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ROZPORZADZENIE 

MINISTRA Ś RODOWISKA1) 

z dnia 	  

w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsiębiorców wystawiaj ących dokumenty 

DPO, DPR, EDPO lub EDPR 

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) zarz ądza się , co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie okre ś la: 

1) szczególowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewn ętrznego 

przedsiębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR; 

2) szczególowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego rocznego audytu zewn ętrznego, 

o którym mowa w pkt 1; 

3) termin przekazywania sprawozdania z przeprowadzonego rocznego audytu 

zewnętrznego, o którym mowa w pkt 1. 

§ 2. 1. Audyt zewnętrzny obejmuje, odpowiednio do rodzaju prowadzonej dzia łalno ści, 

następuj ący zakres: 

1) sprawdzenie posiadanych zezwole ń , o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pó źn. zm.) 2) , zwana dalej: „ustaw ą  

o odpadach"; lub pozwoleń  wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pó źn. zm.) 31 , zwana dalej: 

„ustawą  — Prawo ochrony środowiska"; 

2) ocenę  zgodno ści prowadzonego przez prowadz ącego recykling lub inny niż  recykling 

proces odzysku odpadów opakowaniowych, zwanego dalej przedsi ębiorcą , procesu 

z posiadanym zezwoleniem, o których mowa w pkt 1, oraz klasyfikacji tego procesu 

• ✓ . S ko recyklingu lub innego ni ż  recykling procesu odzysku w dokumentach 

pradzonych na potrzeby ewidencji odpadów, zgodnie z za łącznikiem 

nister Środowiska kieruje dzialem administracji rz ądowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
zpo;z ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 wrze ś nia 2014 r. w sprawie szczegó łowego zakresu dzia łania 
inist! Środowiska (Dz. U. poz. 1267). 2) Zmia wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1283 oraz z 2014 r. poz. 695, 

1 101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122). 
3)Zmian t, kstu jeyclnolrte 	ienionej ustawy zostaly og łoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 40, 47, 457, 822, 
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nr 1 do ustawy o odpadach, 

3) ocenę  posiadanej przez przedsi ębiorcę  instalacji lub urz ądzenia w kontek ście 

możliwości technicznych przetworzenia mas odpadów wskazanych w posiadanych 

przez przetwarzaj ącego zezwoleniach lub pozwoleniach, o których mowa w pkt 1; 

4) ocenę  zgodności mas odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach DPR 

i DPO z roczną  mocą  przerobową  instalacji lub urządzenia wskazan ą  w zezwoleniu, 

o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach lub pozwoleniu wydawanym 

na podstawie ustawy — Prawo ochrony środowiska, oraz z dokumentami na potrzeby 

ewidencji odpadów, o których mowa w art .  66 ustawy o odpadach; 

5) ocenę  zgodności mas odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach EDPO 

i EDPR z dokumentami na potrzeby ewidencji odpadów, o których mowa 

w art. 66 ustawy o odpadach prowadzonymi przez eksportuj ącego odpady 

opakowaniowe oraz przedsi ębiorcę  dokonuj ącego wewnątrzwspólnotowej dostawy 

odpadów opakowaniowych, oraz z dokumentami dotycz ącymi międzynarodowego 

przemieszczania odpadów; 

6) ocenę  możliwości technicznych mocy przerobowej prowadzonej przez przedsi ębiorcę  

instalacji lub urządzenia w odniesieniu do masy wskazanej w dokumentach DPO 

i DPR; 

7) ocenę  prawidłowości procesów odzysku wskazanych w dokumentach DPO i DPR 

w odniesieniu do prowadzonego przez przedsi ębiorcę  procesu przetwarzania; 

8) ocenę  zgodno ści odpowiednich informacji zawa rtych w dokumentach EDPO i EDPR 

z posiadanymi przez eksportuj ącego odpady opakowaniowe lub przedsi ębiorcę  

dokonuj ącego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych 

dokumentami dotyczącymi transgranicznego przemieszczania odpadów; 

9) ocenę  zgodno ści prowadzonego procesu odzysku z przepisami prawa krajowego oraz 

Unii Europejskiej w zakresie utraty statusu odpadu; 

10) ocenę  wykonania zaleceń  wcześniejszych kontroli i audytów. 

2. Projekt sprawozdania z przeprowadzenia audytu zewn ętrznego jest przekazywany 

kierownikowi audytowanego podmiotu. 

