Projekt z dnia 11 lipca 2016 r.

ROZPORZADZENIE
MINISTRA Ś RODOWISKA')
z dnia
w sprawie audytu zewn ę trznego organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

Na podstawie a rt. 71 ustawy z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o zużytym sprz ęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) zarz ądza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie okre śla:
1) szczególowy zakres i sposób przeprowadzania audytu;
2)

szczególowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu.
§ 2. 1. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego

przeprowadza si ę w siedzibie organizacji.
2. Audyt zewnętrzny zakładu przetwarzania przeprowadza si ę w zakładzie
przetwarzania oraz w miejscu gdzie prowadz ący zakład przetwarzania przechowuje
dokumentacj ę.
§ 3. 1. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego
obejmuje nast ępuj ący zakres:
1)

spełnienie przez organizacj ę odzysku wymogów okre ślonych przepisami ustawy
z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o zużytym sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym
dotycz ących kapitału zakładowego, akcjonariuszy oraz systemu zarz ądzania
środowiskowego;

2)

w przypadku prowadzenia przez organizacj ę odzysku przedsi ęwzięć związanych
ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi ni ż recykling procesami odzysku
oraz unieszkodliwianiem, dokumentacj ę zawieraj ącą w szczególno ści:
a) decyzje w zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w a rt. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pó żn. zm.2)),

`)
2)

Minister Środowiska kieruje dzialem administracji rz ądowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz ądzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r.
poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281.

—2—
b) ewidencj ę, o której mowa w a rt. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach
oraz zgodno ść informacji zawa rtych w zaświadczeniach, o których mowa w pkt 3,
z informacjami zawar ty mi w dokumentach sporz ądzanych na potrzeby ewidencji
odpadów, o której mowa w pkt 2 lit. b, w tym w sprawozdaniach, o których mowa
w pkt 4;
3)

zaświadczenia o zu żytym sprzęcie, o których mowa w a rt. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o zu żytym sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym w zakresie
zagospodarowanego zużytego sprz ętu oraz odpadów powstalych ze zu żytego sprzętu;

4)

sprawozdania, o których mowa w a rt. 74 ust. 1 pkt 2, ust. la, ust. 2 pkt 3, ust. 6 i a rt. 74a
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 3) w zakresie wprowadzonego
do obrotu sprz ętu oraz zagospodarowanego zu żytego sprz ętu oraz odpadów powstałych
ze zużytego sprzętu;
2. Sposobem przeprowadzenia audytu zewn ętrznego organizacji odzysku sprz ętu

elektrycznego i elektronicznego jest sprawdzenie dokumentacji i ocena spe łniania przez
organizacj ę odzysku warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 — 4.
3. Audyt zewnętrzny zakładu przetwarzania obejmuje nast ępuj ący zakres:
1) dokumentacj ę zawieraj ącą w szczególno ści:
a)

decyzje w zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w a rt. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

b)

pozwolenia, o których mowa w a rt. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 i 831),

c)

ewidencj ę, o której mowa w a rt. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,

d)

zaświadczenia o zużytym sprzęcie, o których mowa w a rt . 53 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
w zakresie zagospodarowanego zu żytego sprz ętu oraz odpadów powstalych
ze zużytego sprz ętu,

e)

sprawozdania, o których mowa w a rt. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach4) w zakresie zagospodarowanego zu żytego sprzętu oraz
odpadów powstalych ze zu żytego sprzętu;

3) Do czasu utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), do której b ędą
wprowadzane sprawozdania, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez sprawozdanie rozumie si ę
tu sprawozdanie, o którym mowa w a rt. 57 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu żytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. poz. 1495, z pó2n. zm .).
4) Do czasu utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), do której b ędą

t
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2)

spełnienie minimalnych wymagań dla zakładu przetwarzania, o których mowa
w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o zużytym sprz ęcie elektrycznym
i elektronicznym;

3)

możliwości przetwarzania przez zak ład przetwarzania zu żytego sprz ętu powstałego
ze sprzętu nale żącego do grupy sprzę tu, dla której została wydana decyzja w zakresie
gospodarki odpadami;

4)

zgodno ść masy zebranego oraz przetworzonego zu żytego sprz ętu wynikaj ącą
z wydanych zaświadcze ń, o których w a rt. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze śnia 2015 r.
o zużytym sprzę cie elektrycznym i elektronicznym, z dokumentacj ą wynikaj ącą
z ewidencji, o której mowa w pkt 1 lit. c oraz sprawozda ń, o których mowa
w pkt 1 lit. e;

