańców,

nowy system będzie wymagał 3,8 tysiąca nowych
urzędników. Szacunki Polskiej Izby Gospodarki
Odpadami na podstawie doświadczeń innych krajów
wskazują, że wskaźnik ten bliższy jest 1 urzędnikowi
na 4 tysiące mieszkańców, co daje armię 10 tysięcy
urzędników i łączny roczny koszt na poziomie
1,5–2 miliardów złotych w skali kraju. Równowartość 3-4 dużych, aglomeracyjnych spalarni odpadów.
Dodatkowym elementem komplikującym
sytuację jest to, że około połowy samorządów
ma swoje własne spółki komunalne zajmujące
się wywozem i/lub zagospodarowywaniem odpadów. Przedstawiciele tych samorządów chcą
móc zlecać usługi wywozu odpadów własnym

Fot. Sxc.hu

Kluczową barierą dla powstawania takich instalacji
jest możliwość pozyskania finansowania na ich budowę. Podniesienie wskaźnika segregacji odpadów
u źródła ma według intencji twórców ustawy zostać
osiągnięte poprzez ustanowienie niższych opłat za
odpady segregowane niż za zmieszane. Skuteczność
tego rozwiązania będzie prawdopodobnie dobra
jedynie w przypadku mieszkańców domów jednorodzinnych. Zarządzający dużymi wspólnotami
i spółdzielniami mieszkaniowymi podnoszą, że
nie ma praktycznej możliwości wyegzekwowania
sortowania odpadów przez wszystkich, co do jednego, mieszkańców, a taki jest wymóg uzyskania
zniżki. Zachęta do segregacji odpadów w domach
wielorodzinnych pozostanie więc fikcją.

spółkom z pominięciem przetargów. Podczas
głosowania zmian do ustawy 25 stycznia 2013 r.
sejm co prawda nie ugiął się przed żądaniami samorządów, niemniej jednak zgłaszanymi przez
nich wątpliwościami zdecydował zająć się Trybunał
Konstytucyjny. Nawet jeżeli wymóg organizowania
przetargów przez wszystkie samorządy utrzyma
się w TK, ryzyko faworyzowania własnych przedsiębiorstw komunalnych w tych przetargach dalej
pozostaje wysokie. Presja na samorządy będzie tym
większa, że przegrana ich własnej spółki komunalnej w przetargu oznacza jej zamknięcie. Przepisy
nie pozwalają spółce jednego samorządu ratować
się świadczeniem usług na terenie innej gminy.
Nowa ustawa wychodzi z założenia, że urzędnik lepiej zadba o jakość świadczenia usług zagospodarowywania odpadów niż mieszkańcy gminy
samodzielnie. Jest to założenie dość mocne. Sytuacja, w której być albo nie być przedsiębiorców
działających w branży zależy od decyzji urzędników,
nawet jeżeli odbywa się to na drodze przetargu,
rodzi poważne ryzyko zachowań korupcyjnych.
Brak korzyści dla mieszkańców
Sama konstrukcja nowego systemu powoduje,
że właściciele nieruchomości, czy też szerzej
mieszkańcy gmin, ponieważ przestają być właś-

cicielami wytwarzanych przez siebie odpadów,
przestają być konsumentami na rynku zagospodarowywania odpadów. Stają się bardziej towarem w rozstrzygnięciach pomiędzy urzędnikami
i przedsiębiorcami z branży zagospodarowywania
odpadów. W nowym systemie wpływ mieszkańców na jakość świadczonych usług będzie
pośredni i ograniczony do decyzji podejmowanej
przy głosowaniu w wyborach lokalnych.
System ten jest kontrowersyjny nie tylko
z powodu ograniczenia efektywności, lecz także
sprawiedliwości naliczania opłat. Dotychczas
właściciele nieruchomości płacili za faktycznie
wytwarzne odpady. Nowa regulacja dopuszcza
trzy metody naliczania podatku śmieciowego:
od gospodarstwa domowego, od powierzchni
lokalu, od zużycia wody oraz możliwość mieszania
tych metod na obszarze jednej gminy. Opłata
ma jednak charakter podatku od nieruchomości
lub pogłównego i niezależnie od wybranej metody faworyzować będzie jednych mieszkańców
kosztem innych.
Ponadto w warunkach ograniczonej konkurencji opłaty będą ustalane w długim terminie,
najprawdopodobniej metodą koszt plus. Polega
ona na dodaniu marży do sumy ponoszonych
kosztów, wyklucza jakąkolwiek presję na ograniczenie i racjonalizację kosztów gospodarki
odpadami, a także nie wspiera innowacyjności
w tym obszarze.
Sama regulacja nic nie załatwia
Argumentacja wspierająca nowe regulacje jest
przykładem rozpowszechnionego w Polsce magicznego myślenia, że rozwiązanie wszelkich kwestii
społecznych i gospodarczych jest jedynie kwestią
przyjęcia odpowiedniej regulacji. Regulacja ma to
do siebie niestety, że najpewniejszym jej skutkiem są
nowe, opłacane przez podatnika etaty, a często i korupcja – tak będzie prawdopodobnie i tym razem.
Witold Wojtas
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Witold Wojtas
Absolwent Szkoły Głównej
Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość (2009)
oraz CEMS Master of International Management
(2010).
Ekspert i współpracownik
Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 roku.
W ramach FOR zajmuje się analizą wpływu regulacji zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej na
system gospodarczy.
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Gospodarka rynkowa w Polsce istnieje dopiero od 1989 roku.
Już po tak krótkim czasie politycy uznali, że w branży gospodarki
odpadami komunalnymi należy ten stan zmienić i uchwalili prawo,
które burzy dotychczasowy porządek i prowadzi do dziwnej
hybrydy gospodarki centralnie sterowanej z gospodarką rynkową.

W

ciągu minionych lat w branży gospodarki odpadami powstało blisko
2800 przedsiębiorstw, zarówno prywatnych, jak i należących do lokalnych samorządów. Wiele byłych miejskich firm zostało sprywatyzowanych, a na rynku pojawili się potentaci
branżowi z całego świata. Przez dwie dekady
obraz gospodarki odpadami uległ totalnemu przeobrażeniu. Stało się to przede wszystkim poprzez
inwestycje w nowe środki transportu, pojemniki
do zbierania odpadów, systemy selektywnej zbiórki
oraz technologie do przetwarzania odpadów.
Wolny rynek i konkurencja w obszarze odbioru
odpadów, gdzie nie istnieją usługi substytucyjne,
a dla odbiorców najważniejszym kryterium wyboru
jest cena, to stan, w którym przedsiębiorcy dążący
do uzyskania przewagi konkurencyjnej minimalizują
koszty oraz starają się zaoferować jak najwyższą
jakość usługi. Trudno się dziwić, że w sytuacji,
kiedy składowanie odpadów jest najtańszą metodą
ich unieszkodliwiania, większość cały czas trafia
na składowiska.
Trudno również doszukać się winy przedsiębiorców w tym, że tak duża liczba mieszkańców nie
ma umów na odbiór odpadów. Dla nich to przecież
potencjalne źródło przychodów.

Przedsiębiorcy działający w branży gospodarki
odpadami prowadzą działalność, opierając się na
przepisach prawa (patrz ramka poniżej), zawierając
umowy cywilnoprawne ze wszystkimi, którzy odpady wytwarzają. Głównymi cechami dotychczasowego rozwiązania jest wolny rynek, konkurencja oraz
zasada, iż wytwarzający płaci za unieszkodliwianie
takiej ilości odpadów, które wytworzył.
Pomimo wielu protestów, wskazywania na
wady nowych rozwiązań prawnych oraz na złamanie zasady zaufania do państwa, 1 lipca 2013 r.
weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw RP
nr 52 z 25 lipca 2011 r., poz. 897). Ustawa przenosi
własność wszystkich wytwarzanych nieczystości na
samorządy terytorialne, a na mieszkańców nakłada
nową opłatę za zagospodarowanie wytwarzanych
odpadów, która nie będzie już uzależniona od
faktycznej ilości powstających śmieci.
Funkcjonujący dotychczas wolny rynek, gdzie
każdy mógł wybrać przedsiębiorstwo, które odbierało od niego nieczystości, oraz na rynkowych zasadach płacił za taką ilość odpadów, jaką wytworzył,
przestanie istnieć. W miejsce tego samorząd zdecyduje, ile będzie on płacił za wytwarzane śmieci.

System prawny w gospodarce odpadami
Gospodarka odpadami została odpowiednio uregulowana zarówno w prawie europejskim, jak i krajowym.
Najważniejsze akty normujące zasady postępowania z odpadami to:
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylająca niektóre dyrektywy (tzw. dyrektywa ramowa o odpadach),
 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. z późniejszymi zmianami,
 Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami,
 Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami,
 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami,
 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z 11 maja 2001 r. z późniejszymi zmianami,
 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami,
 Ustawa o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z 20 listopada
2009 r. z późniejszymi zmianami.
Wszystkie powyższe ustawy uzupełnione zostały wieloma rozporządzeniami, które uszczegółowiły zawarte
w nich regulacje prawne.
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Według zapisów ustawy każda gmina ma ustalić
odpowiednią stawkę w zależności od następujących
czynników (alternatywnie):
 od liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość,
 od ilości zużytej wody w danej nieruchomości,
 od powierzchni lokalu mieszkalnego,
 od gospodarstwa domowego.
Żadna z tych metod nie gwarantuje sprawiedliwego sposobu wyznaczenia wysokości opłaty.
W literaturze trudno szukać udowodnionej korelacji
pomiędzy ilością wytwarzanych odpadów a ilością
zużytej wody. Konsekwencją pozostałych rozwiązań jest stworzenie sytemu, w którym osoby mniej
zamożne będą płacić część opłat za bardziej zamożnych, co trudno uznać za sprawiedliwe społecznie.
Dla przedsiębiorców nowa ustawa jest jeszcze
większą rewolucją. Zamiast wolnego rynku, konkurencji, tworzenia usługi dopasowanej do klienta
oraz dążenia do najwyższej jakości wykonywanego
świadczenia, wprowadzony zostaje system organizowanych przez gminy przetargów. Przetargi publiczne
w Polsce opierają się najczęściej tylko na jednym
kryterium, cenie. Urzędnicy sporządzający specyfikacje przetargowe boją się wprowadzać inne kryteria,
obawiając się posądzenia o przekupstwo. Brak jakościowych kryteriów oceny, a także brak technicznych
możliwości ustalenia ofert dumpingowych zagrożony
jest wyborem tych przedsiębiorców, którzy mogą
w trakcie wykonywania umowy zbankrutować lub
będą ją wykonywać na jak najniższym poziomie jakościowym. Takie sytuacje znane są już z przetargów
na budowę polskich autostrad.
Zagrożeniem dla istniejących dziś przedsiębiorstw jest również ogłoszenie przetargu tylko
na odbiór odpadów, zlecając ich zagospodarowanie własnym, gminnym instalacjom. Uniemożliwiając prywatnym firmom, zwłaszcza tym, które
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zainwestowały w zakłady przetwarzania odpadów,
uczestnictwo w przetargach, doprowadzi się do ich
upadku. Postępowanie takie będzie prowadziło
także do braku kontroli nad kosztami tego procesu (cena ma wynikać z kalkulacji gminy), tak by
mieszkańcy nie płacili za nieuzasadnione koszty.
Nieprawdziwe są twierdzenia, że taka zmiana
regulacji prawnych została wymuszona przez Komisję Europejską. Polska jako członek UE musi
wypełnić Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w spra-

„

Gminy mogą skorzystać też z zastępczej umowy
na wywóz odpadów i odpowiedniego obciążenia za
to tych, którzy uchylają się od podpisania zlecenia.
Dlaczego nie korzystają z tej możliwości?
Ponadto od 2010 r. istnieje projekt rozporządzenia wprowadzającego nowe stawki, które miały
przez cztery lata doprowadzić do takiego wzrostu
opłat za składowanie odpadów zmieszanych i nieustabilizowanych biologicznie, aby zminimalizować
ilość śmieci poddawanych składowaniu (tabela 1).
Dlaczego przez prawie trzy lata rozporządzenie
nadal pozostało tylko projektem, zwłaszcza że
jego wprowadzenie natychmiast doprowadziłoby
do inwestycji w technologie przetwarzania odpadów biologicznych? Może dlatego, że większość
składowisk należy do gmin, a nowe uregulowanie
doprowadziłoby do zamknięcia większości z nich.
Wydaje się, że lobbing samorządowy miał swój
udział zarówno w zablokowaniu wprowadzenia
tego rozporządzenia, jak i w uchwaleniu nowej
ustawy, która stawia spółki miejskie w uprzywilejowanej pozycji i umożliwia powstanie nowych
miejsc pracy dla urzędników.
Ostatnim z ważnych argumentów było wypełnienie poziomów odzysku odpadów opakowaniowych oraz redukcja składowania odpadów biodegradowalnych. Brak wypełnienia tego obowiązku
grozi nałożeniem przez UE na Polskę wysokich kar.

