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Sytuacja, w jakiej znalazła się  aktualnie polska gospodarka, oraz wyzwania, które stoją  przed 

przedsiębiorcami w najbliższych miesiącach, nie znajduje precedensu we współczesnej 

historii naszego Kraju. Działania podjęte przez władze polskie dają  przedsiębiorcom 

nadzieję , że po zmniejszeniu lub przynajmniej częściowym zniesieniu ograniczeń  

wynikających z kwarantanny sytuacja ekonomiczna poprawi się, co miejmy nadzieję  nie 

będzie zbyt odległą  perspektywą . 

Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce zrzesza między innymi przedsiębiorców z 

branży odpadowej. Nasi członkowie wykonują  wszelkie zalecenia Ministra Klimatu oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie warunków pracy, środków ochrony 

pracowników przed ryzkiem COVID-19, a także w zakresie identyfikacji odpadów, odbioru, 

transportu i dezynfekcji pojemników. Nie ukrywamy, iż  jest to dla nas duży wysiłek 

organizacyjny i finansowy ale bezpieczeństwo obywateli uznajemy za nasz obowiązek i 

priorytet. 

W tej nadzwyczajnej sytuacji skupiamy się  na bieżących problemach. Staramy się  utrzymać  

miejsca pracy, ponosimy dodatkowe koszty zakupu ogromnej ilości rękawiczek ochronnych, 

maseczek, płynów dezynfekcyjnych, które często są  trudno dostępne albo bardzo drogie. 

Staramy się  funkcjonować  przy szeregu problemach natury administracyjnej i logistycznej — 

praca zdalna urzędów, część  pracowników objęta kwarantanną  albo zajmująca się  opieką  

nad dziećmi. Borykamy się  z szeregiem problemów faktycznych w zakresie segregacji 

odpadów (np. obawa przed podejmowaniem pracy w zakresie odpadów szpitalnych). De 
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facto na skutek pandemii staliśmy się  jedną  ze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

Państwa. Jesteśmy z tego dumni. 

O ile w zakresie bieżącej działalności jesteśmy w stanie wykonywać  powierzone nam 

zadania i dodatkowe obowiązki, to pragniemy zwrócić  się  z uprzejmą  prośbą  o analizę  

przepisów ustawy o odpadach w kontekście oświadczeń  wspólnika składanych wraz z 

wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz wraz z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo wraz z wnioskiem o zmianę  danych zawartych 

we wskazanych wyżej zezwoleniach. 

Z analiz Izby wynika, że ustawa o odpadach oraz ustawa o zmianie ustawy o odpadach 

mogą  zawierać  istotne nieścisłości, które mają  duże znaczenie dla prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie odpadów przez grupy kapitałowe działające w oparciu o formę  

prawną  spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością  i tworzą  ryzyko nieuzasadnionego 

wygaśnięcia albo cofnięcia zezwolenia za działania wspólnika. 

Ustawodawca wprowadzając wymóg składania oświadczeń, o których mowa w art. 42 ust. 

3a pkt 5, 46 ust. 1 b, 46 ust 1e pkt 1 b ustawy o odpadach oraz art. 14 ust.2 pkt 5) ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1592) wskazał, że oświadczenia te winien składać  „wspólnik" lecz w tych 

przepisach nie zawęził  pojęcia wspólnika do „wspólnika będącego osobą  fizyczną". 

Powyższe przewiduje daleko idące negatywne konsekwencje cofnięcia zezwolenia dla jednej 

spółki z grupy kapitałowej Wspólnika - dla całej grupy kapitałowej należącej do gminy albo 

spółki matki. 