5)

zgodno ść mas zużytego sprzętu przyj ętego do przetworzenia oraz odpadów powsta łych
po demontażu zużytego sprzętu wskazanych w dokumentach sporz ądzanych na potrzeby
ewidencji odpadów, o której mowa w pkt 1 lit. c oraz pochodz ących z legalizowanego
urządzenia ważącego, o którym mowa w a rt. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze śnia
2015 r. o zużytym sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym z dokumentacj ą finansową,
w szczególno ści z fakturami, posiadan ą przez przedsi ębiorcę z tytułu zakupu odpadów
przeznaczonych do przetworzenia oraz sprzeda ży odpadów do recyklingu oraz innych ni ż
recykling procesów odzysku a tak że przygotowanych do ponownego użycia, za rok
kalendarzowy, którego audyt dotyczy;

6)

terminowo ść składania sprawozdań, o których mowa w pkt 1 lit. e oraz za świadczeń,
o których mowa w pkt 1 lit. d;

7)

zgodno ść prowadzonego procesu przetwarzania z obowi ązuj ącymi standardami
okre ślonymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej.
4.

Sposobem przeprowadzenia audytu zak ładu przetwarzania jest sprawdzenie

dokumentacji i ocena spe łniania przez prowadz ącego zakład przetwarzania warunków,
o których mowa w ust. 3 pkt 1 — 9.
5. Audytor opracowuje sprawozdanie, w którym informuje o ustaleniach, przyczynach
i skutkach stwierdzonego stanu.
6. Projekt sprawozdania z przeprowadzenia audytu zewn ętrznego jest przekazywany
organizacji odzysku lub prowadzącemu zakład przetwarzania.
§ 4. 1. Sprawozdanie z audytu zewn ętrznego zawiera:
wprowadzane sprawozdania, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez sprawozdanie rozumie si ę
tu sprawozdanie, o którym mowa w a rt. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu żytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.

—4—

1)

stronę tytułową;

2)

datę sporządzenia sprawozdania;

3)

imię i nazwisko lub nazw ę oraz adres siedziby audytowanego podmiotu;

4)

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON audytowanego podmiotu;

5)

numer rejestrowy audytowanego podmiotu;

6)

nazwę podmiotu przeprowadzaj ącego audyt;

7)

imiona i nazwiska audytorów uczestnicz ących w audycie;

8)

termin przeprowadzenia audytu zewn ętrznego;

9)

okres obj ęty audytem zewn ętrznym;

10)

cel audytu zewnętrznego;

11)

zakres przedmiotowy audytu zewn ętrznego, w tym dokumenty, które zosta ły poddane
badaniu;

12)

wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzysta ł audytor;

13)

podj ęte działania i zastosowane techniki audytu zewn ętrznego;

14)

informacj ę czy badanie audytowe zosta ło przeprowadzone na podstawie wszystkich
dokumentów, czy na próbie dokumentów oraz informacj ę o sposobie doboru próby
do zadania audytowego;

15)

ustalenia stanu faktycznego;

16)

wskazanie stwierdzonych uchybie ń wraz ze wskazaniem ich wagi;

17)

okre ślenie oraz analiz ę przyczyn i skutków uchybie ń;

18)

podpisy audytorów sporz ądzaj ących sprawozdanie.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi realizacj ę upoważnienia zawa rt ego w art. 71 ustawy z dnia
11 wrze śnia 2015 r. o zużytym sprz ę cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688).
Celem projektowanego rozporz ądzenia Ministra Środowiska w sprawie audytu
zewnę trznego organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego oraz zak ładu
przetwarzania jest okre ś lenie zakresu i sposobu przeprowadzania audytu zewn ętrznego oraz
zakresu sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewn ętrznego. Konieczno ść
przeprowadzenia audytu zewn ętrznego organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zak ł adu przetwarzania wynika z przepisu a rt. 66 ustawy z dnia
11 wrze śnia 2015 r. o zużytym sprzę cie elektrycznym i elektronicznym. Audyt zewn ętrzny ma
wykazać zgodno ść z przepisami prawa w zakresie ochrony

