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Ministerstwo Środowiska w ramach procedury 
legislacyjnej przedłożyło do konsultacji społecz-

nych projekt z dnia 2 lipca 2012 r. ustawy o zmianie 
ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektó-
rych innych ustaw, który wzbudził ogromne kontro-
wersje w szczególności wśród stowarzyszeń zrzesza-
jących przedsiębiorców oraz podmiotów związanych 
z gospodarką odpadami. Eksperci tej gałęzi rynku 
wskazywali jednogłośnie, iż zaproponowana przez 
Ministerstwo Środowiska zmiana ustawy o bateriach 
i akumulatorach może spowodować destabilizację 
rynku recyklingu baterii i akumulatorów oraz stwo-
rzyć zagrożenia dla środowiska naturalnego. Podkre-
ślano, iż obecnie recyklingiem akumulatorów zajmują 
się podmioty, które nie tylko odzyskują ołów, ale rów-
nież co niezwykle istotne utylizują w bezpieczny spo-
sób pozostałe części akumulatorów. Zaproponowane 
zmiany umożliwiłyby funkcjonowanie podmiotom, 
które nie dysponują infrastrukturą pozwalającą na pe-
łen proces recyklingu. Ponadto działalność tego typu 
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Projekt nowelizacji ustawy  
 
o bateriach i akumulatorach 
Ministerstwo Środowiska w lipcu 2012 r. rozpoczęło proces nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 
r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79, poz. 666 z późn. zm.). Zgodnie z uzasadnieniem  
projektu celem niniejszej nowelizacji jest uszczelnienie systemu gospodarowania zużytymi bateriami 
i zużytymi akumulatorami oraz doprecyzowanie przepisów ustawy w celu uzyskania pełnej zgodności 
z przepisami dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. 
w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26 września 2006 r., str. 1, z późn. zm.). Ponadto, w związku 
z przyjęciem rozporządzenia Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiającego na 
podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące 
obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz. Urz. 
UE L 151 z 12.6.2012, str. 9-21) niezbędne stało się  wprowadzenie przepisów uzupełniających 
i ułatwiających stosowanie tych przepisów. 

A draft amendment to the Law 
on batteries and accumulators

In July 2012 the Ministry of Environment began the process of amending the Act of 24 April 2009 on 
batteries and accumulators (Journal of Laws of 2009 No. 79, item. 666, as amended). According to the 
justification of the project, the objective of this amendment is to seal the management system for waste 
batteries and accumulators and clarify the rules of the Act in order to achieve full compliance with the 
provisions of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and Council of 6 September 2006 on 
batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and, at the same time, repeal Directive 
91/157/EEC (Gazette EU L 266 of 26 September 2006, p.1, as amended). Moreover, in connection with the 
adoption of the Commission Regulation (EU) No. 493/2012 of 11 June 2012 establishing on the basis of 
Directive 2006/66/EC of the European Parliament and Council detailed provisions for calculating recycling 
efficiency for processes of recycling of waste batteries and accumulators (Gazette. EU L 151, of 12 June 
2012, pp. 9-21) it has become necessary to introduce supplementary provisions to facilitate the application 

of these provisions.
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podmiotów mogłaby stanowić także realne zagroże-
nie dla życia i zdrowia ludzi jak i środowiska natu-
ralnego. Izba Gospodarcza Metali Niezależnych i Re-
cyklingu wskazywała również, iż zakłady recyklingu 
akumulatorów kwasowo – ołowiowych dostosowu-
jąc się do obecnie obowiązujących przepisów ustawy 
poniosły ogromne nakłady sięgające 100 milionów 
złotych m.in. na tworzenie instalacji do recyklingu 
ołowiu i jego związków. Tym samym przyjęcie pro-
ponowanych zmian naraziłoby niewątpliwie niniej-
sze podmioty na straty finansowe, co w konsekwencji 
mogłoby spowodować zmniejszenie zatrudnienia.   