Wprowadzając obowiązek składania oświadczeń  przez „wspólnika" ustawodawca dążył  do 

wyeliminowania z rynku odpadów tych osób, które brały lub mogły brać  udział  w działaniach 

niezgodnych z prawem. Takimi osobami mogły być: prokurent, członek zarządu lub członek 

rady nadzorczej. Owa intencja była jak najbardziej słuszna w odniesieniu do osób fizycznych 

działających w podmiotach prowadzących działalność  na rynku odpadów. Ustawodawca 

rozszerzył  katalog podmiotów ponoszących negatywne konsekwencje działań  na 

„wspólników", nie różnicując tych wspólników na osoby fizyczne i prawne. Brak 

zróżnicowania wspólników powoduje daleko idące negatywne konsekwencje dla grup 

kapitałowych, których spółki córki prowadzą  działalność  odpadową. W przypadku ukarania 

spółki córki cofnięciem zezwolenia na zbierania odpadów z grupy kapitałowej wspólnika - 

spółki matki (spółka holdingowa, gmina rozumiana jako wspólnik). Wspólnik - spółka matka 
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musi złożyć  oświadczenie (w trybie art. 14 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 

zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) o 

braku karalności jej jako wspólnika ukaranej firmy. W przypadku złożenia odmiennego 

oświadczenia jej zezwolenie wygasa. 

Negatywne konsekwencje dla wspólnika z grupy kapitałowej wynikają  także z art. 46 ust. lb i 

46 ust.1e pkt 1 b ustawy o odpadach, który przewiduje odmowę  wydania zezwolenia, gdy: 

wspólnik tego przedsiębiorcy jest lub był  w czasie, gdy zostało popełnione naruszenie, z 

powodu którego cofnięto zezwolenie wspólnikiem, innego przedsiębiorcy, w stosunku do 

którego wydano decyzję  o cofnięciu a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu 

zezwolenia stała się  ostateczna. W konsekwencji jeżeli jedna ze spółek z grup kapitałowej 

wspólnika — spółki matki czy gminy (która ma szereg spółek zajmujących się  zbiórką  czy 

przetwarzaniem odpadów) utraci zezwolenie wówczas negatywne konsekwencje poniosą  

wszystkie spółki z tej grupy kapitałowej. Innymi słowy wspólnik spółki, której cofnięto decyzje 

(np. gmina) „zaraża" pozostałe spółki, których udziałowcem jest gmina. 

Załącznik nr 1 ilustruje negatywne konsekwencje dla wspólnika spółki kapitałowej za 

działania innej osoby prawnej z grupy kapitałowej do której należą  oba podmioty. 

Załącznik nr 2 ilustruje przykładową  sytuację  gdzie działa jedna z grup kapitałowych 

w obszarze odpadów w Polsce, co rodzi ryzyko po stronie zarówno grupy kapitałowej 

jak i samorządu terytorialnego (Swidnik) 

Załącznik nr 3 ilustruje przykładową  sytuację  gdzie działa jedna z grup kapitałowych 

w obszarze odpadów w Polsce, co rodzi ryzyko po stronie zarówno grupy kapitałowej 

jak i samorządu terytorialnego (Szczecin) 

W naszej oceni zasadnym byłoby doprecyzowanie powyżej przywołanych przepisów - 

poprzez wskazanie, iż  dotyczą  one wspólnika rozumianego jako osoba fizyczna.  

Doprecyzowanie to jest zasadne z uwagi na cel, jaki zamierzał  osiągnąć  ustawodawca 

przedmiotową  regulacją. W szczególności, iż  pozostałe podmioty wymienione w 

przedmiotowym katalogu tj. prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu, z racji 

charakteru przedmiotowych funkcji, mogą  być  jedynie pełnione przez osób fizycznych. 

Zgodnie bowiem z art. 1092  § 2 k.c. prokurentem może być  osoba fizyczna mająca pełną  

zdolność  do czynności prawnych. Natomiast zgodnie z art. 18 § 1 k.s.h. członkiem zarządu, 

rady nadzorczej może być  tylko osoba fizyczna, która ma pełną  zdolność  do czynności 

prawnych. Podobna regulacja kodeksu spółek handlowych nie została zastosowana 



względem wspólników oraz akcjonariuszy spółek handlowych, którymi mogą  być  zarówno 

osoby fizyczne jak również  osoby prawne. Wobec powyższego obecne brzmienie ww. 