środowiska działalności

organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadz ącego zakład
przetwarzania, w szczególno ści w zakresie gospodarowania zu żytym sprz ętem, w tym
procesów przetwarzania prowadzonych przez prowadz ącego zakład przetwarzania.
Wej ście w życie przedmiotowego rozporz ądzenia nie spowoduje dodatkowych
skutków finansowych dla bud żetu państwa.
Projekt rozporz ądzenia 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. poz. 2039 oraz
z 2004 r. poz. 597) i nie podlega notyfikacji.
Zgodnie z § 1 ust. 1 uchwa ły nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie
zaleceń ujednolicenia terminów wej ścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P.
poz. 205) przewidziano termin wej ścia w życie przedmiotowego rozporz ądzenia na dzie ń
1 stycznia 2017 r.
Stosownie do przepisu a rt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pó żn. zm.) projekt rozporz ądzenia został
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz ądowego Centrum Legislacji,
w zakładce Rządowy Proces Legislacji.
Projekt rozporz ądzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie audytu zewn ętrznego Data sporządzenia
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 4 lipca 2016 r.
zakładu przetwarzania
Źródło:
Ministerstwo wiod ące i ministerstwa współpracuj ące
Upoważnienie ustawowe — a rt. 71 ustawy
Ministerstwo Środowiska
z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688)
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Pan S ławomir Mazurek
Nr w wykazie prac

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Bogusława Brzdąkiewicz tel. (022) 36 92554
e-mail: boguslawa.brzdakiewiczgmos.gov.pl
Paweł Sosnowski tel. (022) 36 92 726,
e-mail: pawcl.sosnowskitmos.gov.pl
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1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawodawca, w a rt . 66 ustawy z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
poz. 1688), zobowiązał organizacje odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadz ących zakłady
przetwarzania zu żytego sprz ętu do przeprowadzania corocznie audytu zewn ętrznego. Audyt ma być przeprowadzany
w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast ępuj ącego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Audyt ko ńczy się
podpisaniem przez audytora sprawozdania z przeprowadzonego audytu. Celem audytu jest sprawdzenie zgodno ści
z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska działalności organizacji odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz prowadz ącego zakład przetwarzania, w szczególno ści w zakresie gospodarowania zu żytym
sprzętem, w tym procesów przetwarzania prowadzonych w zak ładzie przetwarzania. Rozwi ązanie takie ma zapewni ć
warunki do rzetelnego i obiektywnego sprawdzenia wia rygodno ści danych zawartych w dokumentach ewidencyjnych,
celnych i fakturach. Dzi ęki temu wprowadzaj ący sprzęt, którzy wspó łpracuj ą zarówno z organizacjami odzysku jak
i prowadzącymi zakłady przetwarzania b ędą mieli narzędzie w postaci informacji z przeprowadzonego audytu
(sprawozdanie) do weryfikacji przedsiębiorcy, z którym zawiera umowę.
Ustawodawca wskaza ł w przepisach ww. ustawy co obejmowa ć ma audyt ww. podmiotów. Niemniej jednak nie
określił szczegó łowego zakresu i sposobu przeprowadzania rocznego audytu zewn ętrznego wskazanych powy żej
podmiotów oraz szczególowego zakresu sprawozdania z przeprowadzonego audytu, co u łatwiłoby prowadzenie przez
weryfikatora środowiskowego audytu oraz sporz ądzenie sprawozdania z tego audytu.
2. Rekomendowane rozwi ązanie, w tym planowane narz ędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponowanym rozwi ązaniem jest okre ślenie przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia szczegó łowego
zakresu i sposobu przeprowadzania rocznego audytu zewn ętrznego organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zu żytego sprzętu a także szczególowego zakresu sprawozdania
z przeprowadzonego audytu, zgodnie z upowa żnieniem zawartym w art. 71 ustawy z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o zu żytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Wej ście w życie ww. rozporz ądzenia ujednolici zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu ww. podmiotów
przez niezależnych weryfikatorów środowiskowych oraz zharmonizuje zakres informacji zawa rtych w sporządzanych
sprawozdaniach.
3. Jak problem został rozwi ązany w innych krajach, w szczególno ści krajach członkowskich OECD/UE?
Przepisy okre ślaj ące sposoby monitorowania działalności podmiotów, które zajmuj ą się przetwarzaniem odpadów
w postaci zużytego sprz ętu elektrycznego i elektronicznego istniej ą między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie
weryfikacji podlegaj ą również dokumenty potwierdzaj ące odzysk i recykling, które mog ą być przedmiotem obrotu
1

giełdowego.
4. Podmioty, na które oddzia łuje projekt
Grupa
prowadzący zakład
przetwarzania