Z danych GUS wynika, że nadal jeszcze ponad 80% odpadów
trafia na składowiska, a około 20% społeczeństwa nie ma
umów na odbiór odpadów.

wie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa o odpadach),
nakładającą obowiązek uzyskania odpowiednich
poziomów odzysku odpadów opakowaniowych
i obniżenie ilości składowania odpadów biodegradowalnych. Nie było jednak żadnego obowiązku
zmiany systemu prawnego na taki, który przekazuje
władztwo odpadów samorządom.
Zgodny z prawdą jest natomiast argument
braku umów na odbiór śmieci przez około 20%
mieszkańców, co zdaniem Ministerstwa Środowiska
doprowadziło do powstawania tzw. dzikich wysypisk.
Jednak to po stronie państwa leżą zaniedbania.
Samorządy lokalne od dawna miały możliwość wyegzekwowania od wszystkich mieszkańców podpisania stosownych umów. Na podstawie dotychczas
funkcjonującego prawa każdy przedsiębiorca jest
zobowiązany co miesiąc przesyłać do gminy, na
której terenie prowadzi działalność, odpowiednie
bazy danych z informacjami o zawartych i rozwiązanych umowach. Daje to samorządom wiedzę o tym,
który z mieszkańców od tego obowiązku się uchyla.

”

Podstawowe poziomy odzysku, które muszą
zostać spełnione do roku 2020, to:
 papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
– co najmniej 50% wagowo,
 odpadów budowlanych i rozbiórkowych
– co najmniej 70% wagowo.
Problem odzysku odpowiedniej ilości odpadów opakowaniowych wynika również z braku
stosownych działań organów państwa. W 2002 roku
powstały w Polsce organizacje odzysku, które miały

organizować zbiórkę odpadów opakowaniowych.
Niestety, przez indolencję i brak odpowiedniej kontroli doszło do handlu „fałszywymi” świadectwami
odzysku na niespotykaną skalę, co w konsekwencji
doprowadziło do sytuacji, w której – dla przykładu – dopłaty za zbiórkę opakowań z tworzyw
sztucznych spadły z 500 zł za Mg w 2002 r. do
3 zł w roku 2012 r. (tabela 2 – s. 20). Dopłaty te
miały być elementem motywacyjnym dla przetwarzających odpady do odzysku surowców wtórnych.
Przy takim spadku wysokości dopłat, braku perspektywy zmiany tego stanu i bardzo niestabilnych
rynkowych cenach surowców wtórnych oczywiste
jest, że nie udało się dotychczas uzyskać wysokich
poziomów odzysku opakowań.
Przyczyny tak niskich dopłat leżą również po
stronie państwa. Jedną z nich jest ustalenie dla
wytwarzających zbyt niskich poziomów odzysku
odpadów opakowaniowych. Zestawienie tych poziomów zostało przedstawione w tabeli 3 – s. 20.
Poza ustawowymi poziomami odzysku drastyczny spadek poziomu dopłat jest spowodowany
w dużej mierze następującymi czynnikami:
 dużą ilością organizacji odzysku, wynikającą
z niewielkich wymagań ustawowych umożliwiających utworzenie organizacji odzysku (1 mln zł
kapitału zakładowego). Projekt zwiększenia kapitału
zakładowego do 5 mln zł nie został zaakceptowany
podczas rządowych konsultacji międzyresortowych.
Obecnie działa na rynku ok. 35 organizacji odzysku;
 możliwością realizacji obowiązku recyklingu
i odzysku dokumentami wystawianymi przez innych
recyklerów niż papiernie, huty szkła i producenci
produktów z tworzyw sztucznych, co daje możliwość „nadprodukcji” dokumentów i brak ich weryfikowalności (np. podsypka szklana przy budowie
autostrad) – zbyt szeroka definicja recyklingu;
 szarą strefą – wprowadzaniem na rynek
dokumentów potwierdzających realizację recyklingu i odzysku niemających odzwierciedlenia
w strumieniu poddanym procesom recyklingu
lub wielokrotnym wystawianiem dokumentów
na ten sam strumień odpadów poddanych recyklingowi (np. małe huty szkła),


Tabela 1. Wysokość dopłat do zbiórki surowców wtórnych w PLN za 1 Mg w latach 2002–2012, płaconych
przez organizację odzysku Eko Punkt SA
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tworzywa sztuczne

493

161

61

35

26

40

25

23

10

6

3

Materiały naturalne

81

60

30

20

5

6

6

10

10

10

10

Blacha lekka

90

80

52

29

26

25

30

29

30

20

20

Aluminium

202

122

86

59

75

64

70

70

60

60

70

Szkło

60

60

29

50

55

70

75

83

67

60

50

Papier

148

118

60

50

40

17

8

6

6

6

5
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 nieskutecznymi kontrolami WIOŚ w organizacjach odzysku z uwagi na brak przepisów
prawnych niwelujących praktyki wymienione powyżej. Nie ma wystarczających instrumentów do
podważenia dokumentów, co w efekcie dawałoby
podstawy do zaprzestania działalności niektórych
organizacji odzysku.
Samorządy lokalne, które mają w swoich rękach
narzędzie w postaci regulaminów utrzymania w czystości, również nie ułatwiły powstania recyrkulacyjnej
gospodarki odpadami. Poprzez swoje zaniechania nie wprowadziły odpowiednich obowiązków
selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Nawet
tam, gdzie takie zapisy wprowadzono, nie powstały
odpowiednie systemy motywacyjne do selektywnego
postępowania z odpadami ze względu na zbyt niskie
koszty składowania odpadów zmieszanych. Warto
dodać, że ceny na większości składowisk też ustalają
samorządy lokalne.

Czy istniała zatem konieczność zniszczenia
dorobku wolnego rynku w gospodarce odpadami
i powrót do systemu w pewnym sensie centralnie sterowanego? Czy Polacy, którzy tak długo
czekali na demokrację i wolny rynek, już po 23
latach chcą, aby jedynie słuszne rozwiązania
znajdowali dla nich ci, którzy mają władzę? Wystarczyło doprowadzić do egzekucji istniejącego
stanu prawnego oraz dokonania niezbędnych
nowelizacji funkcjonujących aktów prawnych.
Z całą pewnością to nie przedsiębiorstwa
zajmujące się gospodarką odpadami są odpowiedzialne za obecny stan postępowania
z odpadami. To one jednak staną się już niedługo przegranymi nowego stanu prawnego,
zmieniającego całkowicie zasady funkcjonowania na tym rynku i prowadzącego do upadku
wielu z nich.
dr Grzegorz Hoppe

Grzegorz Hoppe
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk
o zarządzaniu, specjalność zarządzanie strategiczne. Od 1995 r.
związany z gospodarką
odpadami komunalnymi. Od 2000 r. prezes zarządu Remondis Bydgoszcz sp. z o.o., która jest liderem na lokalnym rynku. Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat
wdrożenia systemu zarządzania jakością w trzech
kategoriach: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001.
Firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień,
w tym między innymi Firma Fair Play, Gazele Biznesu, Pracodawca Roku Regionu Kujawsko Pomorskiego. W ostatnim roku wybudowała jedną
z najbardziej nowoczesnych instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów i uzyskała status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych. W obszarze biznesowym największym wyzwaniem jest dążenie do powstania na
obsługiwanym terenie recyrkulacyjnej gospodarki
odpadami oraz zarządzanie przedsiębiorstwem
zgodnie z koncepcją CSR.
Grzegorz Hoppe aktywnie zajmuje się także
badaniami naukowymi, których efektem jest
wiele artykułów naukowych i monografii z zakresu gospodarki odpadami, CSR i społecznej
odpowiedzialności konsumentów.

Tabela 2. Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku w latach 2012–20151)
L.
p.

Rodzaj odpadów

1.

Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg w roku

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Odpady oznaczone kodami 17 06 01 oraz 17 06 05 oraz
16 82 01* i 16 82 02

0

0

0

0

2.

Odpady obojętne oraz fosfogipsy (będące w stanie wolnym lub ustabilizowane żużlami, popiołami paleniskowymi lub pyłami z kotłów)

11

12

13

14

3.

Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne2)

35

40

45

50

4.

Odpady opakowaniowe, odpady komunalne, odpady palne , odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów4), odpady metali
pochodzące z rozbiórki i demontażu oraz odpady niebezpieczne

140

160

180

200

3)

Tabela 3. Załącznik do rozporządzenia ministra środowiska z 14 czerwca 2007 roku
Rodzaj
Poz. opakowania lub produktu,
z którego powstał odpad
1

2

Symbol PKWiU

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

opakowania razem

bez względu na
symbol PKWiU

501)

271)

511)

301)

51)

351)

551)

401)

571)

451)

58,51)

501)

601)

551)

2

opakowania z tworzyw
sztucznych

bez względu na
symbol PKWiU

-

161)2)

-

171)2)

-

181)2)

-

191)2)

-

201)2)

-

21,51)2)

-

22,51)2)

3

opakowania z aluminium bez względu na
symbol PKWiU

-

411)

-

431)

-

451)

-

471)

-

481)

-

491)

-

501)

4

opakowania ze stali, w tym bez względu na
z blachy stalowej
symbol PKWiU

-

251)

-

291)

-

331)

-

371)

-

421)

-

461)

-

501)

5

opakowania z papieru
i tektury

bez względu na
symbol PKWiU

-

491)

-

501)

-

521)

-

541)

-

561)

-

581)

-

601)

6

opakowania ze szkła gospo- bez względu na
darczego, poza ampułkami symbol PKWiU

-

391)

-

-

431)

-

461)

-

491)

-

551)

-

601)

7

opakowania z drewna

-

151)

-

-

151)

-

151)

-

151)

-

151)

-

151)

bez względu na
symbol PKWiU

151)

Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (DzU z 2004 r. nr 53, poz. 533, z późn. zm.)
oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638, z późn. zm.).
2)
Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w którego wyniku otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.
3)
Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.
4)
Recyklingiem jest wyłącznie regeneracja olejów w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.).
1)
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Faktyczna likwidacja konkurencji

T

ymczasem w latach 2000–2010 dwie
trzecie ogólnej liczby decyzji UOKiK
dotyczyło stosowania praktyk monopolistycznych, tj. antykonkurencyjnych i eksploatacyjnych na rynkach usług komunalnych.
Najczęściej związane były one z rynkiem zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków
i usług pogrzebowych oraz z rynkiem zbiorowego
transportu publicznego i omawianego rynku gospodarowania odpadami.
W przeciwieństwie do części usług komunalnych (np. związanych z istnieniem monopolu
naturalnego w sektorze zaopatrzenia w wodę)
rynek gospodarowania odpadami komunalnymi
do tej pory spełniał techniczne i ekonomiczne
warunki rynku konkurencyjnego. Potrzebne było
tylko stworzenie stabilnych podstaw do rozwoju
konkurencji poprzez umożliwienie wejścia na
ten rynek, a właściwie rynki lokalne, przedsiębiorcom oferującym swoje usługi mieszkańcom
„produkującym” odpady. Na przestrzeni minionego dwudziestolecia rozwinął się więc sektor
prywatny, który obsługuje około 52% całego
rynku odpadów komunalnych.
Uwarunkowania prawne
Do 31 grudnia 2011 roku podstawowym aktem prawnym regulującym rozwiązania funkcjonujące na rynkach gospodarowania odpadami
komunalnymi była ustawa z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Fot. Archiwum REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

