USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Hoppecke Baterie Polska Sp. z o. o.
ul. Składowa 13, 62-023 Żerniki k. Poznania
Tematem przewodnim niniejszego artyukułu jest zwrócenie uwagi na istniejące obowiązki
prawne wynikające ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz
odpowiednich rozporządzeń. Artykuł skierowany jest do wprowadzających baterie na
polski rynek, sprzedawców detalicznych oraz użytkowników baterii przemysłowych
kwasowo-ołowiowych.
1. WPROWADZENIE
Dnia 24 kwietnia 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o
bateriach i akumulatorach. Publikacja ustawy nastąpiła dnia 28 maja 2009 r., a wraz z
dniem 12 czerwca 2009 r. ustawa weszła w życie. Ustawa ma na celu zredukowanie
ujemnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na
środowisko, a w efekcie przyczynienie się do ochrony, zachowania i poprawy jakości
środowiska. W tym celu określono wymagania i sformułowano regulacje dotyczące
wprowadzanych do obiegu baterii i akumulatorów. Przepisy polskiej ustawy oparte są na
regulacjach prawnych Parlamentu Europejskiego i Rady i jako takie mają również na celu
zharmonizowanie wymogów stawianych wprowadzanym na rynki bateriom i
akumulatorom w obrębie Unii Europejskiej.
Przepisy ustawy znajdują zastosowanie w stosunku do baterii i akumulatorów
produkowanych i wprowadzanych do obrotu. Kształt baterii, masa, skład materiałowy i
pojemność jak też sposób użytkowania nie mają w tym przypadku znaczenia. Należy
zwrócić uwagę, że ustawie podlegają także baterie i akumulatory stanowiące
przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów.
Przepisy ustawy dotyczą także tzw. złomu bateryjnego, czyli odpadów powstałych z baterii
i akumulatorów, regulują zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania
zużytych baterii i akumulatorów.
Przepisy ustawy określają prawa i obowiązki wprowadzających do obrotu baterie
lub akumulatory, dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt zawierający baterie,
zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych
baterii lub zużytych akumulatorów oraz użytkowników baterii lub akumulatorów.
2. DEFINICJE
Ustawodawca zdefiniował na wstępie pojęcie baterii i akumulatora i określił je
jako:
„źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii
chemicznej, które składa się z jednego albo kilku:
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pierwotnych ogniw baterii nie nadających się do powtórnego naładowania

b.

wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania”

albo
W dalszej kolejności rozróżniono kategorie baterii i akumulatorów i określono
następujące kategorie:
−
baterie przemysłowe, akumulatory przemysłowe - baterie i akumulatory, które są
przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania
w pojazdach elektrycznych;
−
baterie przenośne, akumulatory przenośne - baterie i akumulatory, w tym ogniwo
guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w
ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo
baterii samochodowej i akumulatora samochodowego;
−
baterie samochodowe, akumulatory samochodowe - baterie i akumulatory, które
są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach;
W niniejszym referacie zajmujemy się wyłącznie wybranymi aspektami prawnymi
związanymi z bateriami akumulatorów przemysłowych.
3. WYBRANE PRZEPISY USTAWY
3.1 Wprowadzający baterie i akumulatory
Ustawa o bateriach i akumulatorach w szczególny sposób traktuje przedsiębiorcę
wprowadzającego do obrotu baterie i akumulatory. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie
wprowadzającego baterie lub akumulatory zostało ograniczone do terytorium kraju a
ustawowa definicja wprowadzającego mówi, że jest to przedsiębiorca, który wykonuje
działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w
tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju.
Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się również przedsiębiorcę
dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na
potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Jest to bardzo istotna informacja, która
nakłada na każdego przedsiębiorcę, w tym na produkującego i sprzedającego na terenie
kraju własnej produkcji baterie i akumulatory, jak też na przedsiębiorcę sprowadzającego
z zagranicy baterie lub akumulatory, nawet jednorazowo i wyłącznie w celu związanym z
prowadzoną działalnością gospodarczą, wszelkie obowiązki wynikające z faktu
wprowadzenia baterii lub akumulatora na rynek.
Przykład: Firma XYZ kupuje poprzez firmę ABC - baterie akumulatorów określonego
typu na potrzeby instalacji UPS. Firma ABC sprowadza zamówione baterie z zagranicy.
Sprzedaż baterii i akumulatorów nie stanowi podstawowej dziedziny działalności
handlowej tej firmy. Firma ABC nie zarejestrowała się w rejestrze GIOŚ. Firma ABC
sprzedając firmie XYZ baterie sprowadzane z zagranicy jest WPROWADZAJĄCYM baterie i
akumulatory, a działając bez zarejestrowania się w rejestrze GIOŚ działa niezgodnie z
ustawą o bateriach i akumulatorach i naraża się na karę grzywny (art. 79 ustawy).
Ponadto ciążą na niej wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o bateriach i
akumulatorach odnoszące się do Wprowadzającego baterie i akumulatory.
3.2 Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów
akumulatorów
Przepisy ustawy określają normy zawartości metali ciężkich w dopuszczonych do
obrotu bateriach i akumulatorach. Zakazano wprowadzania do obrotu:
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−

