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Szanowni Państwo,

,,DośWADczENtE W EKoLoGtł ZAUFAN'E w BlzNEsIE', _ motto
pzewodnie Konsorcjum olejów Pzepracowanych - organizacja odzysku
opakowań i olejów S.A. odzwierciedlające misję i cel działania Naszej firmy,

które realizujemy popŻez działalnośc zutiązaną z organizowaniem
pzeds|ęwzięć złciązanych z odzyskiem, a szczególnoŚci recyklingiem odpadów
poużytkowych (olejów odpadowych) oraz odpadÓw opakowaniolvych.

DbałośÓ o otoczenie to obowiązek kaŻdej nowoczesnej firmy' Dlatego też nasza
działalnośc skupiona jest na zaangażowaniu w edukację ekologiczną i dążeniu
do proekologicznych zachowań i uregulowań prawnych. Z dumą moŹemy
powiedzieć, że taka postawa procentuje' bowiem inwestycje ekologiczne nie

tylko wpływają na wizerunek i postzeganie firmy, ale wypływają z troski o
pzyszłe pokolenia.

Konsorcjum olejów Pzepracowanych - organizacja odzysku opakowań iolejów S.A. nie tylko spełnia
wszystkie obecnie stawiane wymagania prawne, ate podejmuje także działania mające na celu poprawę

działalnoŚci środowiskowej, zarówno naszej organizacji jak również podmiotów wspólpracujących.
Wdrożenie systemu Zarządzania Środowiskowego wg Wymagań międzynarodowej normy PN-EN lso
14001 oraz standardu EMAS zgodnego w wymaganiami Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (WE) nr 1221E009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji
w systemie ekozanądzania i audytu we Wspólnocie, z uwzględnieniem Rozpoządzenia Komisji (UE)

201711505 z dnia 28 sierpnia 2017r' zmieniające załączniki l, lI i lll. jest tego Wyrazem.

z ogromną satysfakcją pzekazujemy Państwu Zaktuatizowaną Deklarację Środowiskową KoP
organizacja odzysku opakowań i olejÓw S.A.' w ktÓĘ znajdziecie Państwo informacje dotycząe
prowadzonych przez naszą firmę działań, w tym w szczególnoŚci efekty działalnoŚci środowiskowej
osiągnięte w ciągu kolejnego roku funkcjonowania Systemu Środowiskowego.

Grzegoz Juszczyk Janusz Romanek
.1:'\ /';.,'' , , l 'ł
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Prezes 1arądu
KoP o.o' opnxowaŃ l oLEJÓW s.A'

Pełnomocnik ds. SZŚ i EMAS
KoP o.o. oPAKoWAŃ tolr.lÓw s.R.

KoP oRGAN lzAcJA oDzYsKU oPAKoWAŃ t oLEJoW s.A'
ZAKTUALlzoWANA DEKLARAcJł ŚnoDowlsKoWA EMAs



1 . oświadczenie weryf ikatora środowiskowego w sprawie
i walidacyjnychc zy n n oś c i we ryfi kacyj nyc h

ruv NORD Polska Sp. z o.o. W Katowicach, o numerze Ęestracji weryfikatora
środowiskowego EMAS PL-V-0001 akredytowany W odniesieniu do zakresu NACE 38.32;70
oświadcza, Że przeprowadził weryfikację, czy organizacja, o któĘ mowa w uaktualnionej
Deklaracj i Ś rod owiskowej z pażdziernlka 2o'l7 roku:

KoNsoRcJ U M oLEJow PRZE PRAcoWANYc H oRGAN lzAcJA o DzYs KU oPAKoWAŃ
I OLEJOW S.A.
ul. Tytusa Trzecieskiego 14
38460 Jedlicze
o numerze Ęestracji PL 2.18_00249

spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 122112009 z dnia 25 listopada 2009r' dotyczące dobrowolnego udziału w systemie

ekozarządzania i audfiu we WspÓlnocie (EMAS)*

Podp isując n in iejszą dekla rację oświadcza m, Że''

. weryfikacja i walidacja zostały przeprowadzone W pełnej zgodności z wymogami

rozpoządzenia WE) nr 122112009 
*

. wyniki weryfikacji i walidacji potwierdzają, Że nie ma dowodÓw na brak zgodności
z mającymi zastosowan ia wymaganiam i prawnymi dotyczącym i środowiska ;

. dane i informacje zawańe w deklaracji środowiskowej organizacjidają zetelny, wiarygodny
i prawdziwy obraz całej działalności organizacji w zakresie podanym W deklaracji
środowiskowej.