Pomimo licznych negatywnych
uwag ze strony prezesa UOKiK,
zgłaszanych w toku procesu
legislacyjnego, przyjęta
1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw
praktycznie likwiduje
konkurencję na rynkach
odbioru i zagospodarowywania
odpadów komunalnych
w dotychczasowym kształcie.

w oryginalnym brzmieniu. Stanowiła ona, że na
rynku odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych obowiązują zasady konkurencji.
Konsument miał prawo wybrać przedsiębiorcę spośród działających na danym terenie na
podstawie zezwolenia gminy i podpisać z nim
umowę na świadczone mu usługi w zakresie
odbioru odpadów. Gmina mogła przejąć od
mieszkańców obowiązki w zakresie odbioru
odpadów komunalnych, czyli de facto ograniczyć konkurencję, wybierając przedsiębiorcę
lub przedsiębiorców świadczących usługi na jej
terenie, przykładowo w przetargu, jedynie w sytuacji, gdy wyrazili oni na to zgodę w ważnym
referendum lokalnym.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do połowy 2013 roku wszystkie gminy
powinny przejąć władztwo nad strumieniem
odpadów, co oznacza, że to na nich spocznie
obowiązek wyboru przedsiębiorstwa, które będzie dokonywało odbioru na jej terenie odpadów komunalnych od mieszkańców, i wskazania

instalacji, do której te odpady będą oddawane.
Podmioty odbierające odpady na terenie całej
gminy, w przypadku liczby mieszkańców do 10
000 lub wybranego jej sektora przy większej liczbie mieszkańców, mają być wyłaniane w przetargach organizowanych na podstawie prawa zamówień publicznych. Konkurencja na rynku została
zatem zastąpiona konkurencją o rynek.
Według dokonanego przeglądu międzynarodowego, zbliżone rozwiązania funkcjonują w dużej liczbie krajów rozwiniętych, zarówno w UE,
jak i poza nią. Konkurencja na rynku odbioru
odpadów, czyli rozwiązanie funkcjonujące do
tej pory w Polsce, w chwili obecnej jest rzadko
stosowane, niemniej w wielu krajach obserwuje się działania zmierzające do wprowadzenia
w większym stopniu procesów rynkowych do
gospodarki odpadami.
Przedstawione w raporcie fakty, z jednej
strony, mogą w przyszłości posłużyć do oceny
funkcjonowania nowych rozwiązań w porównaniu z systemem, z którego zrezygnowano, 
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co może być asumptem do jego dalszych modyfikacji. Z drugiej strony, zgromadzone dane
i informacje pozwalają na wskazanie ewentualnych problemów i niebezpieczeństw, które
mogą pojawić się w trakcie i po wprowadzeniu
konkurencji o rynek. Istotna w tym kontekście
jest analiza sytuacji w gminach, które przejęły
władztwo nad strumieniem odpadów poprzez
lokalne referendum.

Fot. Sxc.hu

Dotychczasowy obraz konkurencji
Na rynku odbioru odpadów konkurencję
należy oceniać przede wszystkim w skali lokal-

Biorąc pod uwagę wszystkie badane gminy,
przeciętnie w kraju na jedną gminę przypadało
4,52 podmiotów (według średniej arytmetycznej)
faktycznie prowadzących działalność na lokalnych
rynkach odbioru i utylizacji odpadów komunalnych.
Wskaźnik ten był najwyższy dla gmin miejskich
– 6,32, a najniższy dla gmin wiejskich oddalonych od aglomeracji – 2,55. Często zdarzało się
wprawdzie, że na rynku dominowała jedna firma,
a pozostali konkurenci mieli niewielkie udziały,
jednak należy wskazać, że nawet w takiej sytuacji
większość konsumentów miała wybór, a obecność
mniejszych podmiotów dyscyplinująco wpływała

nej. Pobieżne obserwacje rynku sugerowały, że
stopień konkurencji może być bardzo zróżnicowany. Podczas gdy w dużych aglomeracjach
o zlecenia konsumentów ubiegają się dziesiątki
firm, to na części rynków, w szczególności
poza ośrodkami miejskimi, usługi świadczy
tylko jeden podmiot, często należący do gminy, a konsumenci nie mają żadnego wyboru.
W tym drugim przypadku przejęcie władztwa
nad strumieniem odpadów praktycznie nie zmienia sytuacji konkurencyjnej.
Badanie pokazało, że tylko w przypadku
14 proc. badanych gmin gospodarstwa domowe
były obsługiwane przez jedną firmę odbierającą odpady. W pozostałych, według informacji
przekazanej przez urząd gminy, działało przynajmniej dwóch. W przypadku gmin miejskich
wskaźnik ten był jeszcze niższy i wynosił tylko
8 proc. Oznacza to, że miasta, w których działał
tylko jeden podmiot, były relatywnie rzadkim
zjawiskiem. Dodatkowo okazało się, że nawet
wśród badanych gmin wiejskich oddalonych od
aglomeracji miejskich odsetek takich, gdzie nie
występowała konkurencja, był relatywnie niski
i wynosił zaledwie 32 proc.
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na zachowania lidera rynku. Z danych tych wynika
zatem, że na zdecydowanej większości obszaru kraju
mieliśmy do czynienia z konkurencją w odbiorze
odpadów. Niewiele będzie zatem rynków, gdzie
wprowadzenie nowych regulacji sprowadzi się do

„

Przy czym należy zastrzec, że nie oznacza to
automatycznego upadku tych firm, ponieważ
pewna ich część już dziś zdywersyfikowała
swoją działalność i funkcjonuje na kilku różnych
rynkach jednocześnie, zajmując się, oprócz
wywozu odpadów, np. pielęgnacją terenów
zielonych, transportem, etc. Niektóre z tych
podmiotów będą mogły również działać dalej,
prowadząc odbiór odpadów komunalnych od
przedsiębiorstw i instytucji lub też zajmując się
innymi odpadami niż komunalne.
Jednym z przejawów efektywnej konkurencji na rynku jest jej wpływ na poziom cen.
Przeprowadzone porównania cen maksymalnych
(ustalanych przez gminę) oraz faktycznych cen
stosowanych przez przedsiębiorstwa gminne
na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych
i segregowanych w gminach o różnej liczbie
konkurujących firm wywożących pokazały, że
nie można mówić o ścisłej zależności tego typu.
Niewykluczone, że ona istniała, niemniej
analizowane rynki lokalne w takim stopniu różniły się między sobą lokalizacją, zaludnieniem,
stopniem urbanizacji oraz innymi cechami, że
wpływ czynników pozaekonomicznych na bezwzględną wysokość cen był na tyle znaczący, iż
dominował nad czynnikiem ekonomicznym.
Pewną prawidłowość można było zaobserwować natomiast, jeśli chodzi o dynamikę zmian
cen za odbiór odpadów. Zmiany cen w mniejszym
stopniu niż ich poziom są zależne od lokalnych
uwarunkowań. W gminach, w których działało
wielu konkurentów, zaobserwowano wolniejszy
wzrost cen, niezależnie nawet od tempa wzrostu
cen maksymalnych zatwierdzanych przez gminę.

Ryzyko występowania karteli przetargowych w obszarze
działalności gospodarczej gmin jest szczególnie duże.
To istotny problem występujący zarówno w Polsce,
jak i w innych krajach.

”

„usankcjonowania” status quo, czyli spowoduje, że
dotychczasowy monopol jednej firmy nie będzie
mógł być zlikwidowany poprzez wejście na rynek
drugiego podmiotu.
Na większości rynków będziemy mieli do
czynienia z sytuacją, w której liczne podmioty
będą musiały opuścić część lub wszystkie rynki,
na których działają, ponieważ nie będą w stanie
wygrać przetargów organizowanych przez gminy.
Z bardzo szacunkowych kalkulacji dokonanych
z wykorzystaniem pozyskanych danych wynika,
że takich podmiotów może być nawet kilkaset.

Zdecydowanie najszybsze średnie wzrosty cen za
odbiór zaobserwowano w grupie gmin, w których
funkcjonowało tylko jedno przedsiębiorstwo wywożące odpady. Ta prawidłowość może sugerować, że
istnienie konkurencji na rynkach odbioru odpadów
wpływało do pewnego stopnia na zahamowanie
tempa wzrostu cen.
Niezwykle istotnym zjawiskiem było bardzo
duże zróżnicowanie struktury rynków lokalnych, nie tylko pod względem liczby konkurentów, lecz także jeśli chodzi o ich strukturę
właścicielską, specjalizację i zaangażowanie

Raport specjalny
Średnia liczba podmiotów uprawnionych oraz średnia liczba podmiotów odbierających odpady w badanych gminach
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Źródło: UOKiK – na podstawie przeprowadzonego badania

padkach konkurowali oni z firmami gminnymi,
czasami tworzyli z gminą wspólne podmioty,
innym razem znów byli jedynymi podmiotami
odpowiedzialnymi za odbiór odpadów.
W poszczególnych jednostkach samorządowych mieliśmy w ostatnich dziesięcioleciach
do czynienia z elastycznym kształtowaniem się
struktury rynkowej odzwierciedlającej potencjał
ekonomiczny danej gminy oraz jej specyficzne
cechy. Konkurencja ukształtowała się tam, gdzie
były ku temu odpowiednie warunki. Ponadto
obowiązujące przepisy dawały wiele możliwości

Fot. Sxc.hu

w obsługę danego rynku. Szczególnie na rynkach poza dużymi aglomeracjami można zaobserwować skrajnie różne rozwiązania. Czasami
zdarzało się, że wszystkie gminy w badanym
powiecie posiadały własne przedsiębiorstwa,
które nie konkurowały ze sobą. W innych przypadkach było odwrotnie, to podmiot z największego ośrodka miejskiego na terenie powiatu
był wiodącą firmą i obsługiwał wszystkie lub
prawie wszystkie gminy zlokalizowane na jego
terenie. Bardzo różna była rola na rynkach
przedsiębiorców prywatnych. W wielu przy-