3. Kierownik audytowanego podmiotu mo że zgłosić  na piśmie, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu sprawozdania, dodatkowe wyja śnienia lub umotywowane zastrzeżenia 

dotyczące jego tre ści. 
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4. Audytor dokonuje analizy z łożonych przez kierownika audytowanego podmiotu 

wyjaśnień  i zastrzeżeń  i w miarę  potrzeby podejmuje dodatkowe czynno ści wyjaśniaj ące 

w tym zakresie. 

5. W przypadku stwierdzenia zasadno ści całości lub części dodatkowych wyja śnień  lub 

zastrzeżeń  projekt sprawozdania wst ępnego ulega zmianie lub uzupe łnieniu. 

6. Dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia włącza się  do dokumentacji audytu. 

7. Sprawozdanie z audytu zewn ętrznego sporządza się  po rozpatrzeniu dodatkowych 

wyjaśnień  lub zastrzeżeń  kierownika komórki audytowanego podmiotu, co do tre ści zawartych 

w projekcie sprawozdania. 

§ 3.1. Sprawozdanie zawiera informacje o ustaleniach, przyczynach i skutkach 

stwierdzonego stanu oraz zalecenia w sprawie usuni ęcia uchybień  lub wprowadzenia 

usprawnień . 

2. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego zwiera w szczególno ści: 

1) wykaz dokumentów i danych źródłowych;  z których korzysta ł  audytor; 

2) datę  sporządzenia sprawozdania; 

3) imię  i nazwisko lub nazw ę  oraz adres zamieszkania lub siedziby audytowanego 

podmiotu; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON audytowanego 

przedsiębiorcy; 

5) numer rejestrowy audytowanego przedsiębiorcy; 

6) imię  i nazwisko lub nazwę  oraz adres zamieszk ania lub siedziby podmiotu 

przeprowadzaj ącego audyt; 

7) imię  i nazwisko lub nazwa akredytowanego audytora środowiskowego 

przeprowadzaj ącego audyt; 

8) termin przeprowadzenia audytu zewn ętrznego; 

9) rok kalendarzowy obj ęty audytem zewnętrznym; 

10) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty, które zostały poddane 

badaniu; 

11) podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewn ętrznego; 

12) informacj ę  czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich 

dokumentów, czy te ż  na próbie dokumentów oraz informacj ę  o sposobie doboru próby 

do zadania audytowego; 

13) opis metod lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania 

oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji 
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lub urządzenia posiadanego przez przedsi ębiorcę  prowadzącego recykling lub inne ni ż  

recykling procesy odzysku; 

14) inwentaryzacj ę  dokumentacji zawieraj ącej w szczególno ści: 

a) decyzje w zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w a rt .  41 ust. 1 ustawy 

o odpadach oraz wydawane na podstawie ustawy = Prawo ochrony środowiska, 

b) ewidencj ę, o której mowa w art .  66 ustawy o odpadach, 

c) sprawozdania, o których mowa w a rt .  73 ust. 1 i a rt .  75 ust. 1 ustawy o odpadach; 

17)ocenę  zgodno ści posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami z prowadzonym 

procesem przetworzenia odpadów opakowaniowych; 

18) ocenę  spełniania przez przedsi ębiorcę  prowadzącego recykling lub inne ni ż  recykling 

procesy odzysku wymagań , okreś lonych w zezwoleniu lub pozwoleniu, o których mowa 

w § 2 pkt. 1); 

19) ocenę  możliwości technicznych, w tym mocy przerobowej instalacji lub urz ądzenia; 

20) ocenę  zgodno ści masy zebranych odpadów opakowaniowych oraz przetworzonych 

odpadów opakowaniowych z dokumentami na potrzeby ewidencji odpadów, o których 

mowa w art .  66 ustawy o odpadach; 

21) ocenę  zgodności masy zebranych odpadów opakowaniowych oraz wywiezionych z kraju 

odpadów opakowaniowych do ich przetworzenia z dokumentami na potrzeby ewidencji 

odpadów, o których mowa w a rt .  66 ustawy o odpadach oraz z dokumentami dotycz ącymi 

międzynarodowego przemieszczania odpadów; 

22) ustalenie stanu faktycznego;  

23) wskazanie stwierdzonych uchybie ń  wraz ze wskazaniem ich wagi; 

24) określenie oraz analizę  przyczyn i skutków uchybie ń ; 

25) uwagi i wnioski w sprawie usuni ęcia nieprawidłowo ści, 

26) ewentualne rekomendacje; 

27) podpis audytora lub audytorów sporz ądzaj ących sprawozdanie. 