Niniejszy dokument nie jest rÓwnowaŻny z Ęestracją w EMAS. Rejestracja w EMAS moze
być dokonana wyłącznie przez organ właściwy na mocy rozporządzenia (WE) 12212oa9.
Niniejszego dokumentu nie naleŻy wykorzystywać jako oddzielnej informacji udostępnianej do

wiadomoŚci publicznej.

Spoządzono w Katowicach, dnia 30i10/2017 roku.

* Z uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1505 z dnia
28'08'2017 r. zmieniające załączniki l' Il' lll. TWilORD

Wydanie V,10.2017
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2. lnformacje ogólne
KONSORCJ U M OLEJOW PRZEPRACOWANYC H

oRGAN lzAcJA oDzYsKU oPAKowłŃ
I OLEJOW S.A.

ul. Tytusa Tzecieskiego 14; 38-460 Jedlicze

woj. podkarpackie

Tel.: + 48 - 13- 43 84 106

Fax.: + 48 - 13- 4384722

E-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa. com " 
pl

wwvrr. konsorcjum.jedlicze. com. pl

oznaczenie sądu rejestrowego. Sąd Rejonowy W

Rzeszowie, XllWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRs 0000059362

Kapitał zakładowy: 2 500 000,00 PLN

Prezes Zarządu'. Grzegorz J uszczyk

Akcjonari uszami Konsorcj u m olejów Przepracowanych organ izacja

S.A. są podmioty działające w branży naftowej, są to:

. orlen Południe SpÓłka Akcyjna

. Fuchs OilCorporation (PL) Sp. z o.o.

odzysku opakowań i olejów

. Silesia OilSp. zo.o-

. Ran-Dickmar Sp. z o.o.

o Ran-OilSp. z o.o.

. Ran-Sigma Sp. z o.o.

. Ran-Flex Sp. z o.o.
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Konsorcjum olejów Pzepracowanych - organizacja odzysku opakowań i olejów S.A., zgodnie z

kryteńami Ustawy z dnia 2 llpca 2oo4r. o swobodzie działalności gospodarczej za]icza się do

m ikroprzedsiębiorstw.

Powiązania i wspóŁależności :

KonsoĘum olejów Przepracowanych - organizacja odzysku opakowań i otejów S'A.' nie posiada

spółek zaleznych w rozumieniu przepisów prawa handlowego-

Firma w ramach prowadzonej działalności wspo}pracuje z Polską lzbą Ekologii w zakresie

szerokorozumianej działalności ekologicznej oraz opiniowania nowotwozonego prawa w zakresie

ochrony środowiska, czego potwierdzeniem jest prezentowany ponizej ceńyfikat członkostwa:

Konsorcjr-rm Ole.iorv Przepreicorvanych
- {)r ganizaqia odzYsku SA

Jedlicze

;esr czTONKIEM
POLSKIEJ IZBY EKOLOGII

Nr 154

Prezes Zarrądu/ -,/
,#ł.7'ot"łb()rzeguz PasieKa

Przew$clniczący Ra(ly lzby

. .-"Adam Qńczyński
V'

Zgodnie z prą.aętym plzez lzbę statutem
Firma zobowiązala się do dzialań

Ba t zecŻ ochlony Śroclowiska

Katowice 2oo2
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3. Gharakterystyka firmy
KonsoĘum olejÓw Pzepracowanych organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. powstało w 2oo2

roku w odpowiedzi na zmieniające się pzepisy oraz potrzeby Przedsiębiorców w zakresie obowiązkow

dotyczących odzysku i recyklingu odpadów pouzytkowych oraz odpadów opakowaniowych.

Działania organizacji są zgodne z zapisami ustawy o odpadach araz ustawy o obowiązkach

pzedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej.

Organ izacia Odzvsku oferuie przedsiebiorcom :

. pŻejęcie ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu oraz caĘ odpowiedzialności za jego

wykonanie po podpisaniu stosownej umowy,

. fachowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami poużytkowymi i opakowaniowymi,

. informowanie pzedsiębiorców o wszelkich zmianach legislacyjnych dotyczących podstawowych

aktów prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami,

o wykonanie pzejętego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych,

. szkolenia zzakresu ochrony środowiska.

Całośó działań naszej organizacji uzupełnia prowadzona edukacja ekologiczna społeczeństwa.