przepisy ustawy o odpadach nie jest precyzyjne — bowiem nie wskazuje. czy regulacja 

obejmuje jedynie wspólników będących osobami fizycznymi. czy również  wspólników 

będących osobami prawnymi. Jednakże charakter przedmiotowych regulacji z ustawy o 

odpadach, jak również  pominięcie w przedmiotowej regulacji „akcjonariuszy" jednoznacznie 

wskazuje, iż  w założeniu ustawodawcy zakresem tych przepisów miały zostać  objęte jedynie 

osoby fizyczne, tj. wspólnicy będący osobami fizycznymi. Tym bardziej, iż  na gruncie 

przepisów k.s.h. „wspólnik" i akcjonariusz" nie są  pojęciami tożsamymi. Bowiem już  w samej 

definicji spółki handlowej (art. 3 k.s.h.) kodeks spółek handlowych rozróżnia wspólników oraz 

akcjonariuszy. Tym samym wskazane pojęcia nie mogą  być  ze sobą  utożsamiane. Brak 

odniesienie do akcjonariuszy w naszej ocenie oznaczało, że intencją  ustawodawcy nie było 

karanie spółek za działanie jego akcjonariuszy. Tym samym zasadnym byłby powrót do 

pierwotnej intencji ustawodawcy i ponoszenia negatywnych konsekwencji za działania 

wspólników będących osobami fizycznymi a nie wspólnikami, którymi mogą  być  osoby 

prawne. 

Dodatkowo należy zauważyć, iż  z uwagi na charakter regulacji z ustawy o odpadach, 

wskazanie wspólnika rozumianego jak osoba fizyczna, zapewnia ustawodawcy duże 

prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych efektów w zakresie gospodarki odpadami, tj. 

organicznie liczby pożarów składowisk odpadów czy organicznie ilości nielegalnie 

przywiezionych odpadów z zagranicy. Co więcej, sam ustawodawca wart. 46 ust.1e pkt la) 

ustawy o odpadach — w ramach regulacji odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów - ustawodawca doprecyzował, iż  przepis odnosi Się   

wspólnika będaceqo osobę  fizyczną. Przepis ten wprost wskazuje, że „Właściwy organ 

odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów: 1) przedsiębiorcy będącemu osobą  prawną  albo jednostką  organizacyjną  

nieposiadającą  osobowości prawnej, jeżeli co najmniej trzykrotnie: a) będący  osoba fizyczna  

wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy został  

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, 

art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191". 

Wobec powyższego, celem zapewniania jednolitości regulacji, w podobny sposób powinny 

być  odczytywane przepisy art. 42 ust. 3a pkt 5) oraz art. 46 ust lb i 46 ust le pkt 1b ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jak również  art. 14 ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1592). Tym bardziej, celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, ww. przepisy powinny 
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Do wiadomości:  

Jadwiga Emilewicz 

Wicepremier, Minister Rozwoju 
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00-507 Warszawa 

zostać  doprecyzowane o wskazanie, iż  dotyczą  one wspólnika rozumianego jako osoba 

fizyczna. 

Mając na uwadze powyższe prosimy o analizę  powyższych przepisów oraz o rozważenie 

wskazanych w Załączniku 4 propozycji zmian do ustawy o odpadach oraz ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1592). 

W przypadku konieczności przedstawienia dalszych wyjaśnień  jesteśmy skłonni przedstawić  

ja w trakcie telekonferencji albo pisemnie. Będziemy bardzo zobowiązani za analizę  prawną  

powyższych kwestii z punktu widzenia grup kapitałowych w tym także grup kapitałowych, 

gdzie wspólnikiem (spółką  matką) jest gmina. 

Z poważaniem, 

Załączniki: 

Schemat negatywnych konsekwencji cofnięcia zezwolenia dla jednego przedsiębiorcy 

z grupy kapitałowej gminy albo spółki matki (wspólnika) (tzw. schemat „zarażania"). 

Schemat organizacyjny w jednej z lokalizacji w Polsce, której dotyczy problem 

oświadczeń  wspólników będących osobami prawnymi (Swidnik) 

Schemat organizacyjny w jednej z lokalizacji w Polsce, której dotyczy problem 

oświadczeń  wspólników będących osobami prawnymi (Szczecin) 

Propozycja zmian w przepisy art. 42 ust. 3a pkt 5) oraz art. 46 ust. 1 b i 46 ust. 1e pkt 

1 b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz art. 14 ust. 2 pkt 5) ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1592). 
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Jeżeli administracja cofnęła zezwolenie Spółce ł  należącej do grupy kapitałowej Wspólnika, 

negatywne konsekwencje dotyczą  całej grupy kapitałowej. 