§ 4. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu audytor przekazuje w terminie do dnia 15 

maja roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi realizacj ę  upoważnienia zawartego art .  51 ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 

888).  

Celem projektowanego rozporz ądzenia Ministra rodowiska w sprawie audytu 

zewnętrznego przedsi ębiorcy prowadzącego recykling lub inny niż  recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych, eksportuj ącego odpady opakowaniowe oraz dokonuj ącego 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych jest okre ślenie zakresu i sposobu 

przeprowadzania audytu zewn ętrznego oraz zakresu sprawozdania z przeprowadzonego audytu 

zewnętrznego i terminu jego przekazania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

oraz marszałkowi województwa, w łaściwym ze względu na miejsce prowadzenia dzia łalności 

audytowanych podmiotów. 

Audyt zewnętrzny ma wykazać  zgodność  .z prawem gospodarowania odpadami 

opakowaniowymi, w szczególno ści stosowanych procesów przetwarzania oraz ilo ści 

przekazanych do zagospodarowania z dokumentami ,potwierdzaj ącymi ich zagospodarowanie. 

Prowadzący audyt nie b ędzie ograniczał  się  wyłącznie do kontroli posiadanej przez 

prowadzącego odzysk lub recykling dokumentacji. W ramach audytu kontrolowana wi ęc 

będzie min. zgodno ść  prowadzonego procesu odzysku z posiadanym zezwoleniem, mo żliwości 

techniczne przetworzenia okre ślonych mas odpadów, prawid łowości klasyfikacji procesów 

odzysku wskazanych w decyzjach posiadanych przez przetwarzaj ącego odpady. Na podstawie 

przeprowadzonej kontroli audytor sporz ądzi sprawozdanie, w którym oceni zgodno ść  
dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR z faktycznym przetworzeniem okre ś lonych mas 

odpadów opakowaniowych. 

Wej ście w życie projektowanego rozporz ądzenia nie spowoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla budżetu państwa. Może mieć  jednak minimalny wpływ na budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. Wp ływ ten nie wynika jednak z przepisów niniejszego 

rozporządzenia, ale z przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz U. poz. 888). Urz ędy marszałkowskie będą  zobowiązane do 

gromadzenia otrzymanych od akredytowanych weryfikatorów środowiskowych (EMAS) 

sprawozdań  z przeprowadzonego audytu, dlatego ewentualne koszty b ędą  związane z 

obowiązkiem gromadzenia i przechowywania tych dokumentów. Nie jest jednak mo żliwe na 

obecnym etapie oszacowanie tych kosztów. 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i nie podlega notyfikacji. Przepisy odnosz ące się  do wydania 

przedmiotowego rozporz ądzenia nie wynikaj ą  bezpo średnio z przepisów prawa Unii 

Europejskiej, ale są  wewnętrznym rozwi ązaniem zastosowanym przez Polskę . 

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó źn. żm.) projekt rozporządzenia 

zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz ądowego Centrum Legislacji, 

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporz ądzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia z uwagi na fakt, 

że jego wej ście w życie umożliwi rozpocz ęcie prac Polskiego Centrum Akredytacji nad 

przygotowaniem programu akredytacyjnego dla przysz łych audytorów. Koniczne jest zatem 

określenie terminu wej ścia w życie przedmiotowego rozporządzenia innego niż  określony 

zgodnie z uchwałą  Rady Ministrów nr 20 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń  

ujednolicenia terminów wej ścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. póz. 205). 
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Data sporządzenia 
18 maja 2015 r. 

Źródło: 
Upoważnienie ustawowe 
art .  51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. poz. 888) 

Nr w wykazie prac 

96 

Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Srodowiska w sprawie rocznego audytu 
zewnętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, 
EDPO lub EDPR 

Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące 
Ministerstwo Srodowiska 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Podsekretarz Stanu Pan Janusz Ostapiuk 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Pani Magdalena Reszka, tel. 22 57 92 840, e-mail: 
magdalena.reszka@mos.gov.pl  