4, Działatność KoP ŻRGANIZAŻJA oDzYsKU ŻPAKOWAŃ
I OLEJOW S.A.

Zakres działalności Społki wynika z zapisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

(Dz. U' 2001 nr 63 poz. 639 z póŹniejszymi zmianami), nakładającej na przedsiębiorstwa bardzo

rygorystyczne obowiązki gospodarowania odpadami pouŻytkowymi i opakowaniowymi.

Ustawodawca włączĄąc organizacje odzysku W system realizacji obowiązków W zakresie

gospodarowania odpadami pouŹytkowymi i opakowaniowymi wskazuje, Że przedmiotem działania

organizacji odzysku może być vlyłącznie działalność ruiązana z organizowaniem, zarządzaniem lub

prowadzeniem przedsięwrzięć złviązanych z odzyskiem, a W szczególności z recyklingiem odpadów,

a także działalnośĆ edukacyjna.

Ze względu na potencjał techniczny głównego akcjonańusza firmy tj. orlen Południe s.A., któĘ
instalacja regeneracji olejów przepracowanych prezentuje najlepszą dostępną technikę i technologię

polegającą na hydrorafinacji olejów odpadowych, działa]ność naszej organizacji odzysku w głównej

mieze koncentruje się na odzysku i recyklingu olejÓw odpadowych' Realizując przejęte w imieniu

przedsiębiorców ustawowe obowiązki odzysku i recyklingu olejów odpadowych, Społka wykonuje to

zadanie w oparciu o umowy handlowe, prowadząc jednocześnie wymaganą prawem sprawozdawczośÓ.

NiezaleŻnie od powyższego Społka realizuje w imieniu producentów i impońerów olejÓw smarowych

także obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

KOP ORGANIZACJA
ZAKTUALIZOWANA

oDzYsKU oPAKowaŃ loLEJoW s.A'
DEKLARAcJł ŚnoDoWlsKoWA EMAs



Wspołorganizacja Sysfem u Recyklingu odpadow Poużytkowych
i Opakowaniowych

Zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisÓw prawnych, obowiązek odzysku i recyklingu olejÓw

odpadowych oraz od padów opakowan iowych Przedsiębiorcy mogą realizować:

. samodzielnie tj. zbieĘąc i dostarczając odpady pouŹytkowe i opakowaniowe do recyklera lub

podmiotu prowadzącego odzysk odpadów,

o poprurz przekazanie obowiązku odzysku i recyklingu uprawnionej organizaĄi odzysku - na

podstawie zawańej umowy,

. poprzez wnoszenie do Uzędu Marszałkowskiego tzw. opłaty produktowej W zł,tiązku

z niewywiązaniem się z ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych

i opakowaniowych ciążącym na pzedsiębiorstwie.

Podstawową działalnością W zakresie wspołorganizacji Systemu Recyklingu jest przejmowanie

ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów pouzytkowych i opakowaniowych od

Pzedsiębiorstw wprowadzających na terytońum kĘu oleje smarowe oraz produkĘ w opakowaniach.

Wykonując swoje statutowe obowiązki Spdka kieruje się zasadą zetelności izgodności podejmowanych

działań z obowiązującym prawem. Wyrazem tego jest wydane w 2o17r. przez Uząd Marszałkowski

WojewódŻwa Podkarpackiego zaświadczenie, dotyczące terminowego składania sprawozdań i braku

zobowiązań wymagalnych z tytułu przejętego obowiązku odzysku i recyklingu za rok 2o16 oraz

zaświadczenie z Wojewódzkiego lnspektoratu ochrony Środowiska potwierdzające zgodność

prowadzonych działań z Wymaganiami pzepisów systemu prawnego ochrony środowiska:
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Edukacja ekologiczna
Niezależnie od działalności w zakresie odzysku i recyklingu odpadów pouzytkowych i opakowaniowych

Konsorcjum olejÓw Pzepracowanych organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. aktywnie prowadzi

działania zmierzające do kształtowania izmiany zachowań proekologicznych społeczeństwa, poprzez:

o prowadzone akcje edukacyjne w jednostkach oświatowych,

o bezpłatne lub odpłatne szkolenia i/lub konferencje z zakresu systemu prawnego ochrony

Środowiska, w szczególnoŚci gospodarki odpadami, opłat środowiskowych itp.,

o organizacje akcji i konkursów o charakterze ekologicznym.