optymalnego kształtowania sytuacji na rynku
zarówno przez władze poszczególnych gmin, jak
i prywatnych przedsiębiorców. Nowe przepisy
w dużym stopniu doprowadzą do ograniczenia
tej różnorodności i wymuszą swoiste ujednolicenie struktury rynkowej. Trudno oceniać, jakie
będą efekty ekonomiczne takich zmian, niemniej
z pewnością w początkowym okresie koszty ich
mogą być znaczne, tym bardziej że wbrew pierwotnym założeniom nie pozostawiono gminom
prawa wyboru.
Rola przedsiębiorstw
ponadregionalnych
Niezwykle istotnym elementem rynku odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych
w Polsce są przedsiębiorstwa ponadregionalne.
Jako przedsiębiorców ponadregionalnych w niniejszym raporcie traktowano grupy kapitałowe: Alba,
Remondis, SITA, Toensmeier, Trans-Formers,
van Gansewinkel, Veolia oraz A.S.A.
Każdy z tych przedsiębiorców odbierał ponad 80 tys. Mg odpadów komunalnych w 2010 r.
i prowadził działalność w ponad 80 gminach
– marzec 2011 r. Przy czym największy – Remondis odbierał odpady w prawie 500 gminach
i posiadał zezwolenia w kolejnych ponad 400.
Większość tych grup, z wyjątkiem Trans-Formers, była własnością zagranicznych koncernów,
dzięki czemu, ze względu na skalę działania, 
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Mniejsi gracze nie mają szans
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel,
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Od 1 lipca 2013 r. władzę nad odpadami otrzymały gminy. W trakcie prac legislacyjnych
nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach UOKiK wielokrotnie zgłaszał swoje uwagi. Informowaliśmy, że przeniesienie
odpowiedzialności za odpady na gminę może
doprowadzić do podziału rynku między lokalne
monopole oraz naruszenia mechanizmu konkurencji, skutkującego wzrostem cen i spadkiem
jakości usług.
W 2012 roku opracowaliśmy raport pt. „Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych”. Przedstawione w nim wyniki badań wskazują, że
w gminach, w których działało wielu konkurentów, ceny odbioru odpadów rosły wolniej niż
w tych, w których aktywny był jeden przedsiębiorca. Dowodzą one również, że nowe przepisy
mogą spowodować wzrost znaczenia dużych
przedsiębiorców ponadregionalnych. Mniejsi
gracze, nie mający szans na wygranie przetargów, prawdopodobnie będą musieli opuścić
część lub wszystkie rynki, na których działali.
Nowe przepisy zasadniczo zmieniają sytuację
sektora odbioru odpadów komunalnych w Polsce. Konkurencja na rynku została zastąpiona
konkurencją o rynek. Dotychczasowy konsument usług odbioru odpadów komunalnych
staje się de facto podatnikiem podatku lokalnego. Zmienia się także działalność UOKiK
w odniesieniu do tego rynku. Urząd, tak jak dotychczas, będzie zwalczać zmowy przetargowe oraz nadużywanie pozycji dominującej. Nie
będzie jednak już zajmował się ochroną konsumentów usług odbioru odpadów. Po wejściu
w życie ustawy pojęcie konsumenta w odniesieniu do tego rynku straci bowiem rację bytu.
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miały one większe możliwości inwestycyjne.
Wszyscy ci przedsiębiorcy działają w formie
grupy kapitałowej.
Podmioty te funkcjonują na terenie całego
kraju. Widoczna jest ich dynamiczna ekspansja,
często poprzez zakup już funkcjonujących na
rynkach lokalnych przedsiębiorców, ale też poprzez rozszerzanie na nowe gminy działalności
podmiotów już będących częścią grupy. Łączny
udział tych przedsiębiorców w ilości odebranych
odpadów komunalnych wzrósł z 27,4% w 2008 r.
do 29,1% w 2010 r.
Po zmianie przepisów i wprowadzeniu
konkurencji o rynek można oczekiwać, że
przedsiębiorcy ponadregionalni będą odgrywać
jeszcze istotniejszą rolę. Ich dotychczasowe sukcesy oraz znaczny potencjał rozwojowy sugerują,
że mogą oni być zwycięzcami znacznej liczby
przetargów. Relatywnie rzadko przedsiębiorcy
ponadregionalni konkurują między sobą. Można zatem oczekiwać, że zapewne z podobną
częstotliwością będą występować jako oferenci
w tych samych przetargach organizowanych
przez gminy na nowych zasadach.

li przedsiębiorcy ponadregionalni, co potwierdza
wyrażone powyżej przypuszczenie, że tego typu
podmioty są bardzo skuteczne w zdobywaniu
zleceń w ramach procedur przetargowych.
Jak pokazuje analiza finansów gmin, wpływy
z opłat za odbiór odpadów wprowadzonych
przez gminę często są niższe niż środki przekazywane przedsiębiorcom odbierającym odpady.
Taka sytuacja miała miejsce, w trzecim roku od
wprowadzenia opłaty, w większości gmin, tj.
w dziewięciu z siedemnastu badanych pod tym
względem. Gminy te musiały finansować system
odbioru odpadów również z innych środków budżetowych. Biorąc pod uwagę pozostałe wydatki
związane z utrzymaniem systemu, wyłączając
fundusze na pokrycie kosztów przedsiębiorstw
wywożących, z brakiem pokrycia wydatków na
gospodarkę odpadami przez wpływy z opłaty
mieliśmy do czynienia w jedenastu z siedemnastu gmin.
Przyznać należy, że przejęcie władztwa
spowodowało zwiększenie ilości odebranych
odpadów od mieszkańców w drugim roku istnienia opłaty – w dziewięciu z dwunastu gmin.
Potwierdzałoby to zatem tezę, że wprowadzenie
nowych przepisów zredukuje skalę występowania tak zwanych dzikich wysypisk. Trzeba
jednak zauważyć, że w tej kwestii nie można
oczekiwać całkowitego rozwiązania problemu,
ponieważ gros nielegalnie wyrzucanych odpadów to tzw. odpady wielkogabarytowe czy
odpady pobudowlane, które nie są zaliczane do
odpadów komunalnych. Tego typu problemy
wciąż występują w innych krajach o podobnych
regulacjach.
Źródło: UOKiK

Referenda lokalne
Pewien pogląd na to, jak sytuacja może
wyglądać po wprowadzeniu przetargów, daje
analiza sytuacji w tych gminach, w których przeprowadzono zakończone sukcesem referenda
dotyczące przejęcia strumienia odpadów przez
gminę. Po przejęciu przez gminę od mieszkańców obowiązków w zakresie gospodarowania
odpadami w siedemnastu z nich przeprowadzono
przetarg. Z piętnastu gmin, w których ostatni
przetarg został rozstrzygnięty, w ośmiu zwycięży-

Udział gmin posiadających (również jako współwłaściciele) przedsiębiorstwa wywożące odpady lub instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych (co najmniej jedno)
wśród gmin ogółem oraz w podziale na rodzaje gmin
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UOKiK – na podstawie przeprowadzonego badania

Instalacja

Miasta na
prawach powiatu

Gminy wiejskie

Wywóz + Instalacja

Fot. Archiwum REMONDIS

Raport specjalny

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Procedury przetargowe
muszą być transparentne
Przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, uczestnicząc
w pracach sejmowych komisji i podkomisji oraz w gremiach
doradczych i opiniodawczych administracji rządowej, zwracają
uwagę na wszelkie patologie związane z wprowadzaniem nowych
przepisów, domagając się stosowania transparentnych procedur
przetargowych, zapewniających równoprawną konkurencję.

W

ostatnim czasie prezes Urzędu Zamówień Publicznych wpisał PIGO
na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W przypadkach naruszania
przez zamawiających w szczególności przepisów
prawa zamówień publicznych czy prawa antymonopolowego PIGO – w imieniu firm członkowskich
– będzie wstępowała na drogę prawną.
Polska Izba Gospodarki Odpadami (PIGO)
w bieżącym roku obchodzi jubileusz 10-lecia swej
działalności. 14 kwietnia 2003 r. w Pałacu Kultury
i Nauki odbyło się Zgromadzenie Założycielskie
Izby, do której przystąpiło wówczas 140 spółek (prywatnych i komunalnych) zajmujących się odbiorem
i zagospodarowywaniem odpadów oraz producenci
i dostawcy urządzeń i technologii. Przyjęty wtedy
statut Izby wyznaczył na długie lata jej podstawowe
cele i zadania: rozwój przedsiębiorczości w gospo-

darce odpadami oraz reprezentowanie i obrona
interesów zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców.
Od 2005 r. PIGO reprezentuje Polskę w pracach
największej europejskiej organizacji branżowej,
tj. Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami
(FEAD) z siedzibą w Brukseli, a od 2011 r. przedstawiciele PIGO uczestniczą w pracach European
Compost Network.
Do początku lat 90. ubiegłego wieku gospodarka odpadami była w Polsce domeną państwa
(które było wyłącznym właścicielem firm wywożących śmieci i składowisk odpadów), a jedynym
sposobem postępowania z odpadami był prymitywny wywóz śmieci na tysiące przepełnionych
hałd i zwałowisk.
Dzięki zmianom ustrojowym i gospodarczym
lat 90. oraz uwolnieniu i otwarciu rynku usług
komunalnych dla inicjatywy prywatnej, w krótkim
czasie powstało w tym sektorze tysiące nowych,
konkurujących ze sobą spółek. Dawne firmy ko-

munalne zostały wówczas w części sprywatyzowane
lub przekształcone w spółki gminne. Na krajowy
rynek wkroczyli także wiodący na rynkach europejskich inwestorzy z nowoczesnymi technologiami
i rozwiązaniami logistycznymi. Powstały nowe,
często pionierskie inicjatywy gospodarcze, w tym
także mieszane spółki samorządowo-prywatne.
W ten sposób w drugiej połowie lat 90. ukształtował się rynkowy model gospodarki odpadami,
oparty na konkurencji przedsiębiorców na rynku
odbioru i zagospodarowywania odpadów, z silną
pozycją gminy jako organizatora i regulatora rynku
(udzielanie pozwoleń na działalność, wyznaczanie
stawek opłat za odbieranie odpadów, określanie
oraz kontrola warunków i standardów prowadzenia
działalności gospodarczej). Niewiele jednak samorządów chciało i potrafiło korzystać w minionych
latach ze swych uprawnień. Nie wykorzystywano
również istniejących przepisów ustawowych i instrumentów ekonomicznych do rozwoju tego rynku
i likwidacji wielu biurokratycznych barier hamujących inwestycje w nowoczesne zakłady oraz insta-

„

UOKiK przygląda się, czy
w 27 przypadkach mogło
dojść do naruszenia przepisów
antymonopolowych.

”

lacje do przetwarzania odpadów. Dlatego dominującym sposobem zagospodarowywania odpadów
komunalnych było w minionych latach, i jest nadal,
ich składowanie.
Od wielu lat rosnący udział w rynku odpadowym sektora prywatnego powodował sprzeciw
tych samorządów lokalnych, które dążyły do
zachowania dominującej pozycji własnych 

25

spółek i zakładów na rynku usług publicznych.
Dążenia te znajdowały wyraz w kolejnych projektach nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, których celem było przywrócenie w gospodarce odpadami całkowitego
monopolu gmin, ich spółek i zakładów. Dlatego
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. była swoistym,
niezwykle trudnym dla sektora prywatnego, kompromisem. Na mocy nowych przepisów gminy
zapewniły sobie wpływy z opłat wnoszonych
przez mieszkańców oraz możliwość wybierania
w przetargach firm zajmujących się na ich terenie
odbiorem od właścicieli nieruchomości odpadów.
Przedsiębiorcom prywatnym zagwarantowano
natomiast równoprawną konkurencję w przetargach na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowywanie odpadów oraz równoprawne z firmami
komunalnymi warunki prowadzenia działalności
przez prywatne zakłady i instalacje zajmujące się
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów.
Jak się jednak wkrótce okazało, te same
organizacje i związki samorządowe, które do
niedawna forsowały zmiany w ustawie, deklarując
przy tym zachowanie równoprawnej konkurencji
na rynku odpadowym pomiędzy spółkami gminnymi i prywatnymi, zmieniły zdanie i zażądały
kolejnych zmian w ustawie, które pozwoliłyby
gminom udzielać zamówień swoim spółkom i zakładom bez stosowania procedur przetargowych.

Fot. Archiwum REMONDIS
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Z takim wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wystąpiła we wrześniu 2012 r. Rada Miejska
Inowrocławia. Postulat ten podchwyciły również
opozycyjne kluby parlamentarne, które w minionym półroczu zgłosiły aż cztery projekty ustaw
przyznające gminnym spółkom pełen monopol na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów. Dodatkowo, w licznych specyfikacjach przetargowych gminy określiły
warunki preferujące własne spółki w sposób mniej