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Bezpo średnim problemem jaki rozwi ązuje rozporządzenie jest brak szczegó łowych wytycznych co do zakresu, sposobu 

przeprowadzania audytu zewn ętrznego, zakresu sprawozdania z przeprowadzonego audytu i terminu przekazywania 
sprawozdań  z przeprowadzonego audytu. Potrzeba przeprowadzania audytu zewn ętrznego jest związana z problemem w 
systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi jakim jest proceder wystawiania nierzetelnych Dokumentów 
Potwierdzaj ących Odzysk (DPO), Dokumentów Potwierdzaj ących Recykling (DPR), Dokumentów Potwierdzaj ących 
Eksport  lub Wewnątrzwspólnotową  Dostawę  Odpadów Opakowaniowych do innych ni ż  Recykling Procesów Odzysku 
(EDPO) i Dokumentów Potwierdzaj ących Ekspo rt  lub Wewnątrzwspólnotową  Dostawę  Odpadów Opakowaniowych do 
Recyklingu (EDPR), które w rzeczywisto ści nie potwierdzaj ą  faktycznego przetworzenia odpadów opakowaniowych. 
Celem audytu przeprowadzanego przez niezale żnego weryfikatora środowiskowego (posiadaj ącego certyfikat EMAS), 
którego zakres okre śla przedmiotowy projekt, jest sprawdzenie wiarygodno ści danych zawartych w dokumentach DPO, 
DPR, EDPO i EDPR oraz dokumentach celnych i fakturach, o których mowa w a rt .  24 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888).  

2. Rekomendowane rozwi ązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upowa żnienia zawartego w art .  51 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. poz. 888). Przewiduje si ę , że zakresem audytu zewn ętrznego obj ęte 
zostaną  m.in. spełnienie wymogów formalnych prowadzenia dzia łalności, zgodność  prowadzonych dzia łań  z zakresem 
pozwolenia na przetwarzanie odpadów, posiadane mo żliwości techniczne przetwarzania odpadów i ocen ą  wykonania 
zaleceń  z wcze śniejszych kontroli i audytów. 
Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu powinno zawiera ć  min. dane identyfikacyjne audytora i podmiotu 
audytowanego, termin, cel i zakres audytu, opis metod przetwarzania odpadów, inwentaryzacj ę  dokumentów, ocenę  
zgodno ści metod przetwarzania odpadów z wydanymi pozwoleniami, ocen ę  możliwości technicznych przetwarzania 
odpadów, wskazanie stwierdzonych uchybie ń  i określenie ich przyczyn oraz skutków. 
Ponadto przewiduje si ę , że kopia sprawozdania z audytu b ędzie przekazywana marsza łkowi województwa w terminie 14 
dni od dnia zakończenia audytu. 

Zawarte w przedmiotowym projekcie rozwi ązania przyczyni ą  się  do ograniczenia procederu wystawiania 
nierzetelnych dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR, które w rzeczywisto ści nie potwierdzaj ą  faktycznego 
przetworzenia odpadów opakowaniowych. Pozwoli to na prawidlowe funkcjonowanie podmiotów zajmuj ących się  
odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, a tak że na prawidlowe funkcjonowanie ca łego sektora zwi ązanego 
z przetwarzaniem tego typu odpadów. 

3. Jak problem zosta ł  rozwiązany w innych krajach, w szczególno ści krajach członkowskich OECD/UE? 
Przepisy okre ś lające sposoby audytowania działalności podmiotów, które zajmuj ą  się  przetwarzaniem odpadów 

opakowaniowych, istniej ą  obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie weryfikacji podlegaj ą  również  dokumenty potwierdzaj ące 
odzysk i recykling, które mogą  być  przedmiotem obrotu gie łdowego. 

4. Podmioty, na które oddzia łuje projekt 

Źródło danych 
Marszalkowie województw 16 GUS Marszalkowie województw będą  

zobowiązani do gromadzenia 
sprawozdań 	(określonych 
projektem 	przedmiotowego 
rozporządzenia), składanych przez 
akredytowanego 	weryfikatora, 
dokonującego audytu podmiotów 

Grupa Wielkość  Oddziaływanie 
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wystawiaj ących dokumenty DPO, 
DPR, EDPO i EDPR. 

obecnie - 8 Akredytowany 	weryfikator 
EMAS 

Polskie Centrum 
Akredytacj i 

Projektowane rozporz ądzenie 
okre śla zakres i wytyczne, w 
ramach których akredytowany 
weryfikator będzie przeprowadza ł  
audyt podmiotów wystawiaj ących 
w ciągu danego roku dokumenty 
DPO, DPR, EDPO i EDPR, 
potwierdzaj ące przetworzenie 
łącznie ponad 400 Mg odpadów 
opakowaniowych. 