W latach 2o12-2o16wspołorganizowano szereg przedsięwzięć pro-ekologicznych, między innymi:

o Projekt ekologiczny: ,,oleje pŻepracowane - wspólny problem'',

o Projekt ekologiczny: ,,Pamiętajcie oogrodach, pzecież stamtąd przyszliście... lndywidualna

odpowiedzialność za środowisko' Sztuka i recykling''

o Projekt pt. ,,l ogólnopolski Kongres Recyklingu''
o Projekt ekologiczny ''odpady opakowaniowe i poużytkowe'' - mający na celu aktywizację młodziezy

w dbałośÓ o środowisko
o Akcja ekologiczna ,,Listy do Ziemi" - konkurs ekologiczny ,,Rodzice i Dzieci segregują śmieci''

o Projekt ekologiczny: ,,obchody Światowego Dnia Ziemi''

. Śmieci segregujesz środowisko ratujesz''

o Konkurs pzyrodniczo-ekologiczny:
o ,,WpłyW produktów ropopochodnych na ekosystemy''
o ll Powiatowy PiknikEkologiczny,,EKO-Raban"
o ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie''
o ,,EKO Raban w Powiecie"
o Akcja edukacyjna -,,Wptyw produktÓw ropopochodnych na ekosystemy''

o Akcja edukacyjna w szkołach pt: ,,Prawidłowe postępowanie w pzypadku olejÓw przepracowanych i

odpadów komunalnych''
o Konkurs wiedzy ekologicznej ',Myśl logicznie - żyj ekologicznie''

. Konkurs wiedzy ekologicznej ,,odpady opakowaniowe i PouŹytkowe''

o Konkurs ekologiczno-plastyczny,,Ratujmy świat'',

o Konkurs literacko-ekologiczny,,Wierszo RadynaOdpady"
o Projekt,,Eko-Tydzień'' pod hasłem:,,Myślę Ekologicznie''

o Projekt ekologiczny ,,Z ekologią za pan brat, czylijak postępowaćz przepracowanym olejem''

Więcej informacji na temat

organizowanych i wsPieranYch

opakowań i olejów S.A.

W\|/W. kons o rcjumję dl! cze_egm-pl

akcji edukacyjno-ekologicznYch
pzez KoP organizaĄa odzysku

znajduje się na stronie

Wydanie V, 't0.2017
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5: Sysfem Zarządzania Śro dowiskowega
W 2o13 roku decyzjązarządu KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S'A. rozpoczęła prace nad

wdrozeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego Wg Wymagań normy PN-EN lso 14001:2005,

czego efektem było uzyskanie ceńyfikatu zgodności z ww. standardem. W roku 2017 dokonano

aktualizacji funkcjonującego systemu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN lso 14001:2015,

uzwzględniając znowelizowane wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 201711505 z dnia 28 sierpnia

2017r.

System Zarządzania Środowiskowego jest wdroŻony W całym obszarze działalnoŚci firmy

KoP organizacja odzysku opakowań i oleiów S.A. dla wskazanej W pld. 2 niniejszej Deklaracji

Srodowiskowej lokalizacji i uwrzględnia następujący zakres prowadzonej działalności:

,,Profesjonalne organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć ariązanych z odzyskiem

i recyklingiem odpadów poużytkowych iopakowaniowych oraz edukacja ekologiczna'n

System Zarządzania Środowiskowego firmy jest opańy na zastosowaniu podejŚcia pro@sowego.

Zidentyfikowane w firmie procesy i podprocesy podzieliliśmy na tzy podstawowe grupy:

Procesy Zarządzania:

. Zarządzanie zasobami

. Planowanie

o Strategiczne i operacyjne zarządzanie biznesem orazprzywództwo

o Utrzymanie idoskonalenie SZS i EMAS

Procesy Kluczowe:

o Pozyskiwanie i obsługa Klienta:

. Zakupy DPO i DPR:

o Sprawozdawczość do uzędów:

o Edukacjaproekologiczna:

Proceśy Wspomagające:

. Administracja branżowa i nadzór nad wymaganiami prawnymi oraz innymi wymaganiami, do

których organizacja się zobowiązała

o Zakupy.

