
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (124.) oraz Komisji 
Środowiska (81.) w dniu 4 grudnia 2017 rPrezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Re-
cyklingu Samochodów Adam Małyszko: 
Adam Małyszko, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów. 

Szanowni Państwo! Szanowny Panie Ministrze! 

Wyraziliśmy na piśmie prośbę o rozważenie wydania rozporządzenia, które dopuściłoby możliwość
stosowania w przypadku niektórych kodów odpadów zbiorczej karty przekazania odpadów. Ja czy-
tałem opinię do tego projektu sporządzoną jeszcze w ubiegłym roku. Większość przed- siębiorców 
wyraża swoje obawy. W przypadku dużych ilości tego typu odpady, jak odpady złomu, metali, któ-
rych wartość sięga rzędu 1 tysiąca zł za tonę, nie będą gdzieś porzucone w lesie czy w wyrobiskach,
bo to jest cenny towar. Ale we współpracy z PKP, z koleją często mamy pro- blemy z uzyskaniem 
masy w dniu nadania tych wagonów. Tak że przy wykorzystaniu zbiorczej karty dotrzymujemy tę 
masę potwierdzoną, najczęściej określoną po ważeniu w hutach, po wytarowaniu wagonów, po do-
kładnej analizie, ile czego było. Wówczas możemy rzetelnie prowadzić tą sprawozdawczość. Cza-
sami wagony ładujemy do godziny 22.00 czy 23.00 w nocy i po prostu dopiero na pierwszej stacji 
nadania, gdzie jest waga, lub u odbiorcy możemy to zważyć. W związku z tym nie jest możliwe fi-
zycznie w przypadku złomu i zapewne niektórych innych odpadów określić masę przy nadaniu. 

Dodatkowo chciałem powiedzieć, że dwudziestego czwartego wchodzi w życie rozporządzenie, któ-
re rów- nież dotyczy monitorowania transportu odpadów, zgodnie z którym do każdego transportu 
trzeba będzie dołączyć dokument potwierdzający rodzaj odpadu, jaki jest prze- kazywany. W zwia-
̨zku z tym to śledzenie i monitoring, za którymi jesteśmy, jest oczywiście uzasadnione, ale nie doty-
czy to wszystkich rodzajów odpadów. Dlatego przygo- towana i zaproponowana w naszym piśmie 
poprawka daje ministrowi możliwość... On nie musi tego rozporządzenia wydać. On może je wyda-
ć, jeśli w ciągu tych 2 lat uzna, że takie rozporządzenie przydałoby się, jeśli chodzi i o ener- getykę,
i o przemysł wydobywczy, i o branżę złomową, gdzie wiele osób złomu nie traktuje w ogóle jako 
odpad, bo często jest tak, że ten złom nawet traci status odpadu i już nie jest odpadem. Ale to jest 
jakby oddzielna historia. 