Podmioty 	zajmujące 	się  
przetwarzaniem 	odpadów 
opakowaniowych — 
wystawiaj ący dokumenty DPO i 
DPR; podmioty zajmuj ące się  
eksportem 	 lub 
wewnątrzwspólnotową  dostawą  
odpadów w celu ich 
przetworzenia — wystawiaj ący 
dokumenty EDPO i EDPR 

Brak danych, gdyż  
nie ma rejestru 
takich danych. 
Z tego względu 

MŚ  nie ma 
dostępu do 

informacji o 
liczbie takich 
podmiotów 

działających na 
terenie RP 

Podmioty, o których mowa w a rt .  
46 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 
2013 r. gospodarce opakowaniami 
(wystawiaj ące dokumenty DPO, 
DPR, EDPO i EDPR), b ędą  
zobowiązane na własny koszt 
zlecić  przeprowadzenie audytu 
wybranemu akredytowanemu 
weryfikatorowi środowiskowemu 
(EMAS). Zakres ww. audytu 
okre śla przedmiotowy projekt 
rozporządzenia. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Planowane są  konsultacje publiczne, które zostan ą  przeprowadzone w oparciu o §34 Uchwa ły Nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), z nast ępuj ącymi podmiotami: 

1) Krajową  Izbą  Gospodarczą ; 
2) Izbą  Przemyslowo- Handlową  Gospodarki Złomem; 
3) Hutniczą  Izbą  Przemyslowo- Handlową ; 
4) Izbą  Gospodarczą  Metali Nieżelaznych; 
5) Polską  Izbą  Ekologii; 
6) Ogólnopolską  Izbą  Gospodarczą  Recyklingu; 
7) Polską  Izbą  Gospodarki Odpadami; 
8) Krajową  Izbą  Gospodarki Odpadami; 
9) Instytutem Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy; 
10) COBRO Instytutem Badawczym Opakowa ń ; 
11) Polską  Organizacj ą  Handlu i Dystrybucji; 
12)Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Ro ślin; 
13) Polską  Grupą  Recyklingu - PROEKO; 
14) Związkiem Pracodawców Przemys łu Piwowarskiego w Polsce; 
15) Stowarzyszeniem EKO-PAK; 
16)Krajową  Izbą  Gospodarczą  „Przemys ł  Spożywczy"; 
17) PROKARTON — Fundacj ą  na rzecz edukacji ekologicznej i promocji opakowa ń  kartonowych do p łynnej żywno ści; 
18)Polską  Izbą  Handlu; 
19) Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich; 
20) Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych. 
21) Eko Cykl Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
22) Koba Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
23) TOM Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
24) Auraeko Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
25) Rekopol Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
26) ReEko Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
27) Eko-Punkt Organizacj ą  Odzysku S.A; 
28) Branżową  Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
29) Centrum Utylizacji Opon — Organizacj ą  Odzysku S.A; 
30) DOL-EKO — Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
31) Drop Organizacj ą  Odzysku S.A.;  
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32) EKO-REK Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
33) Eko-Świat Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
34) Energa Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
35) EUROBAC Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
36) GLOB KON-WIT Polską  Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
37) I Polską  Organizacj ą  Odzysku STOLICA S.A.; 
38) INTERSEROH Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
39) KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
40) Lobbingową  Organizacj ą  Odzysku i Recyklingu LOBIS S.A.; 
41) Ogólnopolską  Organizacj ą  Odzysku 0 TRZY S.A.; 
42) Oiler Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
43) Organizacj ą  Odzysku Grupa Zachodnia S.A.; 
44) Organizacj ą  Odzysku i Recyklingu REBIS S.A.; 
45) Organizacj ą  Odzysku Odpadów i Opakowań  Ecola S.A.; 
46) PLASTEKOL Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
47) Polski System Recyklingu - Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
48) Pro-Ekol Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
49) REBA Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
50) Recan Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
51) RECYKL Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
52) RECYKLING.PL Organizacji Odzysku S.A.; 
53) TOTAL-EKO Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
54) CCR REPACK Polską  Organizacj ą  Odzysku S.A.; 
55) Polską  Organizacj ą  Przemysłu i Handlu Naftowego; 
56) Polskim Stowarzyszeniem Producentów Kosmetyków i Środków Czysto ści „Czyste Pi ękno"; 
57) Polskim Centrum Akredytacji; 
58) Business Centre Club-Zwi ązek Pracodawców; 
59) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; 
60) Konfederacja Lewiatan; 
61) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 
62) Związek Rzemios ła Polskiego; 
63) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarno ść" (NSZZ "Solidarność"); 
64) Ogólnopolskie Porozumienie Zwi ązków Zawodowych (OPZZ); 
65) Forum Związków Zawodowych (FZZ). 