Wielkość

180

organizacja odzysku sprz ętu
elektrycznego
i elektronicznego

8

woj ewódzcy inspektorzy
ochrony środowiska

16

marszałkowie województw

16

akredytowany weryfikator
EMAS

8

Źródło danych
Raport GIOŚ
o funkcjonowaniu systemu
gospodarki zużytym
sprzętem elektrycznym
i elektronicznym w 2014 r.

jw

—

Polskie Centrum Akredytacji

Oddziaływanie
obowiązek przeprowadzenia
rocznego audytu zewn ętrznego,
wyboru audytora oraz poniesienia
kosztów audytu
obowiązek przeprowadzenia
rocznego audytu zewn ętrznego,
wyboru audytora oraz poniesienia
kosztów audytu
przyjmowanie uwierzytelnionej
kopii sprawozdania z audytu
przyjmowanie uwierzytelnionej
kopii sprawozdania z audytu
prowadzenie audytu zgodnie
z zakresem i sposobem
określonym w projektowanym
rozporządzeniu; sporządzanie
sprawozdania z audytu

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporz ądzenia Ministra Środowiska w sprawie szczególowego zakresu i sposobu przeprowadzania rocznego
audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania zu żytego
sprzętu oraz w sprawie szczególowego zakresu sprawozdania z przeprowadzonego audytu b ędzie przedmiotem
konsultacji publicznych i opiniowania z terminem 10 dni na zg łoszenie ewentualnych uwag. Projekt zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz ądowego Centrum Legislacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o działalno ści lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pó źn. zm.).
Podmioty, którym w szczególno ści zostanie przes łany projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych
i opiniowania:
1. Marszałkowie województw;
2. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska;
3. Stowarzyszenie Polskich Przedsi ębiorców Gospodarki Odpadami, ul. Grunwaldzka 1, 99-300 Kutno;
4. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Tr ębacka 4, 00-074 Warszawa;
5. Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice;
6. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", ul. Bracka 20 b, 00-028 Warszawa;
7. Polska Izba Gospodarki Odpadami, ul. Świętokrzyska 36 lok. 47, 00-116 Warszawa;
8. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Al. Jerozolimskie 44 pok. 324/325, 00-024 Warszawa;
9. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa;
10. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, ul. St ępińska 22/30, 00-739 Warszawa;
11. Związek Importerów i Producentów Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego Bran ży RTV i IT, ul. Połczyńska
116A, 01-304 Warszawa;
12. CECED Polska, ul. Wlodarzewska 76d, 02-393 Warszawa;
13. ZPSO „Pol-lighting", ul. St ępińska 22/30, 00-739 Warszawa;
14. Polski Związek Przemys łu Oświetleniowego, ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa;
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15. Związek Pracodawców Bran ży Elektroodpadów Elektro-Odzysk, ul. Cio łka 13, 01-445 Warszawa;
16. Stowarzyszenie GPP Ekologia, Al. Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa;
17. Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Wodna 4,
30-556 Kraków;
18. AURAEKO Organizacja Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Rzymowskiego 30, 02-697
Warszawa;
19. CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Al. Niepodleg łości 124
lok. 18, 02-577 Warszawa;
20. ElektroEko Organizacja Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Hrubieszowska 6a, 01-209
Warszawa;
21. TOM Organizacj a Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin;
22. Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,
ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa;
23. ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A, ul. Zawodzie 16, 02-981
Warszawa;
24. DROP Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Syta 114z/l, 02-987 Warszawa;
25. ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Sowia 17A 7/8,
53-024 Wrocław.
Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych zostanie sporz ądzony raport zawieraj ący informacje o podmiotach,
do których został przesłany projekt rozporządzenia oraz o zgłoszonych uwagach.
6. Wplyw na sektor finansów publicznych
(ceny stale z

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

r)

1

0
Dochody ogólem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa
JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogólem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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
7.

Przedmiotowa regulacja nie powoduje zwi ększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów
jednostek sektora finansów publicznych, w tym bud żetu państwa i budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.

