Warszawa, 8 lipca 2014 r.

OPINIA
Pani dr Katarzyna Michniewska, reprezentując w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami
(PIGO) EKO CYKL Organizację Odzysku S.A., od 2010 roku aktywnie uczestniczyła
w opiniowaniu kolejnych wersji założeń ustawowych do nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi opracowując i formułując wnioski, które były zgłaszane przez PIGO do Ministerstwa
Środowiska. W tym czasie Pani K. Michniewska brała udział w pracach komisji PIGO analizującej
i opiniującej propozycje zmian w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
a także w spotkaniach i naradach uzgodnieniowych z Ministerstwem Środowiska. Wnioski
i propozycje Pani Katarzyny Michniewskiej w bardzo istotny sposób przyczyniły się do
wypracowania kompromisowych rozwiązań ustawowych pomiędzy administracją rządową,
samorządami i przedsiębiorcami prywatnymi, co zaowocowało uzgodnieniem w grudniu 2010 r.
głównych kierunków nowelizacji przepisów ustawowych. Pani dr Michniewska reprezentowała
również Polską Izbę Gospodarki Odpadami w pracach Europejskiej Federacji Gospodarki
Odpadami (FEAD) z siedzibą w Brukseli, prezentując w czasie konferencji międzynarodowych stan
i perspektywy rozwoju krajowego systemu gospodarki odpadami.
Równolegle, Pani dr Katarzyna Michniewska uczestniczyła także w opiniowaniu projektów
zmian w ustawach dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi przygotowując
rozwiązania zmierzające do zapewnienia spójności nowo projektowanych przepisów dot.
gospodarki odpadami komunalnymi z nowymi rozwiązaniami ustawowymi w zakresie odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych. Pani K. Michniewska w nowatorski sposób prezentuje
i promuje od wielu lat najnowsze zagraniczne rozwiązania z zakresu logistyki odzysku oraz idee
związane z programami UE „społeczeństwo recyklingu” i „gospodarka bezodpadowa”. Jest również
organizatorem konferencji zagranicznych, w czasie których uczestnicy mogą zapoznawać się
z rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach (np. w Japonii) wiodących we wdrażaniu
programów odpowiedzialnego środowiskowo przemysłu. Jest także wydawcą i autorem licznych
publikacji dla najmłodszych i seniorów popularyzujących proekologiczne postawy i sposoby
postępowania z odpadami z gospodarstw domowych.
W roku 2011, w czasie prac parlamentarnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Pani dr K. Michniewska uczestniczyła także
w opiniowaniu poprawek, zgłaszanych na kolejnych etapach prac legislacyjnych. Przygotowywała
w tym zakresie wnioski Izby oraz liczne publikacje w periodykach branżowych oraz portalach
internetowych.
W uznaniu zaangażowania Pani K. Michniewskiej w pracach nad nowelizacją przepisów
ustawowych, jej profesjonalnej wiedzy wynikającej z praktyki prowadzonej działalności
gospodarczej, jak również dokonania naukowe (tytuł naukowy, liczne publikacje, praca na
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uczelniach wyższych), w grudniu 2011 r. Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarki
Odpadami wybrało ją do składu kierowniczego gremium PIGO – Rady Izby.
Uczestnicząc w pracach Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Pani Katarzyna
Michniewska brała udział w pracach zespołu monitorującego wdrażanie znowelizowanej
gruntownie w dniu 1 lipca 2011 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i w tym
zakresie służyła doradztwem dla firm członkowskich. Na szczególne podkreślenie zasługuje
wydany pod redakcja Pani dr K. Michniewskiej, w 2013 r., w nakładzie 10 tys. egzemplarzy
poradnik pt. „Kodeks dobrych praktyk w gospodarce odpadami”. Wydawnictwo to, stanowiąc
kompendium wiedzy nt. nowego systemu gospodarki odpadami, zbiór interpretacji i wyjaśnień
nowych przepisów oraz przykłady dobrych praktyk trafiło głównie do gmin i przedsiębiorców
zajmujących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów.
W latach 2012/2103 uczestniczyła także w posiedzeniach sejmowych komisji i podkomisji
przedstawiając wnioski i postulaty przedsiębiorców prywatnych w zakresie projektu nowej ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi a także nowej ustawy o odpadach.
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