Dotychczas ujawnione przez UOKiK praktyki monopolowe
Najczęściej stosowaną praktyką na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi było tworzenie przez gminę preferencyjnych warunków dla przedsiębiorstwa komunalnego lub dzierżawcy gminnych aktywów. Zwykle działania te
miały charakter praktyk jednostronnych, aczkolwiek zdarzały się również naruszenia mające pewne znamiona zmowy,
np. gdy zarządcami instalacji odbierającej odpady na danym terenie był związek gmin. W szczególności w sprawach
tych pojawiają się następujące rodzaje praktyk:
a. drapieżnictwo cenowe – przedsiębiorstwo komunalne świadczy usługi na rynku wywozu odpadów oraz ich
składowania, samo też decyduje o poziomie cen za składowanie odpadów. Umożliwia to ustalenie przez tę firmę
komunalną niskich cen za zbieranie odpadów oraz wysokich cen za ich składowanie. Straty ponoszone na zbieraniu
odpadów są rekompensowane przez wysokie zyski z ich składowania. Jednocześnie niskie ceny za zbieranie odpadów zniechęcają konkurentów do wejścia na ten rynek (tzw. ceny drapieżne eliminujące konkurencję);
b. odmowa zawarcia umowy przez gminne składowisko (należące do gminy), podczas gdy zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy uzależnione jest od posiadania takiej umowy;
c. odmowa zmiany umowy przez składowisko – wobec wniosku przedsiębiorcy o umożliwienie zwiększenia limitu
dostarczanych odpadów. Taka sytuacja miała miejsce w województwie zachodniopomorskim, gdzie MPGK Stargard
Szczeciński odmówiło zmiany umowy, używając następujących argumentów: ograniczona pojemność składowiska,
obawa o utratę swoich dotychczasowych klientów oraz obawa o wykorzystanie zwiększonego limitu wprowadzania
na składowisko odpadów z innych regionów;
d. wypowiedzenie umowy przez zarządcę składowiska – w związku z rozbieżnością postanowień tej umowy
z zezwoleniem gminy;
e. świadczenie, przez przedsiębiorstwa należące do gminy, usług poniżej kosztów całkowitych. Stosowana przez
podmiot gminny formuła cenowa w odniesieniu o usług komunalnych nie uwzględniała podwyżek cen składowania
odpadów, których wysokość musieli uwzględniać konkurenci.
Źródło: UOKiK
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lub bardziej czytelny. Niektóre z takich praktyk
(np. przetarg warszawski) zostały skutecznie zaskarżone przez firmy prywatne w postępowaniach
przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jednakże nadal
wiele samorządów lokalnych wszelkimi, najczęściej
pozaprawnymi, sposobami dąży do zapewnienia
własnym firmom wyłączności na prowadzenie działalności na lokalnym rynku gospodarki odpadami.
Dariusz Matlak, prezes zarządu Polskiej
Izby Gospodarki Odpadami
Dariusz Matlak – absolwent Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Społecznych. Autor
i współautor licznych
publikacji w poradnikach i periodykach
branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent szkoleń, seminariów i branżowych
konferencji.
Uczestnik prac legislacyjnych w sejmie i senacie,
autor licznych opinii nt. projektów przepisów związanych z przepisami odpadowymi.
Od 1998 r. członek zarządu Fundacji Polska Unia
Gospodarki Odpadami. Od 2003 r. prezes zarządu
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO), największej izby zrzeszającej głównie przedsiębiorców prywatnych, w tym wiodące na rynku firmy
zajmujące się odbiorem i zagospodarowywaniem
odpadów, organizacje odzysku, producentów pojazdów i sprzętu oraz dostawców technologii dla
gospodarki odpadami.

Raport specjalny
Kontrowersyjna nowelizacja

Brak poszanowania prawa
Nowe przepisy dotyczące utrzymania porządku i czystości
w gminach, które właśnie zaczynają obowiązywać,
wprowadzono w sposób urągający zasadom państwa prawa.
Może to mieć daleko idące konsekwencje.

R

ewolucja śmieciowa, jak popularnie nazywa się Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
na stałe zagościła w mediach. Pojawiają się kolejne analizy, polemiki, dyskusje. Warto pokusić się
o precyzyjną ocenę prawną i zapytać, dlaczego
ustawa wdrożona od l lipca 2013 r., a uchwalona
przez sejm l lipca 2011 r. (niemal jednogłośnie),
budzi tyle kontrowersji i wątpliwości. W Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie
pięć wniosków o zbadanie zgodności ustawy
z konstytucją. Szczególną wymowę ma wniosek
grupy 66 posłów, z których niektórzy głosowali
za jej uchwaleniem.
Słowo „rewolucja” kojarzy się (niestety)
z brakiem poszanowania prawa lub wręcz
z jego łamaniem. Nasza ojczyzna po prawie
25 latach od historycznej transformacji nie potrzebuje rewolucji, a jedynie ustawicznej pracy
organicznej nad doskonaleniem stosunków
społeczno-gospodarczych. Polska jest państwem prawnym (art. 2 konstytucji), co oznacza,
że zmiany systemowe muszą być wprowadzane
zgodnie z m.in. przepisami regulującymi proces
legislacyjny oraz z zasadami techniki prawodawczej. Niestety, moim zdaniem uchwalenie
Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nastąpiło w trybie budzącym poważne wątpliwości. Oto tylko niektóre z nich:
 zamiast nowej ustawy, przy której
uchwalaniu obowiązują ścisłe rygory legislacyjne, wybrano tryb nowelizacji. W efekcie
treść noweli jest trzy razy obszerniejsza od
aktu zmienianego, a numeracja typu „art. 9zf ”
jest niespotykanym przypadkiem. Skutek to
naruszenie zasady przyzwoitej legislacji, w tym
dostatecznej określoności;
 nie wykonano rzetelnej oceny skutków
regulacji;
 wprowadzono powszechną daninę lokalną, przewyższającą podatek od nieruchomości,
poza systemową ustawą z 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych, nie określając granic
obciążenia (naruszenie art. 217 konstytucji);
 stworzono ustawę hybrydową, mającą regulować pojęcia z różnych dziedzin prawa (cywilnego, podatkowego, zamówień publicznych),
co niesie wątpliwości i niespójności. Przykładem jest definicja właściciela nieruchomości,
zwłaszcza w odniesieniu do lokalu mieszkalnego
będącego odrębną nieruchomością w budynku
wielolokalowym zarządzanym przez wspólnotę/
spółdzielnię;
 pozbawiono przedsiębiorców praw do
pozyskanego rynku, choć legitymują się oni
ważnymi zezwoleniami na działalność (naruszenie praw nabytych). Powołując się na mającą
usprawiedliwić to zasadę ochrony środowiska,
pomijano, że słynne śmieci stanowią zaledwie mniej niż 10 proc. wszystkich odpadów
w kraju. Odpady niebezpieczne, medyczne
czy poubojowe są o wiele większym zagrożeniem
dla człowieka i środowiska, ale nikt nie myśli
o poddaniu ich zasadom centralnej gospodarki.
Konkludując, większość obywateli pozbawiono jednej z wolności ekonomicznych, wyboru firmy odbierającej śmieci, tylko dlatego,

Marian Mazurek
Partner zarządzający w kancelarii M. Mazurek i Partnerzy. Radca prawny – członek OIRP w Warszawie
od 1983 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administra-

że od niektórych właścicieli nieruchomości nie
egzekwowano ich obowiązków.
Dzieje się to w sytuacji, gdy nawet w warunkach monopoli naturalnych (gaz, energia)
wdrażane są procedury dające możliwość
wyboru dostawcy. Jest zatem prawdopodobne, że regulacje, o których mowa, zostaną
podważone.
Marian Mazurek
kancelaria@mazurek.pl
cji UMCS w Lublinie (1976 r.). Pracował w wymiarze
sprawiedliwości i złożył egzamin sędziowski (1980 r.)
Ma doświadczenie w praktyce administracyjnej
i legislacyjnej, m.in. w charakterze członka Komisji
Prawniczej przy Radzie Ministrów. Specjalizuje się
w doradztwie regulacyjnym przy pracach legislacyjnych. Jest też ekspertem organizacji zrzeszających
przedsiębiorców, których reprezentuje m.in. w pracach podkomisji i komisji parlamentarnych. Nadzorował od strony prawnej wiele projektów w zakresie
fuzji i przejęć, jak również inwestycji w nieruchomościach (centra handlowe, osiedla mieszkaniowe,
instalacje w ochronie środowiska). Odpowiada za
praktykę w dziedzinie prawa handlowego. Nadzoruje fuzje i przejęcia oraz procesy sądowe o większej
wadze.
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Raport specjalny
Okiem prawnika

Nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
z 1 lipca 2011 r. zakładała
m.in. uszczelnienie systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi, zmniejszenie
ilości odpadów komunalnych,
w tym odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych
na składowiska, zwiększenie
liczby nowoczesnych
instalacji do odzysku,
w tym recyklingu oraz
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych w sposób inny
niż ich składowanie.

W

uzasadnieniu do ustawy czytamy:
„Przyjęcie takich rozwiązań powinno przyczynić się do zwiększenia
osiąganych poziomów wyznaczonych przepisami
Unii Europejskiej, a także pozytywnie wpłynąć
na rozwój regionalny i dać podstawy do stworzenia nowych miejsc pracy”. Cele słuszne, ale
czy wprowadzone regulacje pozwalają na ich
realizację?

Fot. Archiwum REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

Miało być dobrze, wyszło jak zwykle

W świetle nowych regulacji odebrane od
właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania muszą trafić do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
(dalej RIPOK). Status RIPOK przyznaje sejmik
województwa w uchwale w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Przepisy prawa nie
wprowadziły jednak
Formy własności przedsiębiorstw zajmujących się gospodajasnych kr yteriów
rowaniem odpadami komunalnymi (co najmniej wywozem)
1
dla uzyskania statusu
należących do badanych gmin
RIPOK. Trudno więc
Pakiet kontrolny
Pakiet kontrolny
Współw łasność
w spółce
Współwłasność
oprzeć się obecnie
w spółce 4%
(udziały)
4%
(udziały)
12%
wrażeniu, że ustawo12%
dawca, wbrew założeniom, nowoczesnych
instalacji już na rynku
Zakład
istniejących nie prefebudżetowy
budżetow
y lub
Spółka
lubjednostka
jednostka
Spółkanależąca
należąca
rował.
gminna
do
gminna
dogminy
gminy
Zgodnie z defini26%
58%
58%
cją zawartą w ustawie
Źródło: UOKiK – na podstawie przeprowadzonego badania
o odpadach (art. 3 ust. 2
Jedenaście gmin posiadało również drugie przedsiębiorstwo, co zostało uwzględnione na wykresie.
pkt 15c ustawy o odpa1
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dach z 2001r. i odpowiednio art. 35 ust. 6 ustawy
o odpadach z 2012r.) przez RIPOK rozumie się
zakład zagospodarowywania odpadów o mocy
przerobowej wystarczającej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego
przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki
lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
oraz zapewniający termiczne przekształcanie
odpadów lub mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych
frakcji nadających się w całości lub w części do
odzysku (…). Ustawa nie wprowadziła jednak
kryteriów dla MBP. Uczyniło to dopiero rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.09.2012 r.
W § 8 rozporządzenia stwierdza się jednak,
że instalację istniejącą lub instalację, dla której wydano decyzję środowiskową lub decyzję
o warunkach zabudowy lub której budowa lub
eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia, należy dostosować do
wymagań określonych w terminie nie dłuższym
niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie. Mimo że
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RIPOK spełnić musi co do zasady wymagania należy zwrócić uwagę, że ani przepisy ustawy
najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o odpadach, ani też ustawy o utrzymaniu czyw praktyce status RIPOK otrzymały, z możli- stości i porządku w gminach, nie wprowadziły
wością dostosowania się, instalacje przestarzałe, w odniesieniu do RIPOK żadnych okresów
w których część biologiczna to np. kompostowa- przejściowych na dostosowanie się do wymagań
nie w pryzmach na otwartych placach kompo- technologicznych.
Powyższą wykładnię przepisów potwierdza
stowych, a więc technologia przez ustawodawcę
nieakceptowalna, czy instalacje, których część treść uzasadnienia do projektu rozporządzenia
mechaniczna ogranicza się
do przesortowania odpadów Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
pod względem rozmiaru po- w Polsce w 2009 r.
szczególnych frakcji.
Co istotne, obecnie
1
0,04
Spalarnie
100%
3
obowiązujący art. 38 ust. 3
0,05
11
ustawy o odpadach wska0,41
90%
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80%
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86
0,41
planu gospodarki odpadaZakłady mechaniczno70%
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36
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30%
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20%
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1,1
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10%
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gospodarki odpadami, musi
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zmieszanych
0%
więc spełniać wszystkie wyLiczba
Moc
magania stawiane instalacji
regionalnej, w tym wymagania z zakresu BAT, jak i na
Źródło: UOKiK – na podstawie danych GUS oraz Krajowego Planu Gospodarki
chwilę obecną wymagania
Odpadami 2014
wynikające z rozporządzenia MBP. W przypadku tych instalacji nie ma RIPOK z 7 maja 2012 r., w którym wskazano,
więc miejsca na żadne okresy przejściowe czy że: „Instalacje nowo wybudowane lub istniejące
dostosowawcze.
istotnie zmieniane powinny spełniać wymagania
Przywołany przepis § 8 rozporządzenia art. 143 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
o MBP nie upoważnia więc do przyjęcia, że insta- ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz.
lacje regionalne nie są zobowiązane do spełniania 150, z późn. zm.), co w praktyce oznacza zgodw powyższym okresie wymogów BAT. Mając na ność z wymaganiami najlepszej dostępnej techuwadze zasadę bezwzględnego pierwszeństwa niki dla instalacji mechaniczno-biologicznego
ustawy w stosunku do przepisów wykonawczych, przetwarzania zmieszanych odpadów komunalAnna Specht-Schampera
Doradza podmiotom polskim i zagranicznym
w kwestiach związanych z prawem zamówień
publicznych, gospodarki odpadami oraz prawem
budowlanym. Zajmuje się sprawami z dziedziny
prawa administracyjnego dotyczącymi projektów z zakresu realizacji inwestycji, w tym umów
z partnerami inwestycyjnymi.
Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowa-