Wplyw na konkurencyjno ść gospodarki i przedsi ębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsi ębiorców oraz na
rodzin ę, obywateli i gospodarstwa domowe
3

Czas w latach od wej ścia w życie zmian
W uj ęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, malych i
(w mln zł,
średnich przedsi ębiorstw
ceny stale z
rodzina, obywatele oraz
2015 r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W uj ęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, malych i
średnich przedsi ębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Skutki
1

0

2

10

5

3

Łgcznie(0-10)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(dodaj/usuń)
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
Dodatkowe
Projektowane rozporz ądzenie nie b ędzie miało wpływu na konkurencyjno ść gospodarki
informacje, w tym
i przedsiębiorczość w tym funkcjonowanie przedsi ębiorstw.
wskazanie źródeł
danych i przyj ętych do
Wplyw na konkurencyjno ść gospodarki i przedsi ębiorczo ść w tym funkcjonowanie organizacji
obliczeń założeń
odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadz ących zakłady przetwarzania
zużytego sprzętu będą miały przepisy ustawy z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o zu żytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, które nak ładaj ą na ww. podmioty obowi ązek przeprowadzenia
corocznie audytu zewn ętrznego. Zgodnie z a rt. 67 ust. 3ustawy z dnia 11 wrze śnia 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym koszty przeprowadzenia audytu obci ążaj ą
organizacj ę odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo prowadz ącego zakład
przetwarzania.
S. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowi ązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu
❑ nie dotyczy
Wprowadzane s ą obciążenia poza bezwzgl ędnie
wymaganymi przez UE (szczegó ły w odwróconej tabeli
zgodności).

❑ tak
❑ nie
// nie dotyczy

❑zmniejszenie liczby dokumentów
❑zmniejszenie liczby procedur
❑skrócenie czasu na zalatwienie sprawy
❑inne .

❑zwiększenie liczby dokumentów
0 zwiększenie liczby procedur
❑wydłużenie czasu na zalatwienie sprawy
❑inne.

Wprowadzane obci ążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

❑ tak
❑ nie
// nie dotyczy

9. Wplyw na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. Pozytywny wp ływ na rynek pracy mog ą mieć przepisy ustawy
z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o zu żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które wprowadzaj ą nowy obowiązek
przeprowadzania audytów zewn ętrznych przez weryfikatorów środowiskowych (EMAS), co może spowodować
powstanie nowych miejsc pracy, zwi ązanych z konieczno ścią zatrudnienia dodatkowych specjalistów, mog ących
przeprowadza ć audyty środowiskowe.
10. Wplyw na pozostałe obszary
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❑informatyzacja
❑demografia
►/ środowisko naturalne
❑ zdrowie
❑ mienie państwowe
❑ sytuacja i rozwój regionalny
❑ inne:
Konieczno ść przeprowadzenia audytu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze śnia 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przyczyni ć ma się do przestrzegania przez
organizacje odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadz ących zakłady
przetwarzania zu żytego sprzętu przepisów prawa z zakresu ochrony ś rodowiska. Dostarczy
także cennych informacji obrazuj ących stan gospodarki zu żytym sprzę tem w Polsce.
Na podstawie danych, które zostan ą sprawdzone podczas audytu, mo żliwe bę dzie analizowanie
Omówienie wplywu
wplywu wprowadzanych regulacji prawnych na gospodark ę odpadami, co ma bezpo średni wpływ
na planowanie gospodarki odpadami oraz umożliwia kontrolowanie osiąganych celów
w gospodarce odpadami. Ponadto audyt uzupe łni coroczne kontrole zak ładów przetwarzania
prowadzone przez Inspekcj ę Ochrony Ś rodowiska i przyczyni si ę do poprawy efektywno ści ich
działania.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przepisy projektowanego rozporz ądzenia realizowane będą na przestrzeni lat w zwi ązku z obowiązkiem corocznego
przeprowadzania audytu zewn ętrznego przez organizacje odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego oraz
prowadzących zakłady przetwarzania.
12. \V jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan ą zastosowane?
Po 3 latach od wej ścia w życie rozporządzenia planuje si ę przeprowadzenie analizy maj ącej na celu wskazanie czy
zakres audytu jest prawidłowy. Ewaluacja efektów projektu rozporz ądzenia będzie zależała od wyników analizy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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