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Warszawa, dn. 11.01. 2015 r.

PAN MINISTER MARIUSZ HAŁADYJ
PODSEKRETARZ STANU
MINISTERSTWO GOSPODARKI

DOTYCZY: Projekt założeń do projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Szanowny Panie Ministrze,
Producenci oraz importerzy sprzętu AGD zrzeszeni w CECED Polska1, Związku Pracodawców AGD, z
zadowoleniem przyjmują fakt przygotowania przez Ministerstwo Gospodarki Projektu założeń do
projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. Naszym zdaniem jest to krok w kierunku zapewnienia
jeszcze większej przejrzystości działalności gospodarczej w Polsce.
W trakcie obowiązywania obecnej Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej polska branża AGD
wyrosła na lidera w produkcji w Unii Europejskiej, wytwarzając ponad 20 mln sztuk w samym tylko roku
2014. Przemysł produkujący artykuły gospodarstwa domowego stanowi blisko 40% produkcji całego
przemysłu elektrycznego i zatrudnia 24 tys. osób (dane GUS za 2013 r.).
Analizując przygotowany Projekt

zdecydowanie popieramy propozycję wprowadzenia normy

poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju przy wykonywaniu działalności gospodarczej. Z naszego
doświadczenia to niejednokrotnie nadużycia firm w dziedzinie ochrony środowiska zaburzają uczciwą
konkurencję. Wobec braku należytej egzekucji przepisów środowiskowych na rynku odpadów
pogłębia się szara strefa, która przekracza już 50% masy poddawanej recyklingowi. Z procederu żyją
pośrednicy i firmy uzyskujące niskie koszty działalności dzięki nieprzestrzeganiu standardów.
W calu zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku odpadowym, postulujemy umożliwienie inspekcji
ochrony środowiska przeprowadzanie w wypadkach podejrzenia fałszowania wielkości i jakości
wykonywanych procesów, przeprowadzanie kontroli bez wcześniejszego informowania.
1

Związek pracodawców AGD - CECED Polska, powołany został do życia w 2003 roku i pełni funkcję jedynej
reprezentacji branży producentów sprzętu AGD w Polsce. Naszymi członkami są: Amica, Ariston, Beko, BSH
Bosch-Siemens, Candy-Hoover, Ciarko, Daikin, De’ Longhi, Electrolux, Franke, Gorenje, Indesit, Miele,
MPM, Philips, SEB Group, Samsung, Smeg, Teka, Vorwerk, Whirlpool, Zelmer, zatrudniający w Polsce ok.
20.000 osób, eksportujący ponad 85% produkcji. Związek jest członkiem CECED Europe.
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Patologie wiązane z szarą strefą sieją spustoszenie wśród poprawnie działających konkurentów
biznesowych. Nie sposób konkurować z podmiotami, w których poziom kosztów i przychodów nie zależy
od czynników ekonomicznych i rynkowych, tylko od uznaniowej decyzji właścicieli szacujących jedynie
ryzyko karne, a nie biznesowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie zauważa tego problemu.
Inspekcja Ochrony Środowiska weryfikuje głównie infrastrukturę, decyzje i pozwolenia, a nie skupia się
na istocie szarej strefy, czyli fałszowaniu wielkości i jakości wykonywanych procesów.
Potrzebę wprowadzenia postulowanej przez nas zmiany popiera Ministerstwo Środowiska, które w
projekcie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 23.10.2014 r. zaproponowało
wprowadzenie zapisów zgodnych z naszym postulatem i dodanie w ustawie o swobodzie działalności art.
84ab w brzmieniu:
„Art. 84ab. Przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 ustawy nie stosuje się w odniesieniu do kontroli
działalności w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu oraz recyklingu i innych niż recykling
procesów odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętu dokonywanej przez Inspekcję Ochrony
Środowiska, marszałka województwa oraz starostę w związku kontrolną przestrzegania przepisów
dotyczących gospodarowania zużytym sprzętem.”.
Dodatkowo w celu poprawy przejrzystości działalności gospodarczej proponujmy:
1. Zwiększenie nacisku na egzekwowanie wymogu publikacji przez firmy sprawozdań finansowych.
Wiele z nich, szczególnie w branżach dotkniętych szarą strefą, zwleka z ujawnianiem
obowiązkowych corocznych danych finansowych nawet kilka lat. Częstokroć już same dane
finansowe pokazują o możliwych ewentualnych nadużyciach w firmach.
2. Kolejnym postulatem w celu poprawy przejrzystości działalności jest zapewnienie bezpłatnego
dostępu do danych szczegółowych GUS, np. o produkcji lub eksporcie. Obecnie dane takie
dostępne są bezpłatnie (np. w Eurostacie ) w rozbudowanymi narzędziami do ich przetwarzania.
Dziękując za analizę naszych postulatów apelujemy o ich uwzględnienie przy pracach nad Projektem
założeń do projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej.
Z poważaniem

Radosław Maj
CECED Polska

______________________________________________________________________________
Zarejestrowany pod nr KRS: 0000189252 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Siedziba: Warszawa., NIP: 526-276-88-45, REGON: 015645120, Nr rachunku bankowego: 39114010100000319736001001