Wspólnik z grupy kapitałowej (Spółka matka/Gmina), który jest udziałowcem w spółce nr ł  

prowadzącej gospodarkę  odpadami musi przedłożyć  oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie był  

wspólnikiem innego podmiotu wobec którego cofnięto zezwolenie na zbiórkę  lub przetwarzanie 

odpadów. Skutek = wygaśnięcie zezwoleń  na zbieranie lub przetwarzanie odpadów dla wszystkich 

spółek z grupy kapitałowej Wspólnika. 

Konieczne jest zawężenie pojęcia „wspólnik" do zwrotu „wspólnik będący osobą  fizyczną" 

w art. 42 ust. 3a pkt 5, art. 46 ust. 1b i 46 ust. 1e pkt 11) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach oraz w art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach. 
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Załącznik 4 

1. Poprawka do art. art. 42 ust 3a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach 

W art. 42 ust. 3a pkt 5) ustawy o odpadach proponuje się  dodać  zwrot „będący osobą  

fizyczną" odnoszący się  do wspólnika. Przepis w nowym brzmieniu: 

„5) oświadczenie, że będący osobą  fizyczną  wspólnik, prokurent, członek zarządu lub 

członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był  wspólnikiem, prokurentem, 

członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy: 

w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną  decyzję  o cofnięciu 

zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub 

któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną  karę  pieniężną, o której 

mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę  150 000 zł  

za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był  wspólnikiem, prokurentem, członkiem 

rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy;" 

2. Poprawka do art. 46 ust.1 b ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

W art. 46 ust. 1 b ustawy o odpadach proponuje się  dodać  zwrot „będący osobą  

fizyczną" odnoszący się  do wspólnika. Przepis w nowym brzmieniu: 

„ust.1 b. Przepis ust. la stosuje się  także, jeżeli będący osobą  fizyczną  wspólnik, 

prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był  w 

czasie, gdy zostało popełnione naruszenie, z powodu którego cofnięto zezwolenie na 

zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wspólnikiem, prokurentem, 

członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do 

którego wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy 

decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się  ostateczna." 

3. Poprawka do art. 46 ust 1e. pkt1 b ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów: 
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1) przedsiębiorcy będącemu osobą  prawną  albo jednostką  organizacyjną  

b) wymierzono administracyjną  karę  pieniężną, o której mowa w art. 194, 

w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę  150 000 zł: 

temu przedsiębiorcy, 

wspólnikowi, prokurentowi, członkowi zarządu lub członkowi rady nadzorczej tego 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność  gospodarczą  jako osoba fizyczna, 

innemu przedsiębiorcy, którego wspólnikiem będącym osobą  fizyczną, prokurentem, 

członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu, w czasie gdy zostało popełnione 

naruszenie, z powodu którego wymierzono administracyjną  karę  pieniężną, jest lub był  

wspólnik będący osobą  fizyczną, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej 

posiadacza odpadów składającego wniosek; 

4. Poprawka do art. 14 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) 

W art. 14 ust. 2 pkt 5) ustawy o odpadach proponuje się  dodać  zwrot „będący osobą  

fizyczną" odnoszący się  do wspólnika. Przepis w nowym brzmieniu: 

5) oświadczenie, że będący osobą  fizyczną  wspólnik, prokurent, członek zarządu lub 

członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był  wspólnikiem, prokurentem, 

członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy: 

w stosunku do którego wydano ostateczną  decyzję  o cofnięciu zezwolenia na zbieranie 

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i 

przetwarzanie odpadów lub 

któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną  karę  pieniężną, o której 

mowa w art. 194 ustawy zmienianej w art. 1, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę  150 

000 zł  

za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był  będącym osobą  fizyczną  

wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego 

przedsiębiorcy. 
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