Udokumentowany, wdrozony i ceńyfikowany pvez międzynarodową jednostkę ceńyfikującą rUv NoRD

PoLsKA Sp. z o.o. System Zarządzania Środowiskowego zobowiązuje naszą organizację i wszystkich

pracownikÓw do świadomego podejmowania działań na rzecz optymalizacji prowadzonych procesÓw,

jak rowniez ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Dowodem proekologicznego charakteru oraz transparętności podejmowanych działań jest poddanie

organizacji dobrowolnemu udziałowi w systemie ekozaządzania i audytu we wspólnocie EMAS zgodnie

z Rozpoządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 1221l2oo9 z dnia 25listopada 2009r,

z uwzględnieniem Rozpoządzenła Komisji (UE) 2o17l1505 z dnia 28 sierpnia 2o17r. zmieniające

zaĘcznlki l, ll i lll.
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Dowodem zgodności oraz wiarygodności naszych działań

Ceńyfikat Zgodności z normą PN-EN lso 14001:2015,

weffikacji EMAS oraz Ceńyfikat Rejestracjiw EMAS:

są uzyskane pzez naszą organizację:
Potwierdzenie TUV NORD o pozytywnej

WKLEIC NOWY CERTYFIKAT ISO
1400 1 "2015
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PoniŹej prezentujemy pismo Generalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w sprawie utrzymania

Ęestracji standaru EMAS:
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Polityka
Systemu Zarządzania Srodowiskowego i EMAS

KoP organizacja odzysku opakowań l olejów s.A.

Uvraględniając kontekst organizacji' wymagania i oczekiwania stron zainteresowanych oraz charakter
prowadzonej działalności związanej z organizowaniem pzedsięwzięÓ z zakresu odzysku,
a w szczególności recyklingu odpadÓw poużytkowych i opakowaniowych nadzędnym celem KoP
organizacji odysku opakowań i olejów S.A. jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko
wytwozonych odpadów, popzez systematyczne zwiększanie liczby Klientów obsługiwanych w zakresie
odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych oraz kształtowanie i zmiana zachowań
proekologicznych społeczności w toku prowadzonych działań edukacjno-ekologicznych.

Wyznaczone w Polityce cele osiągamy dzięki aktywnej wspołpracy z recyklerami i Klientami,

zaangaŻowaniu wszystkich pracowników naszejfirmy, któzy swoją wiedzą idoświadczeniem dzielą się z
partnerami biznesowymi.

Zarząd orga nizacji odzysku zobowiązuje się d o :

r ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom środowiskowym,

. spełniania wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych i innych zobowiązań
dotyczących zgodnoŚci,

o ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w celu poprawy środowiskowych

efektów działalności

. zapewnienia odpowiednich zasobów iśrodków do wdrażania niniejszej polityki.

Dowodem społecznej i środowiskowej koski jest wdrożenie i stosowanie w organizacji Systemu

ZazĄdzania Środowiskowego wg Wymagań międzynarodowej normy PN-EN lso 14001 .2015 oraz
poddanie organizacji dobrowolnemu udziałowi w systemie ekozaruądzania i audytu we wspÓlnocie

EMAS zgodnie z Rozpoządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 1221n0a9 z dnia

25listopada 2009r, z uwzględnieniem Rozpoządzenia Komisjl (UE) 201711505 z dnia 28 sierpnia

2017r. zmieniające załączniki l, ll i lll.

Niniejsza Polityka sZŚ i EMAS została zakomunikowana wszystkim pracownikom pracującym

w organizacji iw jej imieniu oraz jest publicznie dostępna dla stron zanteresowanych.

Gzegoz Juszczyk

/
..'1 *|' .1 "/ł

Prezes Zaaądu
KoP o.o. oPAKoWAŃ l oLEJÓW s.A'
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Struktura odpowiedzialności i uprawnień

Struktura organizacyjna firmy KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. została tak

pomyślana, aby zapewniĆ sprawne i efektywne wykorzystanie wiedzy i kompetencji poszczególnych

pracowników - przy jednoczesnym zapewnieniu klarownego podziału zadań, kompetencji

i odpowiedzialnoŚci. Graficznym odzwierciedleniem struktury organizacyjnej firmy jest poniższy schemat

organizacyjny:

Dział Rozliczeń'
Marketingu oraz

Edukacji
Ekoloqicznei

( K^drv,pł.;
I isHp
| (zlecone na

\=g&)-

I

I

,

W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania SZŚ i EMAS Zarząd określił

i zakom unikował pracown ikom zakresy uprawn ień i odpowiedzialności.