Ponadto, projekt rozporz ądzenia zostanie równie ż  przekazany do zaopiniowania: 
1) wojewodom; 
2) marszałkom województw; 

Projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej, zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalno ści lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 
169, poz. 1414, z późn. zm.). 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych, jak równie ż  wszystkie dokumenty zwi ązane z procesem 
legislacyjnym, 	oraz wszystkie pozosta łe dokumenty z procesu legislacyjnego, zostan ą  zamieszczone na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rz ądowego Centrum Legislacji. 

Zgodnie z art .  8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rz ądu i Samorządu Terytorialnego oraz o 
przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) projekt 
rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i ocen ą  skutków regulacji zostanie skierowany do zaopiniowania przez Komisj ę  
Wspólną  Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

6. 	Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stale z 	 r.) Skutki w okresie 10 lat od wej ścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogólem - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogó łem - - - - - - - - - - - 
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budżet państwa - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - 

pozostale jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - 

Sałdo ogólem - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania - 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł  
danych i przyj ętych do 
obliczeń  założeń  

Projektowane rozporządzenie nie b ędzie miało wpływu na budżet państwa. Może mieć  jednak 
minimalny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego. Wplyw ten nie wynika jednak 
z przepisów niniejszego rozporz ądzenia, ale z przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888). 

Urzędy marszałkowskie będą  zobowiązane do gromadzenia otrzymanych od akredytowanych 
weryfikatorów środowiskowych (EMAS) sprawozda ń  z przeprowadzonego audytu, dlatego 
ewentualne koszty b ędą  związane z obowi ązkiem gromadzenia i przechowywania tych 
dokumentów. Nie jest jednak mo żliwe na obecnym etapie oszacowanie tych kosztów. 

Obowiązek będzie elementem monitorowania realizacji przepisu ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który na łożony został  na Urzędy Marszałkowskie 
już  w 2001 r. ustawą  z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsi ębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op łacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, 
poz. 607, z późn. zm.). 

7. 

	

Wplyw na konkurencyjno ść  gospodarki i przedsiębiorczo ść , w tym funkcjonowanie przedsi ębiorców oraz na 
rodzinę , obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki 
Czas w latach od wej ścia w życie zmian 0 1 2 	3 5 10 Łącznie (0-10) 
W uj ęciu 
pieniężnym 
(w mln zł , 
ceny stale z 

r) 

duże przedsiębiorstwa - - - 	- - - - 
sektor mikro-, malych i 
średnich przedsi ębiorstw 

- - - 	- - - - 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

- - - 	- - - - 

(dodaj/usuń) - - - 	- - - - 
W uj ęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 
sektor mikro-, malych i 
średnich przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

- 

(dodaj/usuń) - 
Niemierzalne (dodaj/usuń) - 
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Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł  
danych i przyj ętych do 
obliczeń  założeń  

Projektowane rozporz ądzenie nie będzie mialo wplywu na konkurencyjno ść  gospodarki i 
przedsiębiorczość , jednak będzie mialo wplyw na podmioty wystawiaj ące dokumenty DPO, 
DPR, EDPO i EDPR. 

Przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny ni ż  recykling proces odzysku odpadów 
opakowaniowych, którzy wystawiaj ą  dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadaj ą  
zezwolenie na przetwarzanie (zgodnie z a rt .  41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), 
pozwalaj ące na odzysk odpadów o masie przekraczaj ącej 400 Mg, a także eksportuj ący odpady 
opakowaniowe oraz przedsi ębiorcy dokonuj ący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 
opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub 
dokumenty 	EDPO 	potwierdzaj ące 	eksport 	odpadów 	opakowaniowych 	lub 
wewnątrzwspólnotową  dostawę  odpadów opakowaniowych o masie przekraczaj ącej 400 Mg, 
będą  zobowiązani do wykonania na w łasny koszt audytu, który b ędzie musiał  być  
przeprowadzony przez zewn ętrznego weryfikatora środowiskowego (EMAS). 