Dodatkowo jako stowarzyszenie forum recyklingu my jesteśmy odpowiedzialni za osiągnięcie po-
ziomów odzy- sku recyklingu – 95% odzysku i 85% recyklingu. Dla nas każdy kilogram jest wa-
żny. Tymczasem gdy dostarczamy na pojedynczych dostawach, często huty potrącają zanie- czysz-
czenia i nie możemy po prostu zdobyć takiego doku- mentu, który potwierdzi rzeczywistą masę. W 
uzasadnieniu wyczytałem, że będzie można to uzgodnić, natomiast mały przedsiębiorca w sporze z 
dużą hutą może mieć problem. Zbiorcza karta dawała nam szansę zgodności w 100% co do kilogra-
ma, ile zostało wyważone i przekazane. To jest tylko propozycja, żeby pan minister miał taką szan-
sę... Niekoniecznie musi takie rozporządzenie wydać, jeżeli rzeczywiście dojdzie do wniosku, że 
nie ma takiej potrzeby. Dziękuję bardzo.
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Prezes zarządu stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Adam Małyszko:
Adam Małyszko, stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, na sys-
tem BDO czekamy od 2012 r. Data wejścia w życie tego systemu była wielokrotnie prze-
kładana. Natomiast w tej chwili z wielką obawą oczekujemy na jego wejście w życie, po-
nieważ pozostało pół roku i, tak naprawdę, z przemysłem nikt nie rozmawia i nie wiemy co 
będziemy mieli w tym systemie 1 stycznia 2020 r. Czy rzeczywiście wystartuje? Czy odło-
żymy na bok wszystkie papierowe dokumenty? Czy w dalszym ciągu będziemy robić to w 
dwojaki sposób, czyli w wersji papierowej i w wersji elektronicznej?
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że – jak powiedział tu pan minister – przed odbiorem od-
padów trzeba będzie wygenerować kartę i ją okazać. Trzeba będzie taką kartę wydruko-
wać. Pojazd, który będzie używany do odbioru odpadów, będzie, prawdopodobnie, musiał 
mieć drukarkę, czyli dodatkowy sprzęt. Kierowcy będą musieli być przeszkoleni jak korzy-
stać z tego systemu. Nie wiadomo, czy będzie łączność z internetem, czy też jej nie bę-
dzie?
Jest wiele obaw.
Do tego dochodzą tzw. różnice wagowe w miejscu nadania i w miejscu odbioru. Nie wie-
my, gdzie w systemie BDO będzie zapisana ta różnica. Dziś w formie pisemnej możemy 
zrobić notatkę, że są to zanieczyszczenia lub różnice wagowe. Poza tym, do Głównego In-
spektoratu Ochrony Środowiska zgłaszaliśmy już problem potwierdzania mniejszego cię-
żaru odpadów, które przekazujemy.
Przypomnę, że prowadzący stację demontażu muszą osiągnąć poziom 95% odzysku i 
każdy kilogram jest ważny a huty często potrącają nam 5-10% zanieczyszczeń i nie 
uwzględniają tego w karcie przekazania odpadów. W przypadku systemu elektronicznego 
zmierzymy się z dużymi firmami, które nie wiem, czy będą chciały potwierdzać tę rzeczy-
wistość. Potrzebę przeprowadzenia kontroli zgłaszałem do głównego inspektoratu. Jak się 
okazuje, ten dokument został przesłany do pana ministra do wyjaśnienia.
Nie wiem, dlaczego Minister Środowiska ma wyjaśniać potwierdzenia nieprawdy w doku-
mentach, nieprawdy – w mojej ocenie. Moim zdaniem, również wycofanie zbiorczej karty 
przekazania odpadu, czyli wypełnienie raz na miesiąc takiego dokumentu zwiększy koszty 
przy bardzo dużych dostawach. Przy każdym transporcie będziemy musieli to wysyłać. W 
tej chwili, jeżeli odpady transportujemy tym samym środkiem transportu lub przez tę samą 
firmę, to możemy zrobić to raz w miesiącu i w ten sposób oszczędzamy wiele dokumen-
tów. Po wejściu w życie tego przepisu będziemy musieli robić to przy każdej dostawie.
Nie mam żadnej wątpliwości, że wszystkie warsztaty samochodowe i inne drobne podmio-
ty, które wytwarzają niewielkie ilości odpadów, w ogóle nie będą zorientowane jak to dzia-
ła, ponieważ w ich imieniu najczęściej odbiorca wystawia kartę przekazania w formie pi-
semnej. Jak to będzie działało?
Jest bardzo dużo takich pytań i chcielibyśmy, żeby ministerstwo podjęło dialog z przedsię-
biorcami, czy też z osobami, które tworzą tę bazę, żeby 1 stycznia nie martwić się tym, co 
nas będzie czekało, bo zatrzymamy sprawny system przekazywania odpadów zgodnie z 
przepisami.
Dziękuję.

Prezes zarządu stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Adam Małyszko:
Dziękuję bardzo.



Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na to, że podczas rozmów z urzędami marszałkowskimi
dochodzimy do wniosku, że na nowe decyzje (nie dotyczy to bezpośrednio BDO) będzie-
my czekać podobno ponad rok. Przedstawiciel urzędu marszałkowskiego w Warszawie 
stwierdził podczas konferencji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, że będzie tak dużo 
pracy, że nie zdążą tego wszystkiego zrobić.
W tej chwili dojdą kolejne obowiązki. Chcę już zauważyć, że do dziś nie wszystkie podmio-
ty z urzędu zostały wpisane do rejestru. Według list marszałków województw liczba stacji 
demontażu to około 1100 podmiotów a według DBO jest ich 800. Czy te podmioty działają,
czy nie działają? Tego nikt nie może określić. Po prostu, trzeba zwolnić tempo, żeby ja-
kość tych dokumentów była lepsza.
Przedstawię państwu sprawozdanie stacji demontażu. To jest sprawozdanie. To jest 6 ty-
sięcy rekordów, które, prawdopodobnie, będziemy musieli wpisać ręcznie, jeżeli systemy 
komputerowe nie będą mogły ze sobą współgrać i tej bazy zassać. To są ogromne koszty 
dla przedsiębiorców.
Wydaje się, że to ułatwi nam pracę. Zgadzam się, że ułatwia, ale w okresie przejściowym 
będziemy mieli bardzo dużo problemów.
Apeluję o to, żeby w dokumentach sprawozdawczych, które mamy przekazać Komisji Eu-
ropejskiej, ograniczyć ilość informacji. Nie ma sensu wpisywanie sześciu tysięcy informacji
o pojazdach. Własna masa pojazdu, masa przyjęta, numer rejestracyjny itd. Te rejestry 
prowadzimy z innej ustawy i mamy to w dokumentach. Ręczne wklepywanie tego do ra-
portu zajmie dużo czasu. Dziś robią to chyba marszałkowie, przedstawiciele funduszu rów-
nież. Wiem również jak dużo pracy im to zajmuje i jak łatwo jest o pomyłkę.

Dziękuję.


