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Szanowny Panie,

w związku z petycją z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wsparcia producentów 
przemysłu opakowaniowego i artykułów jednorazowego użytku przez stworzenie programu 
pomocowego umożliwiającego zmianę technologii w przedsiębiorstwach przedstawiam 
poniższe informacje.

Dofinansowaniem działań związanych z ochroną środowiska, w tym udzielaniem 
pożyczek, zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które 
posiadają odpowiednie programy finansowe dla przedsiębiorców. Obecne programy wsparcia 
w NFOŚiGW obejmują okres do roku 2020. Natomiast w dyrektywie w sprawie produktów 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, do której Pan się odwołuje w swoim piśmie, 
przewidziano termin transpozycji jej przepisów do prawa krajowego najwcześniej do 2021 r. 
W związku z tym nie jest wykluczone, że odpowiednie oferty finansowania, skorelowane 
z transpozycją nowych przepisów do polskiego prawa, zostaną przez NFOŚiGW 
przygotowane.

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie 
ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email 
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane 
zapytanie1.

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 50 lat. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować brakiem skutecznego doręczenia odpowiedzi. 

1 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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