baterii lub akumulatorów zawierających powyżej 0,0005% wagowo rtęci, z
wyjątkiem ogniw guzikowych o zawartości rtęci nie wyższej niż 2% wagowo,
−
baterii lub akumulatorów przenośnych zawierających powyżej 0,002% wagowo
kadmu, z wyjątkiem baterii lub akumulatorów przenośnych przeznaczonych do
użytku w: systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym;
urządzeniach medycznych; elektronarzędziach bezprzewodowych.
Baterie nie spełniające norm zawartości pierwiastków metali ciężkich nie mogą być
wprowadzone do obrotu! Ponadto ustawa określiła sposób oznakowania baterii. Jeżeli
bateria lub akumulator zawiera:
−
powyżej 0,002% wagowo kadmu, należy ją oznakować symbolem chemicznym
Cd:

−

powyżej 0,004% wagowo ołowiu, należy ją oznakować symbolem chemicznym
Pb:

−

w przypadku ogniw guzikowych, jeżeli zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci,
należy je dodatkowo oznaczyć symbolem chemicznym Hg:

Wszystkie baterie i akumulatory należy oznaczyć symbolem selektywnego zbierania:

W przypadku baterii i akumulatorów przenośnych i samochodowych dochodzi
dodatkowo obowiązek umieszczenia informacji o pojemności.
Wymogi dotyczące norm zawartości metali ciężkich oraz określające obowiązkowe
oznakowanie baterii to nie jedyne przepisy obowiązujące w tym zakresie. Kupując lub
sprzedając sprzęt zawierający baterię lub akumulator należy zwrócić uwagę czy dołączona
została instrukcja zawierająca informację o sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub
akumulatorów z tego sprzętu i o rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów.
3.3 Reje
Rejestr GIOŚ
Ustawa o bateriach i akumulatorach nakłada na wprowadzających baterie lub
akumulatory, jak również prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub

Hoppecke Baterie Polska sp.z o. o.