W aruiązku z wdroŻeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS Prezes Zauądu powołał

Pełnomocnika ds' sZS i EMAS, który obok dotychczasowych zadan odpowiedzialny jest za
koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie dztałan oraz doskonalenie Systemu Zarządzania

Srodowiskowego w firmie KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A., poprzez planowanie

auditów sprawdzających, pzeglądów systemu, wdrażanie działań korekcyjnych, korygujących lub

zapobiegawczych. odpowiedzialny jest on również za bieŻącą współpracę ze stronami zewnętznymi

w sprawach sZŚ i EMAS.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Proces komunikacji wewnętrznej jest sprawny z uwagi na duże zaangaŻowanie Kierownictwa firmy

w funkcjonowanie poszczególnych procesów zachodzących w organizacji oraz pzyjęte metody

komunikacji.

Komunikacia z zewnetrznvmi stronami zainteresowanymi odbvwa si€ w formie:

. rozmów handlowych - organizowanych w ramach biezącej działalności,

o publikacji informacji dotyczących SZŚ i EMAS, w szczegÓlności w formie corocznie aktualizowanej

Deklaracji Środowiskowej,
o prowddzonych akcji i przedsięwzięc edukacyjnych,

o kontaktów telefonicznych i/lub email za pośrednictwem ustanowionych i upublicznionych na stronie

vwłiv danych kontaktowych do Pełnomocnika ds. SZŚ i EMAS, który jest uprawniony do

reprezentowania społki na zewnątrz W sprawach sZŚ i standardu EMAS,

. spotkań informacyjnych - organizowanych w ramach potrzeb wynikających z bieŻącej działalności

lub wniosków stron zainteresowanych.
Wydanie V,14.2017
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W celu zapewnienia sprawnoŚci i efektywności procesów komunikacyjnych w KoP organizacja odzysku

opakowań i olejów S'A' opracowano tzw. Macierz Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej, w któĘ
określono: co ma byĆ komunikowane, do kogo ma byĆ komunikowane, kiedy ma byĆ komunikowane,

metoda komunikacji orazosobę odpowiedzialnąza proces komunikacjiw danym obszaze.

Zarząd firmy KoP organizacja odzysku opakowań i olejÓw S.A. podjął decyzję, ze informacje

dotyczące znaczących aspektów środowiskowych organizacji są publikowane na zewnątrz w formie

Deklaracji Środowiskowej udostępnianej bezpośrednio w firmie oraz na stronie internetowej KoP
organizacja odzysku opakowań i olejÓw S.A'

Pełnomocnik ds. SZŚ i EMAS zobowiązany jest do corocznego uaktualnienia Deklaracji Środowiskowej

i za pewn ia jej zatwierdze n ie przez Weryf i katora S rodowiskoweg o E MAS.

o zakresie i formie udostępnianych informacji decyduje kaŻdorazowo Zarząd. Deklaracja Środowiskowa

przed opublikowaniem winna zostać zatwierdzona przez Zarząd firmy oraz zweryfikowana pzez

u prawnionego Weryfikatora EMAS.

Aspekty środowiskowe

Meritum systemu zarządzania Środowiskowego i standardu EMAS jest identyfikacja aspektów

Środowiskowych w organizacji, ich ocena iwyznaczanie talv. aspektów znaczących, które:

. sQ podstawą do wyznaczania celów, programÓw izadań środowiskowych,

o stanowią punkt wyjścia przy ustanawianiu Polityki Środowiskowej,

o stanowią odniesienie do sterowania operacyjnego, w tym do monitorowania środowiskowych

efektów działalności organizacji.

W systemie zarządzania środowiskowego i EMAS firmy KoP organizacja Odzysku opakowań i olejów

S.A. ustanowiono, wdrożono i utrzymuje się procedurę identyfikowania i oceny aspektów

środowiskowych, która bierze się pod uwagę tzw. cykl Życiai obejmuje:

. ldentyfikację aspektów środowiskowych nliązanych z realizaĄą usług, w tym aspekty bezpośrednie

ipoŚrednie,

o ocenę zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, W tym ocenę zgodności z mającymi

zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi, do ktÓrych organizacja się zobowiązała,

. Wyznaczanie aspektÓw środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący wpfiw na środowisko

tzv,t' znaczących aspektow Środowiskowych,

o Dokumentowanie informacji dotyczących aspektów środowiskowych oraz biezącej aktualizacji tych

informacji,

. Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi w odniesieniu do Polityki Systemu

Zaządzanła Środowiskowego i EMAS oraz celów, zadań i programów środowiskowych,

o Przegląd i aktualizację aspektów środowiskowych i sterowania operacyjnego.

