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PAN JACEK OZDOBA
SEKRETARZ STANU
MINISTERSTWO KLIMATU

Szanowny Panie Ministrze,
Reprezentujemy firmy wprowadzające na rynek ponad połowę całej krajowej masy sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Z racji tego na członków APPLiA Polska (d. CECED) nałożone są
największe obowiązki dotyczące zebrania i sfinansowania recyklingu ZSEE.
Opiniujemy pozytywnie i zgadzamy się z wyborem metody określania poziomu zbierania jako
procentu średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu. Zgadzamy się również z
ministerialnym uzasadnieniem tej propozycji oraz załączonym wzorem.
Zwracamy jednak uwagę, że stosowana i zapewne kontynuowana obecna metoda obliczania celu
niesie w sobie olbrzymie ryzyko dla przedsiębiorców, ponieważ
• w przypadku rosnącej sprzedaży (co obserwowaliśmy do tej pory) i kilkunastoletniego cyklu
życia produktu, cel zbiórki może być wyższy niż wprowadzenie na początku cyklu! Przykład:
jeżeli rynek pralek rośnie o 5% r/r, to już po 10 latach cel 65% stanowi de facto ponad 100%
tego co było wprowadzone (sprzedawane) na rynek
• z kolei w przypadku załamania się rynku, średnia liczona z poprzednich lat dobrej koniunktury
odnosić się będzie do niższej sprzedaży i może stanowić jej 75%-80%. To będzie olbrzymie
obciążenie finansowe dla wprowadzających
Dodatkowo dochodzimy do limitu podaży i możliwości zbiórki. Według naszej wiedzy, cel 65%
nałożony w 2019 na kraje zachodnie UE nie został w żadnym kraju zrealizowany. W tych krajach nie
ma jednak tak drakońskiego systemu kar. Jest wielce prawdopodobne, że Polska nie będzie
wyjątkiem i mimo derogacji również będzie miała kłopoty w osiągnięciu wyznaczonego celu. Błąd
ustawodawców w szacowaniu możliwości rynkowych może kosztować producentów zbyt wiele.

Związek pracodawców AGD - APPLiA Polska, działa od 2004 roku jako jedyna reprezentacja branży producentów sprzętu AGD w Polsce.
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.
Zarejestrowany pod nr KRS: 0000189252 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba:
Warszawa., NIP: 526-276-88-45, REGON: 015645120, Nr rachunku bankowego: 39114010100000319736001001
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Wspomniana w Dyrektywie i Uzasadnieniu do projektu Ustawy druga metoda liczenia celu (85%
WEEE generated) nosi w sobie znamiona uczciwej metodologii. Nie jest jednak dopracowana, opiera
się na zbyt wielu szacunkach i skomplikowanych wyliczeniach. Z tych względów odrzuciliśmy ją
jednak uważamy za stosowne rozpoczęcie prac nad alternatywnym modelem wyznaczania celów
zbiórki i przetwarzania.
Pragniemy również odnieść się do sytuacji rynkowej i wskazać na grożące nam dodatkowe ryzyka:
• koncentracja systemu przetwarzania tylko w kilku zakładach. Przypadek awarii nawet
jednego z nich spowodować może brak realizacji celów, a w konsekwencji olbrzymie kary dla
wprowadzających
• pojawienie się nowych, nie wyodrębnionych grup produktowych np. paneli fotowoltaicznych
o długim okresie żywotności, które kanibalizują inne grupy (wówczas recykling paneli
realizuje się w rzeczywistości zużytymi pralkami zmniejszając ich podaż i podnosząc ich cenę).
Zważywszy na wymienione powyżej ryzyka oraz wyzwania stojące przed branżą wprowadzających
SEE oraz całym rynkiem ZSEE apelujemy i prosimy Pana o rozpoczęcie z nami dialogu.
Przesyłam wyrazy szacunku,

Wojciech Konecki
Prezes Zarządu
APPLiA Producenci AGD

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,
Philips, SEB Group, Samsung, Smeg, Teka, Vestel,
Vorwerk, Whirlpool.

2