nych. Ponadto zgodnie z definicją regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zawartą w ustawie z 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, aby instalacja mogła być uznana za
regionalną, musi spełniać wymagania najlepszej
dostępnej techniki lub technologii”.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że
gmina zobowiązana jest m.in. ograniczyć masę
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (art. 3c
ust. 1 ustawy u.c.p.g.). Przyjęcie, że 36-miesięczny okres przejściowy wskazany w § 8
rozporządzenia znajduje zastosowanie również
w odniesieniu do instalacji regionalnych, oznaczałoby w istocie przyznanie monopolu na
zagospodarowanie odpadów instalacjom, które
nie są w stanie przetworzyć odpadów komunalnych zgodnie z podstawowymi celami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Konsekwencje takiego stanu rzeczy poniosą
gminy, które będą zobowiązane do zapłaty kary
za każdą brakującą tonę odpadów komunalnych
wymaganą do ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Gminy w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych obowiązki te przerzuciły na wykonawców ubiegających się o zamówienie. Na
papierze gmina pewnie dostanie wszystko, a jak
nie, to ewentualną karę ściągnie z wykonawcy.
Czy jednak o to chodziło? Dzisiaj widać inny
problem praktyczny. RIPOK-i, które już spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie
MBP, nie są w praktyce w stanie konkurować
ceną przetwarzania odpadów z instalacjami
o statusie RIPOK, które tych wymagań nie
spełniają, mając rzekomo czas na przystosowanie się. Zmieszane odpady komunalne do
najnowocześniejszych instalacji po prostu nie
trafiają. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle.
Anna Specht-Schampera,
radca prawn,y
Kancelaria Prawna Schampera, Dubis,
Zając i Wspólnicy sp.k.

rzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
Prowadzi seminaria w języku polskim i niemieckim na rzecz klientów korporacyjnych i instytucji. Regularnie publikuje artykuły, w szczególności w opisanych powyżej dziedzinach
specjalizacji. Jest stałym współpracownikiem
czasopisma branżowego „Przetargi Publiczne”,
a także firmy Abrys. Udziela praktycznych porad
w specjalistycznych dziennikach oraz czasopismach branżowych.
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Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Dziecko rewolucji
Rewolucja odpadowa staje się faktem. Bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie.
Władze resortu środowiska zapewniają, że nie ma odwrotu od przyjętych w 2011 r. zapisów
ustawowych. Drobne korekty mogą być wprowadzone, gdy system ruszy na dobre i analiza
jego działania da ku temu podstawy.

U

stawa o utrzymaniu czystości i porządku
z założenia stanowi akt prawny regulujący działania samorządu w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców. Akt ten obciąża
gminę odpowiedzialnością za zorganizowanie
i utrzymanie systemu obejmującego zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Gminy po raz
pierwszy w historii Polski dostały do ręki argument
w postaci powszechnej opłaty przeznaczonej na
zbieranie oraz pokrycie kosztów zagospodarowywania odpadów. Od wejścia w życie większości
zapisów ustawy (styczeń 2012) organy wielu
jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane
były do przyjęcia szeregu postanowień mających
często charakter prawa miejscowego.
Zadania gminy
Sejmiki województw wraz z uchwałą w sprawie
przyjęcia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podejmowały uchwały w sprawie jego
wykonania, w których wskazywały regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz z gminami
wchodzącymi w ich skład oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
jak i instalacje do zastępczej obsługi regionów.
W ten sposób gminom i podmiotom odbierającym odpady zostały wskazane instalacje,
do których są zobowiązane kierować określone rodzaje odpadów. Do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
(a w przypadku ich awarii lub braku – do instalacji
wskazanych jako zastępcze), zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku (...) powinny

być przekazywane zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
przeznaczone do składowania. Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych należy do
zadań gminy. W tym celu samorządy były (i dalej
są) w pierwszej kolejności zobowiązane wybrać
podmiot, który będzie budował, utrzymywał
lub eksploatował regionalną instalację w drodze

„

Brakuje systemu
organizującego przepływ
odpadów tak, aby ich zagospodarowanie było prowadzone
optymalnie pod względem
kosztowym, technicznym
i środowiskowym.

”

przetargu, partnerstwa publiczno-prywatnego
lub udzielenia mu koncesji na roboty budowlane
czy usługi. W sytuacji, gdy podjęte działania nie
doprowadzą do wyłonienia podmiotu, gmina
będzie mogła sama realizować to zadanie.
Regionalne instalacje
Budowa regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz kierowanie
strumieniem odpadów są konieczne, by możliwe
było zrealizowanie obowiązków wynikających
z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we właściwym terminie odpowiednich poziomów ograni-

Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Obecnie Radę RIPOK tworzy 35 podmiotów zarządzających lub realizujących budowę regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz ośmiu najwyższej klasy ekspertów (technolodzy, prawnicy). Ukonstytuowało się
też ciało przedstawicielskie rady, czyli prezydium (15 podmiotów). Na przewodniczącego Rady wybrany został Piotr
Szewczyk – dyrektor ZUOK „Orli Staw”.
Skład Rady RIPOK nie jest zamknięty, inicjatywa jest otwarta na kolejne osoby i instytucje. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej dedykowanej temu przedsięwzięciu: www.radaripok.pl.
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czenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, przekazywanych do składowania.
Ustawa nakłada ten obowiązek na gminy.
Wiele samorządów, działając indywidualnie
lub wspólnie w formule związku międzygminnego bądź porozumienia międzygminnego, jak
również nieliczne podmioty prywatne, podjęły jakiś czas temu wysiłek budowy instalacji,
RIPOK. Spełniając odpowiednie wymagania, instalacje te zostały ujęte w wojewódzkich planach
gospodarki odpadami. Status taki daje instalacji
w świetle prawa, szereg przywilejów, nakłada na
nią także wiele obowiązków. Od przełomu roku,
gdy wejście w życie nowego systemu zbliżało się
nieuchronnie, pytań, wątpliwości i potencjalnych
zagrożeń pojawiało się coraz więcej. Wielu zarządzających RIPOK-ami sygnalizowało dramatyczny
spadek ilości trafiających do nich odpadów, mimo
że zgodnie przyjętymi WPGO cały ich strumień
powinien kierować się do tych instalacji. Pojawiła się
więc oddolna, środowiskowa potrzeba stworzenia
reprezentacji instalacji mających tworzyć sieć zapewniającą przetwarzanie odpadów komunalnych,
a tym samym ponoszących odpowiedzialność za tak
ważny aspekt bezpieczeństwa ekologicznego kraju.
Powstanie rady
Podczas jednej z ogólnopolskich konferencji specjalistycznych (Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów),
organizowanej przez spółkę Abrys, grupa inicjatywna powoła Radę Przedstwicieli RIPOK.
Celem tej inicjatywy jest wypracowanie
wspólnej ścieżki postępowania przy rozwiązywaniu wątpliwości dotyczących wdrożenia „rewolucji odpadowej” oraz poszukiwanie nowych,
optymalnych rozwiązań, pozwalających zapewnić
efektywne funkcjonowanie nowego modelu gospodarki odpadami. Ma to być otwarte forum
wymiany doświadczeń, proponujące konkretne
zmiany w prawie, które pozwolą na doskonalenie
systemu, wzajemne wsparcie w sytuacjach problemowych, a nawet opiniowanie aktów prawnych.

Fot. Archiwum REMONDIS
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Jeden z głównych problemów, z jakimi zarządcy RIPOK-ów muszą się mierzyć w nowym
systemie gospodarki odpadami, to brak jednoznacznego zdefiniowania stanu prawnego,
gwarantującego uznanie danych instalacji za
RIPOK-i, gdyż w WPGO funkcjonują różne

„

Konieczna jest
skuteczna kontrola

”

przemieszczania odpadów
trafiajacych do instalacji.

modele podejścia do tej kwestii. Problemem
jest także niejednoznaczne określenie technologii uznawanych za spełniające wymagania
RIPOK-ów, szczególnie dotyczących mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz mechaniczno-biologicznej stabilizacji.
Wśród aspektów ekonomicznych trapiących przedsiębiorców mówi się o braku reguł
współpracy instalacji w regionach określonych
w WPGO (regionalne, zastępcze) i ukierunkowania strumieni odpadów między nimi. Brakuje w zasadzie systemu organizującego przepływ odpadów tak, aby ich zagospodarowanie

było prowadzone optymalnie pod względem
kosztowym, technicznym i środowiskowym.
Nie ma jednoznacznej interpretacji, czy
w pierwszej kolejności mają być zaspokojone
potrzeby instalacji regionalnych, a następnie
zastępczych.
W ocenie wszystkich uczestników Rady RIPOK najważniejszą kwestią jest podjęcie szybkiej
i skutecznej kontroli przemieszczania odpadów,
które trafiają do instalacji nie zawsze posiadających stosowne zezwolenia w zakresie ich
zagospodarowywania. Skutkuje to kierowaniem
odpadów do instalacji tańszych, niekoniecznie
efektywnych, rezultatem czego jest zagospodarowanie odpadów niezgodnie z przepisami oraz
łamanie zasady bliskości.
Poznańska firma Abrys jest partnerem organizacyjnym, którego celem jest umożliwienie
i stworzenie platformy wymiany doświadczeń,
poglądów. Jako partner będzie pomagać w nawiązaniu kontaktów, jednak sam jej kształt zależy
od członków i ich zaangażowania.
Przedsięwzięciu patronuje ogólnopolski miesięcznik branżowy „Przegląd Komunalny”, który
na swoich łamach zamieszcza wnioski i postulaty
wysuwane na każdym ze spotkań Rady.
Tomasz Szymkowiak

Tomasz Szymkowiak
absolwent politologii o specjalizacji
samorządowej na
UAM Poznań. Od
połowy lat dziewięćdziesiątych
pracuje w poznańskiej spółce Abrys,
która jest wydawcą
czasopism branżowych i organizatorem ogólnopolskich szkoleń i konferencji. Od 2003 r.
szefuje działowi wydawnictw na stanowisku
dyrektora-redaktora naczelnego wydawnictw.
W swoim portfolio spółka ma pięć miesięczników ogólnopolskich: „Przegląd Komunalny”,
„Recykling”, „Czysta Energia”, „Wodociągi-Kanalizacja”, „Zieleń Miejska” oraz portale
branżowe: komunalny.pl, czystaenergia.pl,
ecomanager.pl.
W zakresie edukacji ekologicznej prowadzi
portal zielonalekcja.pl oraz współpracuje
z gminami, przedsiębiorstwami, szkołami czy
organizacjami pozarządowymi, oferując na
tym polu wielorakie, często niekonwencjonalne rozwiązania.
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Znaczenie logistyki odzysku dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami

Brak systemowych rozwiązań
 standardy działania – w Polsce nie ma
zgody
co do określenia najlepszego standardu
Nowy system gospodarki, podobnie jak ten poprzedni, cechuje
selektywnej zbiórki odpadów – głosy praktyków
brak systemowych rozwiązań logistycznych. Jest to podstawowy
i ministerstwa są sprzeczne. Wydaje się być więc
problem uniemożliwiający sprawne zafunkcjonowanie selektywnej kluczowe rozpoczęcie budowy systemu opartego
na (możliwym z logistycznego punktu widzenia)
zbiórki odpadów komunalnych, w tym tak istotnych odpadów
usystematyzowaniu działań w zakresie separowaopakowaniowych.
nia odpadów w taki sposób, by można je przekazać
do recyklingu surowcowego;
 edukacja – znajomość możliwości logiardzo istotnym elementem jest również stanowi cenny surowiec, za który mogliby uzyskać
stycznych (infrastruktury) oraz zasad współpracy
niezasadnie wydłużony proces legislacyjny dodatkowe środki finansowe;
i decyzyjny w naszym kraju. Polska, mimo
 określamy nasze RIPOK-i poprzez opis jest kluczowa do określenia społeczeństwu wymaże już nie dzieli nas od cywilizowanej Europy mur słowny, zamiast określenia minimów odzysku i re- gań ze strony sektora gospodarki odpadami, co do
berliński, w dalszym ciągu wykazuje brak zain- cyklingu, które powinny spełniać, czy efektywności pracy społecznej, jaką muszą oni wykonać w gospodarstwach domowych. Nie można sprawnie
teresowania najnowocześniejszymi rozwiązania- surowcowej, którą powinny zapewnić;
mi i osiągnięciami nauki w zakresie gospodarki
 nakładamy na przedsiębiorców obowią- edukować, skoro nieznany jest efekt finalny, jaki
odpadami. Dlaczego? Trudno odpowiedzieć, bo zek edukacji ekologicznej w kwocie 2% wartości chcemy osiągnąć, a więc nie wiemy, czy chcemy
wartość surowców wtórnych na świecie rośnie opakowań, podczas gdy wartość produkowanych spalać odpady, czy poddawać je recyklingowi,
i rosnąć będzie, więc z pewnością warto racjonalnie w Polsce opakowań wynosi ok. 20 mld zł– daje nam i w jaki sposób chcemy to robić.
Rozmieszczone
gospodarować tym deficytowym zasobem. Podam
Polska wykazuje brak zainteresowania
w całym kraju Regiokilka tylko przykładów:
 planujemy, od dawna, budowę kilkunastu
nalne Instalacje Przenajnowocześniejszymi rozwiązaniami i osiągnięciami
spalarni odpadów, podczas gdy zapotrzebowanie
twarzania Odpadów
mamy najwyżej na 5 z nich. Dodatkowo nadwyżKomunalnych mają
nauki w zakresie gospodarki odpadami
ka mocy przerobowych występuje w dużej ilości
bardzo zdywersyfikou naszych sąsiadów;
to około 400 mln zł na edukację ekologiczną. Czy wane ceny związane z przyjmowaniem odpadów
 zaczynamy rozwijać selektywną zbiórkę, będą to efektywnie wydatkowane środki, skoro na instalacje. Z czego to wynika? Dlaczego tak
podczas gdy na świecie trwa dynamiczny rozwój brak standardów i konkretnej definicji działań? różna jest wydajność poszczególnych instalacji
instalacji do mechanicznego sortowania, które mogą Istnieje obawa, że za te 400 mln złotych zaleją nas i co na nią wpływa? Usystematyzowanie i racjonalizacja tychże procesów jest punktem wyjścia
realizować ten proces automatycznie, pod warun- wątpliwej jakości ulotki edukacyjne.
To tylko kilka przykładów braku systemowe- do dalszych prac nad doskonaleniem systemu
kiem, że podzielimy strumień na suche i mokre
oraz szkło (prace nad segregacją szkła już trwają); go podejścia i odpowiednich ram prawnych. Do gospodarki odpadami w Polsce. Spojrzenie glo deponujemy ok. 80% naszych odpadów, stworzenia efektywnego systemu gospodarowania balne jest elementem nieodzownym w budowie
podczas gdy nasi sąsiedzi otwierają składowiska odpadami niezbędne są działania w trzech nastę- szczegółowych rozwiązań logistycznych, standaryzacji w obszarze informowania społeczeństwa
odpadów pod hasłem „citymining” i wydobywają pujących obszarach:
 logistyka odzysku – umiejętne zarządzanie i edukacji ekologicznej.
z nich cenne surowce;
dr Katarzyna Michniewska,
 przedsiębiorcy w Polsce mieszają wszystko, strumieniem odpadów, które maksymalizuje jego
adiunkt Instytutu Logistyki,
co wytworzą na terenie zakładu i płacą za odbiór wartość i użyteczność jako surowca wtórnego dla
Wojskowa Akademia Techniczna
śmieci, gdzie ponad 70% z opłacanych elementów zakładów ponownego przetwórstwa;

B

„

dr Katarzyna Michniewska
Specjalista w zakresie logistyki odzysku; były pracownik działów logistyki największych światowych koncernów FMGC (L’Oréal i Kraft Jacobs Polska). Praktyczne
doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami
zdobyła prowadząc od 2002 r. organizację odzysku
z największą liczbą klientów wśród organizacji odzysku
w Polsce. Zawodowe zainteresowania wiąże z problematyką roli logistyki odzysku w tworzeniu wartości
dodanej w sieciach dostaw; obroniła pracę doktorską
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w tym zakresie (SGH, Warszawa). Absolwentka
Wydziału Zarządzania i Informatyki (UE, Wrocław)
– specjalizacja logistyka. Dyplom Wydziału Prawa
(UW, Warszawa) – prawo spółek handlowych. Pełni
funkcję członka rady nadzorczej w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami. W firmie Eko Cykl Organizacja
Odzysku SA jest prezesem zarządu spółki i akcjonariuszem współzałożycielem. Od 2011 r. pełni funkcję
dyrektora zarządzającego w firmie M&M Consulting.
Kontakt email: katarzyna.michniewska@ekocykl.org

Reklama
Nowe technologie utylizacji i przeróbki
odpadów oraz produkcji energii
l Reprezentujemy 16 technologii z różnych stron świata, w tym z:
USA, Kanady, Japonii, Korei Płd., Izraela, Szwecji, Niemiec i Polski.
l Dobieramy technologie odpowiednie do każdego rodzaju
odpadów:
 odpadów stałych – od odpadów komunalnych poprzez
przemysłowe do niebezpiecznych (w tym chemicznych
i medycznych oraz azbestu),
 odpadów mokrych – od ściekowych po olejowe,
 gazów i odpadów niskoradioaktywnych.
l Ponadto oferujemy technologie bioelektrowni na biomasę lekką
i ciężką oraz fotowoltaikę III generacji.
l W ofercie: urządzenia mobilne, kontenerowe i instalacje
dopasowane do każdej ilości odpadów.
l Przygotowujemy projekty i analizy.
l Współpracujemy w pozyskiwaniu finasowania.
l Jesteśmy obecni w 24 krajach świata.

W2E Distribution sp. z o.o.

REKLAMA

ul. Meissnera 4 lok. 31 03-982 Warszawa
kontakt@w2edistribution.com
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Korzystna współpraca

Przyszłość
w odzysku
EKO-PUNKT Organizacja
Odzysku SA to jedna z największych organizacji odzysku
w Polsce. Od wielu lat przejmuje obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych. Dzięki
temu przedsiębiorcy mogą
uniknąć dodatkowych obciążeń
finansowych, skoncentrować
się na działalności podstawowej i zyskać wizerunek firmy
przyjaznej środowisku.

D

ziałalność EKO-PUNKT stanowi odpowiedź na wymogi ustawy
z 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity DzU
z 2007 r. nr 90, poz. 607).
Umowa zawarta z EKO-PUNKT SA gwarantuje przedsiębiorcy przejęcie przez organizację
wszelkich obowiązków wynikających z ustawy.
Zapewnia obsługę w zakresie odzysku i recyklingu,
sprawozdawczości oraz nadzoru całego procesu.
Ponadto EKO-PUNKT przejmuje obowiązki w za-

kresie skutków finansowych związanych z opłatami
produktowymi.
Skorzystanie z usług firmy EKO-PUNKT SA
umożliwia jednostkom handlowym zminimalizowanie nakładów koniecznych do wywiązania się
z obowiązków ustawowych. Dotyczy to przede
wszystkim programowania systemów selektywnej
zbiórki odpadów opakowaniowych, doboru optymalnej techniki ich gromadzenia oraz wdrażania
rozwiązań zalecanych przez recyklerów w zakresie
utrzymania standardów zbiórki.

Schemat działalności organizacji odzysku, obiegu odpadów opakowaniowych i ewidencji
dokumentów

Źródło: EKO-PUNKT Organizacja Odzysku SA
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Współpraca z EKO-PUNKT Organizacją
Odzysku SA pozwala samorządom na zmniejszenie kosztów związanych z obowiązkami
wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, a także na skorzystanie
z bogatego zaplecza infrastrukturalnego i doświadczenia firm partnerskich, wyspecjalizowanych w branży recyklingu.
Dzięki umowie z EKO-PUNKT SA recykler
ma gwarancję stałej dostawy wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych: szkła białego,
kolorowego, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, aluminium oraz opakowań wielomateriałowych. Odpady mogą mieć formę zbelowaną
lub inną, uzgodnioną wcześniej z recyklerem.
Otrzymuje on więc systematycznie dostawy od
profesjonalnego partnera, zgodne z wysokimi
standardami.
EKO-PUNKT to organizacja stworzona
przez Remondis, jedną z największych europejskich firm zajmujących się recyklingiem. Dzięki
temu korzysta nie tylko z międzynarodowego doświadczenia, lecz także z najnowocześniejszych
technologii i całego zaplecza infrastrukturalnego.
Nowatorskie techniki załadunku, automatyczne
identyfikowanie pojazdów oraz planowanie tras
za pomocą systemów nawigacji GPS pozwalają
optymalizować drogę odpadów.
n
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Śmieciowa (re)wolta
Rozmowa z Leszkiem Pieszczkiem,
członkiem zarządu REMONDIS sp. z o.o
Zacznijmy od początku, czyli przyczyn wprowadzenia obecnych zmian. „Państwo
nie miało żadnej kontroli nad odpadami, trzeba było ukrócić tę anarchię” – mówił
Andrzej Kraszewski, twórca ustawy śmieciowej. Dlaczego śmieci stały się dla Państwa
przedmiotem pożądania?
Po pierwsze, nie jest prawdą, że nie miało żadnej kontroli. To wszak państwo wydawało
przedsiębiorcom koncesje na zbiórkę, transport i zagospodarowanie odpadów oraz wszelkie
pozwolenia wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej. Państwo miało niezbędne
instrumenty i służby kontrolne, ale nie korzystało z nich w wystarczającym stopniu i głównie
w tym tkwił problem. Od strony konsumentów też nie można mówić o anarchii – przecież
każdy właściciel nieruchomości musiał mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów. System
oparty był na wolnym rynku, a głównym regulatorem była możliwość wyboru takiej
firmy, która była solidna, odbierała odpady regularnie i zostawiała po sobie porządek.
Jako przedsiębiorca prywatny zawsze będę bronił idei wolnego rynku i minimalizacji
ingerencji państwa w procesy gospodarcze.
Fakt, że jest o co się bić. Wartość rynku śmieciowego w Polsce oblicza się
na 7 mld zł rocznie. Pytanie tylko, czy chodzi jedynie o pieniądze. Obawiam się,
że nie – a tam, gdzie zacznie się polityka, nadchodzące wybory samorządowe
i lokalne układy, skończy się ekonomia i ekologia. Na razie bądźmy jednak dobrej
myśli. Wprowadzona została potężna zmiana systemowa. Przedsiębiorcy prywatni
dostosowują się do nowych realiów i chcą jak najlepiej spełniać wymogi nowej ustawy.
No właśnie, zmienić ma się podobno wszystko: krajobraz, bo znikną dzikie
wysypiska; gospodarka odpadami, bo śmieci staną się towarem przynoszącym zysk;
świadomość obywateli, bo zachęceni będą do ekologicznej segregacji; ceny, bo konkurencja na rynku wymusi obniżki. Piękna perspektywa, ale czy choć w części realna?
Przestrzegam przed zbytnim optymizmem w tym zakresie. Patrząc no to, co obecnie
dzieje się na rynku, obawiam się, że nie pójdzie tak łatwo, a wręcz w niektórych aspektach
może być jeszcze gorzej. Najlepszy przykład to przysłowiowe już wożenie przez Kowalskiego śmieci do lasu czy podrzucanie do kubłów na przystanki.
Ustawodawca słusznie założył, że dzięki temu, iż gmina będzie musiała odebrać
od nas wszystkie wytworzone śmieci, nie będzie już pokusy, aby wyrzucać je do lasu.
I tu prywatnie mam nadzieję – jak każdy z nas – że idąc z rodziną na spacer, nie znajdę
stosów śmieci w pobliskim lesie. Problem w tym, że jest to jedynie niewielki ułamek ilości
odpadów w systemie.
Jednak jako fachowiec w dziedzinie odpadów zauważam dużo bardziej niepokojące
zjawiska. Chodzi o teoretycznie malejącą ilość odpadów powstających w naszym kraju i coraz
częściej pojawiające się „technologie pseudorecyklingu”, pozwalające na zagospodarowanie
odpadów po nierealnie niskich cenach. Według danych statystycznych składowiska odbierały
w latach 2011 i 2012 o prawie 30% mniej odpadów niż w roku 2010. Czy to oznacza, że
zostały one zagospodarowane w nowoczesnych instalacjach? Bynajmniej nie. Nie oznacza
to także, że nagle staliśmy się świadomym ekologicznie społeczeństwem i przestaliśmy tyle
konsumować, a ilość produkowanych przez nas odpadów zmniejszyła się tak drastycznie.
Niestety, prawda jest taka, że pojawiła się szara strefa zagospodarowywania odpadów. Wiele
instalacji posiadających status RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) zgłasza, że mimo obowiązującego od stycznia nakazu wożenia do nich odpadów,
przetwarzane przez nie ilości maleją. Nie jest tak, że odpady wyparowały w magiczny sposób.
Obawiam się, że zostały nielegalnie „zagospodarowane” w żwirowniach, byłych
wyrobiskach pokopalnianych, zamykanych właśnie składowiskach itp. Patrząc na 