ocena i kwalifikacja aspektów Środowiskowych dokonywana jest przy wspołudziale pracowników

poszczególnych komÓrek organizacyjnych i obej m uje zarowno :

o bezpośrednie aspekty środowiskowe - które są ałłiązane z działalnością i usługami organizacji

nad którymi sprawuje ona bezpośrednią kontrolę zarząde.zą,

o pośrednie aspekty środowiskowe - które mogą wynikaó z relacji organizacji ze stronami trzecimi,

na które organizacja moze mieć pewien wpływ.

ocena i kwalifikacja ryzyka związanego z aspektami środowiskowymi wykonywana jest metodą

szacowania ryzyka,,Risk Score'', opańą na punktowej ocenie parametru, wg następujących kryteriów:
Wydanie V,10.2017
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Pkt. Kryteria oceny ł"p"rto. śrooo"'i"Lo*y"t' w KoP oRGANlzAcJA oDzYsKU OPAKOWAŃ l olr.low s.ł.
Szkodyl korzyści w środowisku (stopień wplywu danego aspektu na środowisko) - A

10 bardzo duży Poważna katastrofa ekologicznai pzełomowe kozyści dla środowiska

I duży Katastrofa ekologiczna/ znaczące kozyści dla środowiska

6 Średni
lstany uszczeńek W środowisku, lub złamanie literalnych wymagań prawnych w danym obszaze
ochronv środowiskal duże kozyści dla środowiska

4 mały lncydent Środowiskowy o niewielkim zasięgu i skali/ umiarkowane korzyści dla środowiska

2 Bardzo mały Wpływ jest niewielki, niewielkie kozyści dla środowiska

mikro
WpłyW Jest tak r'iewielkl ze oddziałuje na środowisko w sposób niedostrzegalny zarówno korzystny

iak też niekorzvstnv

Częstotliwość (prawdopodobieństwo) wysĘpienia aspektu środowiskowego - B:

7 ciągła wpływ występuje stale (24hldobę)

6 b. częsta Wpływ występuje stale w trakcie realizacji procesu

5 częsta wpływ występuje codziennie w procesie, jednak nie w sposób ciągły

4 Sporadyczna WpłyW występuje raz na tydzień

3 okazjonalna WpłW występuje raz na miesiąc

2 minimalna Nie więcej niż kilka razy rocznie

1 nieprawdopodobna / nigdy Wpływ nigdy nie wystąpił lub prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo małe

Możliwość wykrycia zagrożenia (czas reakcji) - G

4 bardzo mała @iiŃelubzduĄmopóŹnieniem,np.gdywidocznesąskutkiW
elementach środowiska

3 mała możliwośó wykrycia zagloŻenia jest niewielka

2 Średnia możliwośc wykry cia zagroŻenia jest duża

1 duża zagrożenie jest identyfikowane w chwili Wystąpienia

odwracalność aspektu lub wpływu/oddziaływania w środowisku - D

4 Nie Wplyw aspektu na środowisko nie jest W pełni odwracalne

2 Tak, trudne lub kosztowne Wpływ aspektu na Środowisko jest w pełni odwracalne, ale trudne lub kosztowne

1 Tak Wpływ aspektu lub wpływu na środowisko jest w pełni odwracalne

Skala działalności, w której występuje aspekt środowiskowy' E

4 duŻa Duże pzedsiębiorstwo ( 250 iwięcej osób zatrudnionych)

3 średnia Średnie przedsiębiorstwo (50 - 2a9)

2 mała Małe pzedsiębiorstwo (1 0-49 osób zatrudnionych)

1 znikoma Mikropzedsiębiorstwo ( 1-9 osób zatrudnionych)

Wrażliwość środowiska lokalnego, regionalnego, globalnego - F

1 bardzo mała
oraz walory środowiskowe występuje bardzo mała

wrażliwość środowiska (np. teren pzemysłolvy, natura 2000)

2 mała
óry środowiskowe występuje mała wrażliwość

Środowiska (np. teren przemysłowy, natura 2000)

3 średnia @niaaspektuorazwaloryśrodowiskowewystępujeśrednia
wrażliwość Środowiska (np. teren przemysłowy, natura 2000)

4 duŻa
ry środowiskowe występuje duża wrażliwość

środowiska lokalneqo (np. teren przemysłowy' natura ?000)

Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracowników organizacji -G

1 małe Aspekt ijego wpływ nie jest dostrzegalny pŻez strony zainteresowane

2 średnie @ćdostzegalnypzezstronyzainteresowane,alenie
ziaLntvfiloivanó ńezbośrednich wymagań w tym obszarze, nie zgłoszono skargi itp.