Najistotniejsze zmiany w ustawie 
o bateriach i akumulatorach

Ministerstwo Środowiska analizując argumenty 
przedstawione przez przedstawicieli branży gospo-
darki odpadami oraz ekspertów tej gałęzi rynku po-
stanowiło zmienić budzące najwięcej kontrowersji 
przepisy. W  obecnym projekcie ustawy z dnia 12 
sierpnia 2013 r. art. 63 ust. 2 nakazuje, iż zużyte ba-
terie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte aku-
mulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte 
baterie przemysłowe kwasowoołowiowe lub zuży-
te akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe 
poddawane być mogą przetwarzaniu, wyłącznie na 
terenie jednego zakładu przetwarzania prowadzące-
go również recykling ołowiu i jego związków oraz 
tworzyw sztucznych, a także prowadzącego odzysk 
lub unieszkodliwianie, z wyjątkiem składowania, 
odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku 
przetworzenia zużytych baterii samochodowych 
kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów 
samochodowych kwasowoołowiowych, zużytych 
baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub 
zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-
-ołowiowych.  

Aktualny projekt o zmianie ustawy o bateriach 
i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 
przewiduje również m.in. zmianę art. 37 ustawy do-
tyczącego ustalania wysokości opłaty na publiczne 
kampanie edukacyjne. Ministerstwo Środowiska 
proponuje zmianę sposobu liczenia wysokości opłaty 
na publiczne kampanie edukacyjne. Dotychczasowe 
przepisy ustawy stanowią, iż wprowadzający baterie 
lub akumulatory przeznacza na publiczne kampa-
nie edukacyjne albo przekazuje, w terminie do dnia 
15 marca następnego roku, na wyodrębniony rachunek 
urzędu marszałkowskiego - co najmniej 0,1 % swoich 
przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu bate-
rii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w 
danym roku kalendarzowym. Z kolei obecnie mini-
sterstwo proponuje aby stawka opłaty na publiczne 
kampanie edukacyjne wyniosła 0,02 zł za kilogram 
wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów. 
Zaproponowano również dwa terminy przekazywa-
nia środków na publiczne kampanie edukacyjne tj. 
do 1 marca następnego roku którego dotyczy opłata 

w przypadku wykonywania obowiązku we własnym 
zakresie oraz do 15 marca następnego roku którego 
dotyczy opłata w przypadku przekazywania środków 
na konto urzędu marszałkowskiego. Uzasadniając tą 
zmianę Ministerstwo Środowiska wskazuje, iż przy-
jęcie powyższych terminów niewątpliwie ułatwi roz-
liczanie się przedsiębiorców z wykonanego obowiąz-
ku, gdyż w przypadku nie wykonania całkowicie we 
własnym zakresie ustawowego obowiązku wówczas 
przedsiębiorca ma możliwość przekazania na konto 
urzędu marszałkowskiego środków, które pozostały 
do pokrycia pełnej wysokości opłaty na publiczne 
kampanie edukacyjne. Kampania edukacyjna, jako 
wspólna, będzie mogła być prowadzona przez tzw. 
„podmiot pośredniczący” na podstawie umów z wię-
cej niż jednym wprowadzającym baterie lub aku-
mulatory.  Projekt  uchyla przepisy zobowiązujące 
marszałków województw do prowadzenia kampanii 
edukacyjnych.

Omawiany projekt ustawy zwalnia przedsiębiorców, 
którzy wprowadzają do obrotu w danym roku baterie 
przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie 
nie przekraczającej 1 kg oraz tych którzy wprowadza-
ją do obrotu w danym roku kalendarzowym baterie 
przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie 
samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącz-
nej masie nie przekraczającej 100 kg, z   przepisów 
ustawy w zakresie osiągania wymaganych poziomów 
zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, 
organizowania i finansowania zbierania, przetwarza-
nia, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i 
zużytych akumulatorów, zawierania umowy ze zbie-
rającym zużyte baterie i zużyte akumulatory oraz z 
prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii 
i zużytych akumulatorów, złożenia wykazu zakładów 
przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulato-
rów. Jednocześnie przedmiotowe zwolnienie stanowi 
dla tych przedsiębiorców pomoc de minimis.

Proponuje się również zmianę art. 14 ust. 3 ustawy  
dotyczącego magazynowania zużytych baterii i aku-
mulatorów, gdyż dotychczasowa jego treść stanowią-
ca, iż  „zużyte baterie i zużyte akumulatory prze-
znaczone do przetwarzania i recyklingu mogą być 
magazynowane nie dłużej niż przez okres roku 
łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy 
tych odpadów” wywołuje problemy w zakresie re-
alizacji i kontroli. Projektowana zmiana przewiduje, 
iż zużyte baterie i zużyte akumulatory mogą być ma-
gazynowane w zakładzie przetwarzania nie dłużej niż 
przez okres roku. 