3

zużytych akumulatorów obowiązek rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć przed
podjęciem działalności gospodarczej. Podmiot po zarejestrowaniu w rejestrze otrzymuje
indywidualny numer rejestrowy. Numer ten należy umieszczać na wszystkich
dokumentach związanych z obrotem bateriami lub akumulatorami. np.: na fakturach,
dokumentach magazynowych itp. Niezłożenie wniosku o wpis do rejestru, wniosku o
zmianę wpisu do rejestru lub wniosku o wykreślenie z rejestru podlega karze grzywny (art.
79 ustawy).
3.4 Utylizacja i odzysk
Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory zostali zobligowani
do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i
unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów oraz właściwego gospodarowania nimi.
Każdy przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności gospodarczej wprowadza do
obrotu baterie lub akumulatory jest zobowiązany do zawarcia umowy z zakładem
przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów. Umowa ta musi mieć formę pisemną i
zawierać informacje wskazane w ustawie (art. 36, pkt. 2).
3.5 Opłata depozytowa
Nowością ustawy o bateriach i akumulatorach jest wprowadzenie opłaty
depozytowej. Instrument finansowy, jakim jest opłata depozytowa, funkcjonował do tej
pory na mocy ustawy produktowej i znacząco wspomógł system zbierania tego typu
odpadów. Obecnie opłata jest pobierana przy sprzedaży baterii i akumulatorów kwasowoołowiowych (samochodowych i przemysłowych) przez sprzedawcę detalicznego tych
produktów, jeżeli przy sprzedaży baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu
zużytej baterii lub akumulatora. Opłata depozytowej wynosi w przypadku akumulatora
przemysłowego 35 zł. Pobranie opłaty depozytowej dokumentowane jest na specjalnym
druku. Użytkownik końcowy może w ciągu 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej
zgłosić zużyty akumulator do odbioru. Wprowadzający ma wówczas obowiązek odebrać od
niego zużyty akumulator i zwrócić pobraną przy sprzedaży opłatę depozytową
dokumentując ten fakt ponownie na druku pobrania i zwrotu opłaty depozytowej.
Opłata depozytowa jest opłatą administracyjną i nie należy jej utożsamiać
z dodatkowym przychodem Sprzedającego. Opłata powinna być deponowana na osobnym
koncie bankowym , a w przypadku jej nieodebrania, przekazywana na konto Urzędu
Marszałkowskiego właściwego dla Sprzedającego wraz z rocznym sprawozdaniem,
którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r.
(Dz.U. z 2010 r. nr 15 poz. 81).
3.6 Sprawozdawczość
Twórcy ustawy przewidzieli również odpowiednie systemy sprawozdawcze
skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
wprowadzania baterii lub akumulatorów, zbierania oraz przetwarzania i recyklingu
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Szczegółowa sprawozdawczość ma na celu
kontrolę realizacji przepisów ustawy, a co za tym idzie, osiągnięcie nadrzędnego celu,
jakim jest zredukowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i
akumulatorów na środowisko. Wszystkie sprawozdania należy składać w terminie do 15
marca do właściwych marszałków województw. Sprawozdania te zawierają informacje o.:
−
ilości, rodzaju i masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
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−
wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z
których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory
akumulatory ma zawartą umowę,
−
wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
−
wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty
depozytowej
−
wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego
poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów
przenośnych,
−
osiągniętych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych
akumulatorów przenośnych,
−
masy zebranych zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych i
zużytych akumulatorów przenośnych,
−
rodzaju i masy przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i
zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu.
Pierwsze cztery sprawozdania (wyróżnione tłustym drukiem) są obowiązkowe dla
wprowadzających baterie i akumulatory przemysłowe.
3.7 Edukacja ekologiczna
Ustawa o bateriach i akumulatorach przewiduje również działania „u podstaw”
mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie. W ustawie
obowiązek finansowania tzw. publicznych kampanii edukacyjnych nałożono na
wprowadzających baterie lub akumulatory. Obowiązek ten można realizować
przeznaczając na akcje informacyjno-edukacyjne co najmniej 0,1% swoich przychodów z
tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w
danym roku kalendarzowym lub przekazując tę kwotę w terminie do dnia 15 marca
następnego roku, na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego. Kampanie
edukacyjne powinny przekazywać użytkownikom końcowym informacje dotyczące:
−
możliwego wpływu substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na
środowisko i zdrowie ludzi;
−
zalecenia prowadzenia selektywnego zbierania;
−
dostępnych dla nich systemów zbierania i recyklingu;
−
ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych
akumulatorów;
−
znaczenia symboli, którymi są oznakowane baterie i akumulatory.
Publiczne kampanie edukacyjne można prowadzić wykorzystują c w tym celu środki
masowego przekazu, ulotki, broszury informacyjne, plakaty, organizowanie konkursów,
konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
4. PODSUMOWANIE
Ustawa o bateriach i akumulatorach wprowadziła szeregi nowych rozwiązań w dziedzinie
baterii i akumulatorów, zwłaszcza przemysłowych, na które zwracamy uwagę w niniejszym
referacie. Przepisy określają zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów,
wymagania dotyczące ich zawartości, oznakowania, oraz zasady zbierania, przetwarzania,
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów powstałych z ich użytkowania. Do stosowania
przepisów ustawy zobowiązani są przedsiębiorcy wprowadzający na rynek polski baterie i
akumulatory, dystrybutorzy baterii lub akumulatorów lub sprzętu zawierającego baterie i
akumulatory, użytkownicy oraz przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem,
przetwarzaniem i recyklingiem i unieszkodliwianiem zużytych baterii i akumulatorów.
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Warto zwrócić na to uwagę, czy firma, do której kierujemy zamówienie na dostawę baterii
działa zgodnie z przepisami tej ustawy oraz czy sami nie popełniamy wykroczenia w tym
zakresie.
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