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Jako inwestorzy, którzy stworzyli w Polsce nowoczesny i konkurencyjny przemysł AGD oraz
otworzyli liczne centra badawcze i usług wspólnych, apelujemy do polskiego rządu o
kluczowe dla nas decyzje nie wymagające publicznych nakładów finansowych.
Regulacje i przepisy dodatkowe tworzą ryzyko w stosunku do naszej podstawowej działalności i
narażają nas na straty mogące negatywnie wpłynąć na pozycję finansową oraz wielkość
zatrudnienia w naszych przedsiębiorstwach. W obliczu załamywania się w 2020 roku rynku
sprzedaży AGD/RTV i bezpośrednio związanego z nim rynku elektro-odpadów, wnioskujemy o
czasowe zawieszenie kar związanych z potencjalnym nieosiągnięciem celów selektywnej zbiórki
i recyklingu.
Informujemy, że jako przemysł AGD:
•
•

•

od 15 lat skutecznie realizujemy wyznaczone przez UE i Rząd Polski cele zbierania i
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
zainwestowaliśmy ponad 0,5 miliarda złotych (!) w system selektywnej zbiórki,
recyklingu i edukacji ekologicznej. Stworzyliśmy w ten sposób nową, nowoczesną branżę
przemysłową
jesteśmy w Polsce prekursorem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, która
wkrótce stanie się obligatoryjna dla innych branż. U nas ten system działa już od
kilkunastu lat.

W obliczu kryzysu stajemy przed problemem, który ma naturę legislacyjną i może być szybko
rozwiązany przez usunięcie bariery i ryzyka zapłaty przez nas wielomilionowych kar. Musimy
zebrać i poddać recyklingowi 60% średniej sprzedaży z poprzednich lat (w przyszłym roku 65%).
Przy malejącym rynku oznaczać to będzie zbiórkę w wysokości ok. 70%, obecnej sprzedaży, co
przy zamykaniu sklepów i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK staje się
niewykonalne. Kary za niezrealizowanie tego obowiązku mogą sięgnąć kilkuset milionów złotych.
Takiego obciążenia nie jesteśmy w tym i przyszłym roku przejąć.
Branża AGD zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych w budowę fabryk oraz
centrów usług wspólnych. Dajemy zatrudnienie setkom tysięcy osób. Polska stała się
największym centrum produkcji AGD w Unii Europejskiej jednak to właśnie w Polsce narażeni
jesteśmy na zapłacenie niespotykanych w Unii kar środowiskowych. Jako reprezentacja
producentów wnioskujemy o czasowe zniesienie kar i opłat za nieosiągnięcie celów
selektywnego zbierania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w 2020 oraz 2021 roku. Proponowany tekst:
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Art…. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. 2019 poz. 1895 tekst jedn. z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
Po art. 139a dodaje się ust. w brzmieniu: niewykonanie obowiązku osiągnięcia minimalnego
rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 72 ust. 1, za 2020 r.,
lub niewykonanie go w całości, nie powoduje obowiązku wniesienia opłaty produktowej, o której
mowa w art. 72 ust. 2.
Równocześnie apelujemy o analizę celów (limitów selektywnej zbiórki) na 2020 i 2021 rok, które
dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej. Według naszej wiedzy, żaden kraj członkowski nie
osiągnął w 2019 roku wymaganego limitu 65%! Obecny rok, a także 2021, z pewnością nie będą
w tym względzie łatwiejsze. Jesteśmy przekonani, że należy podjąć na szczeblu europejskim
aktywne działania w celu zredukowania lub całkowitego zniesienia limitów w ww. latach. Jako
APPLiA Europe jesteśmy gotowi do wsparcia działań polskiego rządu w tej sprawie. Chętnie
dostarczymy materiały źródłowe, dane i analizy udowadniające potrzebę i słuszność naszego
wniosku.
Mając na uwadze konkurencyjność polskiego przemysłu oraz konieczne
przedsiębiorców wnioskujemy o pozytywne rozpatrzenie naszych próśb i propozycji.
Jako Rada Związku pozostajemy w gotowości do konsultacji i dialogu przekazując
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Do wiadomości:
Pani Jadwiga Emilewicz
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
Pan Michał Kurtyka
Minister Klimatu

APPLiA – Producenci AGD to organizacja
zrzeszająca producentów i importerów
AGD w Polsce. Od utworzenia w 2004
roku działa jako jedyna reprezentacja firm
z dużego i małego AGD oraz wentylatorów
i klimatyzacji.
Naszymi członkami jest 27 firm: Aged,
Amica, Ariston, Atlantic, Beko, BSH,
Candy, Ciarko, Daikin, De’ Longhi,
Electrolux, Franke, Gorenje, Jura,
Kärcher,
Maan,
Miele,
MPM,
Panasonic,
Philips,
SEB
Group,
Samsung,
Smeg,
Teka,
Vestel,
Vorwerk, Whirlpool. Związek jest
członkiem APPLiA Home Appliance Europe,
Krajowej
Izby
Gospodarczej
oraz
Konfederacji Pracodawcy RP.

www.applia.pl

APPLiA Polska
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