REMONDIS
jest wspólnikiem wielu miast w Polsce, np.: Otwock,
Szczecin, Świdnik, Tarnowskie Góry oraz Krosno.
Obecnie ma 42 oddziały na terenie całego kraju, zatrudnia 2460 pracowników i uzyskuje obrót w wysokości ok. 814 milionów złotych rocznie.
Posiada rozbudowaną sieć własnych sortowni odpadów opakowaniowych i komunalnych, kompostowni, instalacji do paliwa alternatywnego, recyklingu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz organizacje odzysku EKO-PUNKT SA i ELECTRO-SYSTEM SA
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Fot. Archiwum REMONDIS

Specjaliści z branży przewidują, że po 1 lipca lista firm zostanie zdziesiątkowana. Czy
już w tej chwili można powiedzieć, że te prognozy są prawdziwe?
Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych danych. Pierwsze sygnały pokazują, że raczej będzie to
pozytywna selekcja, która odbędzie się w kilku etapach. Po pierwsze, spełnienie wymogów SIWZ
w przetargach i możliwość złożenia oferty to pierwsze sito, które wyłoni najlepszych i często zmusi
mniejsze firmy do założenia konsorcjów.
W tym wypadku to dobrze, że zostaną najlepsi. Garażowe firmy stosujące wątpliwej jakości
sprzęt, które w przypadkowy sposób zagospodarowują odpady według zasady byle taniej, muszą
wypaść z rynku.
Kolejny etap to podpisanie umowy i rozpoczęcie świadczenia usług. Ten moment może być
niestety bolesny dla zamawiającego. Okazuje się, że pojawili się przedsiębiorcy, którzy w sposób
całkowicie nieodpowiedzialny złożyli oferty po absurdalnie niskich cenach, a następnie nie pojawili
się na podpisaniu umowy. Na szczęście były to przypadki sporadyczne.

Fot. Archiwum REMONDIS

Na razie jednak nowe przepisy samorządy, przedsiębiorcy i mieszkańcy oceniają,
jako niekorzystne dla siebie. Czy ktoś – oprócz wytwórców pojemników, bo te zakłady
przeżywają prawdziwy boom – może być z nich zadowolony?
Producenci pojemników z pewnością. Takiego prosperity jak w tej chwili nie mieli nigdy dotychczas. Obecnie zamówienie większej ilości pojemników jest praktycznie niemożliwe. Dostawcy
są dosłownie obłożeni zleceniami.
Terminy realizacji to minimum kilka miesięcy, a pojemnik stał się tak deficytowym towarem,
że coraz częściej zdarzają się ich kradzieże. Do Polski ściągane są kontenery z całej Europy. Oczywiście to tylko stan przejściowy i wszystko się niebawem ustabilizuje.
Bynajmniej nie tylko producenci kubłów mają teraz boom. Nie zapominajmy o wszystkich pozostałych dostawcach technologii monitorowania i zbiórki odpadów: systemów GPS, producentów
wideorejestratorów, czujników ważenia, specjalnych chipów i czytników kart, kodów etc. Do tego
dochodzą dostawcy specjalistycznych programów i systemów informatycznych umożliwiających
śledzenie odbioru online i zgłaszanie wszelkich utrudnień.
Sytuację nakręcają dodatkowo, czasami wręcz nierealne, wymagania zamawiającego. Następuje
swoisty przerost formy nad treścią, kiedy w małej miejscowości śmieciarki muszą być wyposażone
w najnowocześniejsze technologie, których nie tłumaczy faktyczna potrzeba, a jedynie zapisy
specyfikacji przetargowej.
Wszystkie te inwestycje muszą niestety ponosić przedsiębiorcy.

Fot. Archiwum REMONDIS

pojawiające się na przetargach podejrzanie niskie ceny za zagospodarowanie odpadów, nawet
poniżej cen przyjęcia na składowisko, skala tego problemu będzie rosła, a „instalacje do dołkowania śmieci” będą plagą całej branży i naszego środowiska naturalnego.
Władzę nad systemem mają teraz samorządy, które będą całkowicie odpowiedzialne za system
i za osiągnięcie obowiązkowych poziomów recyklingu wynikających z traktatu akcesyjnego do
Unii Europejskiej. Każda gmina ma obowiązek przekazać do recyklingu w 2013 roku minimum
13% odpadów, a w roku 2020 już 50%.
Niestety, spełnienie tych wymagań nie będzie możliwe i widać to już wyraźnie. Jeśli Państwo
nie zastosuje się faktycznie do hierarchii postępowania z odpadami i nie zapewni właściwej
kontroli realizacji zapisów ustawy, to będziemy mieli poważny problem ekologiczny i ekonomiczny. Rozważyć należy wprowadzenie nowoczesnej, dobrze wyposażonej policji ekologicznej,
działającej sprawnie i skutecznie, a nie tak jak obecnie.
Przedsiębiorcy, startując w przetargach, chcą być dla samorządu partnerem, który zapewni
niezawodny odbiór i właściwe zagospodarowywanie odpadów. Władze samorządowe i mieszkańcy muszą zrozumieć, że aby faktycznie zrealizować nałożone na gminy poziomy recyklingu,
muszą ponieść wyższe koszty. Niezbędne jest tutaj myślenie w dalszej perspektywie niż tylko do
przyszłorocznych wyborów. Jest to niestety bardzo rzadkie zjawisko, gdyż obecnie w większości
przypadków cena za wywóz stała się już elementem przyszłorocznej kampanii wyborczej. Im
taniej, tym lepiej.
Przetargi są niezbędnym elementem systemu, ale najniższa cena jako jedyne kryterium wyboru
oferty może doprowadzić do powstania wspomnianych wcześniej patologii.

Poznań

Warszawa
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Kolejną weryfikację, tę ostateczną, przyniesie czas. Podmioty wykonujące usługi będą musiały
sprostać wyzwaniom i zapewnić sprawną gospodarkę odpadami w danej gminie. Tutaj oceniającymi
będą mieszkańcy oraz władze samorządowe. Według mnie, na szczęście, pozostawiono przetarg
jako element systemu. Proszę sobie wyobrazić, że pozostałby komunalny monopol na świadczenie
takich usług. W dłuższej perspektywie mogłoby to doprowadzić do spadku jakości usług i nie
pozostawiłoby żadnego elementu kontroli wyboru dostawcy.

Fot. Archiwum REMONDIS

Szczecin

Fot. Archiwum REMONDIS

Fot. Archiwum REMONDIS

Niewątpliwie śledził Pan rozstrzygnięcia przetargowe. Czy rzeczywiście szansę na
wygraną miały wyłącznie wielkie firmy?
To jeden z mitów, którym straszono przed wprowadzeniem mechanizmu przetargów. Kompletnie nie znajduje to potwierdzenia w faktycznych wynikach. W wielu przypadkach, szczególnie
w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich, wygrały lokalne małe firmy prywatne, jak
i komunalne.
Samorządowcy obawiają się, że ich własne spółki komunalne nie wygrają z konkurencją, a to oznacza zwolnienia i – w niektórych przypadkach – stratę funduszy zainwestowanych w firmę. Jednak taka sama troska – jak sądzę – spędza sen z powiek wszystkim
przedsiębiorcom.
Pomysłodawcy monopolu komunalnego twierdzili, że chcą chronić pracowników spółek komunalnych przed upadłością ich zakładów pracy, a w konsekwencji przed bezrobociem. Pytanie,
dlaczego chcieli to robić kosztem 35 tysięcy Polaków pracujących w spółkach prywatnych? Jak już
wspominałem wcześniej, nie nastąpiła żadna epidemia upadków firm komunalnych.
W wielu miastach, w których przetargi zostały rozstrzygnięte, stało się to, przed czym
przestrzegali eksperci: monopolizacja rynku. UOKiK już ukarał jedną z wrocławskich
firm, która wykorzystała swoją pozycję monopolisty na lokalnym rynku i bezpodstawnie
podniosła ceny za przyjęcie śmieci. Urząd przygląda się jeszcze 27 przypadkom. Czy takie
praktyki mogą stać się regułą?
Dobrze, że temu, co dzieje się na rynku, przyglądają się instytucje takie jak UOKiK – monitorujące działania podmiotów świadczących usługi, jak instytucje, do których można się odwołać
w przypadku wadliwie przygotowanego przetargu. Sytuacja, która miała miejsce we Wrocławiu,
była ewidentnym wykorzystaniem przez jedną firmę zbyt mocnej pozycji rynkowej. Natomiast
decyzja Krajowej Izby Odwoławczej, która uznała wszystkie zarzuty firm prywatnych dotyczące
przygotowania specyfikacji przetargowej w Warszawie, pokazała, że nie można chronić spółek
komunalnych jako jedynie słusznych.
Z pewnością nie można powiedzieć, że takie sytuacje są regułą. To wyjątki – trzeba patrzeć
na to zjawisko w kontekście blisko 2600 przetargów, które odbyły się na terenie całego kraju.
Minister środowiska Marcin Korolec twardo deklaruje, że w najbliższych miesiącach
ustawa śmieciowa zmieniana nie będzie. Czy według Pana ustawa ta powinna być nowelizowana?
Według mnie to dobrze, że właśnie takie jest podejście ministerstwa. Wszyscy ponieśli olbrzymi
wysiłek organizacyjny. Zarówno samorządy, które musiały organizować skomplikowane procedury
przetargowe; przedsiębiorcy, którzy przez nie przebrnęli, jak i mieszkańcy, którzy musieli wypełniać
deklaracje odpadowe i oswajać się z nowymi zasadami.
Z pewnością pojawiają się pewne niedociągnięcia i braki rozwiązań prawno-organizacyjnych,
szczególnie w sytuacjach przejściowych. Obecnie minister i urzędnicy rozpoczęli kontrolę terenową
wprowadzenia przez gminy nowej ustawy. Sami zapowiedzieli, że chcą na razie doradzać, pomagać
i nie będą stosować kar. Wszyscy potrzebujemy teraz czasu i spokoju do dalszej wytężonej pracy, po
to, by ustawa zaczęła przynosić efekty. Trzeba być czujnym i błyskawicznie reagować na patologie,
ale dajmy jej szansę!
Leszek Pieszczek
W Grupie RETHMANN jest od 1998 roku. Do roku 2009 odpowiadał za rozwój i zarządzanie organizacją
odzysku EKO-PUNKT SA Obecnie jest członkiem zarządu REMONDIS sp. z o.o.
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