ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUSINESS CENTRE CLUB
00-136 Warszawa, Pl. Żelaznej Bramy 10, NIP: 525-22-42-171,
tel.: (22) 625 30 37, fax: (22) 621 84 20, e-mail: biuro@bcc.org.pl,
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr: 0000070444

Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.

Pan Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
W załączeniu przesyłamy opinię Związku Pracodawców Business Centre Club do projektu
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Z poważaniem,

(-) Jarosław Oleksiak
Wiceprezes Zarządu ZP BCC
Dyrektor Generalny

(-) Katarzyna Herman
Wiceprezes Zarządu ZP BCC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Związek Pracodawców Business Centre Club (ZP BCC) działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r.
o organizacjach pracodawców. Zgodnie z art. 5 jego zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec
związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 16 i art. 16 (2)
wskazanej ustawy, ZP BCC ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków
pracodawców oraz ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego. Organ państwowy jest
obowiązany, w terminie 30 dni, przedstawić organizacji pracodawców swoje stanowisko lub uzasadnić stanowisko negatywne. ZP BCC , jako
członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jest łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi
a obywatelami Polski.
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Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości
stawek zabezpieczenia roszczeń

W celu uniknięcia obciążenia administracyjnego Starostów oraz Marszałków
województw, wnosimy o uregulowanie stawek zabezpieczenia roszczeń w
formie załącznika nr 1 do rozporządzenia, który będzie stanowił katalog
odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadów) ze stawkami przypisanymi odpowiednio do
każdego kodu odpadów. Takie potraktowanie sprawy pozwoli na większe
zróżnicowanie stawek. Bowiem zabezpieczenie dla odpadów niebezpiecznych,
powstających z zakładach chemii organicznej lub rafineriach, może nie pokryć
ewentualnych kosztów wykonania zastępczego. Natomiast, potraktowanie na
tym samym poziomie części zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego

z

gospodarstw

domowych

nie

odpowiada

logice

proporcjonalności zabezpieczenia do zagrożenia.
Ponadto, przypisanie każdemu z kodów odpadów stawki zabezpieczenia
uniemożliwi tworzenie interpretacji i opinii, które będą prowadziły do
przewlekłości postępowań administracyjnych. Określone w paragrafie 2 grupy
odpadów stanowią otwarte, nieprecyzyjne katalogi, których stosowanie w
praktyce przyniesie wiele problemów interpretacyjnych. Biorąc pod uwagę
powyższe wnosimy jak na wstępie.
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