Koszt takiego audytu obecnie nie jest znany, gdy ż  dopiero w przysz łości określi go rynek. 
Koszt będzie zależał  od wielkości zakładu zagospodarowuj ącego odpady opakowaniowe, jak 
również  jego mocy przerobowych. Jednak nale ży podkre ś lić , że audyt ten jest dobrowolny, gdy ż  
dotyczy tylko tych podmiotów, które zdecyduj ą  się  na wystawianie dokumentów DPO, DPR, 
EDPO i EDPR, pobieraj ąc opłaty za wystawianie tych dokumentów. 	Z bardzo ogólnych 
informacji pozyskanych na rynku średni koszt podobnego audytu waha si ę  pomiędzy 2-3 ty ś . 
PLN i obejmuje wszystkie czynno ści, które audytor musi wykona ć  przeprowadzaj ąc audyt. 
Jednak nie sposób jest obecnie okre ś lić  ostateczną  cenę  audytu, gdyż  oprócz kosztów w łasnych 
prowadzącego audyt na ostateczną  cenę  duży wplyw będzie mial rynek jako wynik poda ży (liczba 
audytorów) oraz popytu (liczba podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem audytu). 

8. 	Zmiana obciążeń  regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu 
❑ 	nie dotyczy 
Wprowadzane s ą  obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegó ły w odwróconej tabeli 
zgodno ści). 

❑ 	tak 
❑ 	nie 

nie dotyczy 
❑ 	zmniejszenie liczby dokumentów 
❑ 	zmniejszenie liczby procedur 
❑ 	skrócenie czasu na za łatwienie sprawy 
❑ 	inne: 

1/ zwiększenie liczby dokumentów 
procedur 

załatwienie sprawy 
// zwiększenie liczby 
❑ 	wydłużenie czasu na 
❑ 	inne: 

Wprowadzane obciążenia są  przystosowane do ich 
elektronizacji. 

❑ 	tak 
❑ 	nie 
e nie dotyczy 

Komentarz: Zmiany obowiązków regulacyjnych, w tym informacyjnych, wynikaj ą  z wej ścia w życie ustawy z dnia 13 
czerwca 2013r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. poz. 888) a tak że projektowanego aktu 
wykonawczego do przepisów ww. ustawy. 

9. 	Wpływ na rynek pracy 

W związku z wprowadzeniem nowego obowi ązku i konieczno ścią  przeprowadzania audytów zewn ętrznych, przez 
weryfikatorów środowiskowych (EMAS), projektowane rozporz ądzenie może wplynąć  na powstanie nowych stanowisk 
pracy, 	związanych z konieczno ścią  zatrudnienia dodatkowych 	specjalistów, 	mogących przeprowadza ć 	audyty 
środowiskowe, o których mowa w a rt .  46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888). 

10. Wpływ na pozosta łe obszary 
❑ 	demografia 
❑ 	mienie państwowe 

❑ 	informatyzacja 
❑ 	zdrowie 

środowisko naturalne 
❑ 	sytuacja i rozwój regionalny 
❑ 	inne: 

Omówienie wpływu 

Konieczność  przeprowadzenia audytu przyczyni si ę  do faktycznego przetwarzania odpadów 
opakowaniowych, potwierdzanego za pomoc ą  dokumentów DPO i DPR, oraz EDPO i EDPR. 
Ponadto, pozwoli na uszczelnienie sytemu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Dostarczy 
także cennych informacji obrazuj ących stan gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. 
Na podstawie danych, które zostan ą  sprawdzone podczas audytu, mo żliwe jest analizowanie 
wplywu wprowadzanych regulacji prawnych na gospodark ę  odpadami, co ma bezpo średni wplyw 
na planowanie gospodarki odpadami oraz umo żliwia kontrolowanie osi ąganych celów w 
gospodarce odpadami. 
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane rozporz ądzenie ma charakter porz ądkuj ący przepisy dotyczące audytu zewnętrznego, które wynikaj ą  
z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888). 
Projektowane rozporz ądzenie wchodzi w życie 14 dni po dniu og łoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nast ąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan ą  zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu b ędzie zależała od wyników analizy, którą  należało będzie dokonać  po przeprowadzeniu 
pierwszych audytów, aby okre ś lić  efektywność  tego rozwiązania jakim jest audyt podmiotów zagospodarowuj ących odpady 
opakowaniowe. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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