Komentowany projekt wprowadza także do ustawy 
pojęcie tzw. „pomiotu pośredniczącego”, któremu 
wprowadzający baterie lub akumulatory mogą po-
wierzyć, na podstawie umowy, realizację wszystkich 
lub niektórych obowiązków ustawowych. Obowiązki 
te dotyczą m.in.:
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•  organizowania i sfinansowania zbierania, przetwa-
rzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych 
baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego 
gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi 
akumulatorami,

•  odbierania na własny koszt zużytych baterii 
samochodowych kwasowo-ołowiowych, zuży-
tych akumulatorów samochodowych kwasowo-
-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych 
kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów 
przemysłowych kwasowo-ołowiowych od użyt-
kownika końcowego, sprzedawcy detalicznego 
oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do 
przetwarzania i recyklingu,

•  prowadzenia wspólnych kampanii edukacyjnych,

•  sporządzania sprawozdania zawierającego in-
formacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 
i pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o od-
padach, na zasadach i w trybie określonych w tej 
ustawie, 

Podmioty pośredniczące będą zobowiązane posia-
dać wdrożony system zarządzania środowiskowego, 
zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i au-
dytu (EMAS) lub z normą ISO 14001 oraz podlegają 
wymogom uzyskania wpisu do rejestru, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach. Na podmioty pośredniczące jednak-
że nie została nałożona ustawowa odpowiedzialność 
za realizację powierzonych im obowiązków, bowiem 
odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiąz-
ków nadal spoczywać będzie wyłącznie na wprowa-
dzającym baterie lub akumulatory.   

Podsumowanie
Ministerstwo Środowiska uwzględniło część uwag 
zgłaszanych podczas konsultacji społecznych 
przez stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców 
oraz podmioty związane z gospodarką odpadami. 
Nie uwzględniło postulatów m.in.:

-  w zakresie rzadszej aktualizacji danych zawartych 
we wniosku o wpis do rejestru (raz bądź dwa razy do 
roku) , gdyż jak wyjaśnia ministerstwo utrudniałyby 
one kontrolę tych podmiotów, 

-  w zakresie zmiany kryteriów grupy przedsiębiorców 
wprowadzających do obrotu baterie lub akumulato-
ry, którzy są zwolnieni z wykonywania części obo-
wiązków wynikających z ustawy o bateriach i aku-
mulatorach.  

-   w zakresie pozostawienia obowiązującego art. 14 ust. 
3 stanowiącego o magazynowaniu zużytych baterii 
i akumulatorów,

-  likwidacji części obowiązków sprawozdawczych, czy 

-  doprecyzowania dokumentów związanych z wyko-
nywaniem obowiązków ustawowych.

Należy także zwrócić uwagę iż projektowana regu-
lacja rozszerza w sposób istotny obowiązki spra-
wozdawcze podmiotów, których dotyczy ustawa, 
co wpłynie raczej na utrudnienia w weryfikacji ich 
poprawności i rzetelności składanych przez nich 
sprawozdań. Znacznie rozszerzono także katalog kar 
pieniężnych za naruszenie obowiązków ustawowych, 
nakładając równocześnie na wojewódzkiego inspek-
tora kontroli obowiązek przeprowadzenia co  naj-
mniej raz w roku kontroli zakładów przetwarzania 
zużytych baterii i  akumulatorów. Niewątpliwie dla 
podmiotów pośredniczących w wywiązywaniu się 
z obowiązków przez wprowadzających baterie lub 
akumulatory projektowane zmiany wpłyną  także na 
zwiększenie obciążeń finansowych poprzez koniecz-
ność posiadania wdrożonego systemu zarządzania 
środowiskowego, zgodnego z wymaganiami EMAS 
lub normą ISO 14001.

Komentowany projekt z dnia 12 sierpnia 2013 r. usta-
wy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach 
oraz niektórych innych ustaw został skierowany 
przez Ministra Środowiska pod obrady Komitetu Sta-
łego Rady Ministrów. 
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