3 duże
Aspekt l Jego wpływ jóst dostzegalny wzez strony zainteresowane gdyż vyyartykułowano

iednoznaczne wvmaqania dla danego aspektu'

4 Bardzo duże Aspekt i jego wpływ jest dotkliwy dla stron zainteresowanych i wymaga reakcji

konieczność wdrożenia stosownego monitorowania
(H)

10 TAK @nnychkryteriamonitorowanialubpomiaruaspektu
środowiskoweoo 

-

0 Nie @hlubinnychdotyczącychmonitorowanialubpomiaruaspektu
śrorloWiŚkoWeoo
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obli czanie Ryzyka Całkowitego (R) :

R=Ax(B+C+D +E+ F+G+H)
Gdzie:
A - MożIiwość wyrządzenia szkÓd w środowisku (stopień wpływu danego aspektu na środowisko)

B - Częstotliwość (prawdopodobieństwo) wstąpienia aspektu środowiskowego

C - Możliwość wykrycia zagrożenia (czas reakcji)

D - odwracalność aspektu lub wpĘwu w środowisku
E - Skala działalności, w której występuje aspekt środowiskow
F - Wrażliwość środowiska lokalnego, regionalnego, głobalnego

G - Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracownikÓw organizacji

H - tstnienie stosownych przepisów w dziedzinie środowiska i ich wymagań oraz konieczność wdrożenia stosownego monitorowania

Uwaqa 1:

W pnypadku, gdy w związku z danym aspektem środowiskowym ocena zgodności z mającymi zastosowanie vvymaganiami

prawnymi i innymi wskazuje na niezgodność, niezależnie od wyników punktowej oceny danego aspektu jest on oceniany jako

Aspekt Znaczący l Kategoii.

Uwaqa 2:

W przypadku oceny aspetłÓw środowiskowych pozytyvvnych metodologia oceny jest prowadzona na podstawie

doświadczenia w kontekście ww. kryteńów, jednakże nie prowadzi się punktowego przeliczenia. Wynik oceny jest

przedstawiany w formie opisowej.

D ef i n i c i e KI a svf i ka ci i As p ektów Ś rod owi s kowv ch :

Aspekt nieznaczący - aspekt środowiskowy, ktÓry ze vłzględu na charakter lub skalę nie ma i nie może mieć niekorzystnego

WpWu na środowisko,

Aspekt znaczący Il Kategorii - aspekt środowiskowy, który ma lub może mieć umiarkowany wpĘw na środowisko i/Iub ze

względu na charakter, wymagania prawne i inne, wrażliwość środowiskową Wymaga monitorowania,

Aspekt znaczący l Kategorii - aspekt środowiskowy, który ma lub może mieć znaczący wpĘw na środowisko i/lub vlystępują

niezgodnoŚci z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi, ktÓre odnoszą się do danego aspektu. Aspekty te stanowią

punkt wyjścia do formułowa celów, zadań i programÓw środowiskowych.

Klasyfikacja Ryzyka oraz ocena Aspektu Środowiskowego

R Ryzyko Kategoria Aspektu Srodowiskowego

6 *35 małe n|eznaczący

36 +'150 średnie znaczący ll Kategorii

151 + 37O duże znaczący l Kategorii

środowiskowe w KoP wań i oleiów S'A.:
Aspekty Bezpośrednie - Negatywne

Źródło aspektu Aspekt Środowiskowy Wpływ

Rodzaj
aspektull Ocena

zgod-.
ności'|

Ocena punktowa Kategońa
aspektu''

P R A B c D E F G H R

Eksploatacja biura

zułcie mediÓw (energia cieplna,
energia elektryczna, pobór i

zużycie wody, zrzut ścieków
hńowvch)

zuŻycie zasobów
naturalnych,

zanieczyszczenie
nowietrza. wodv

X zgodny 2 5 ,| 2 1 2 2 0 26 N

Eksploatacja biura
zużycie papieru W ramach prac
biurowych

ZuŻycie zasobów
naturalnych

X zgodny 2 5 1 2 1 2 2 0 26 N

Eksploatacja biura
Wytwarzanie odpadÓw stałych
(innych niŻ niebezpieczne) w
zw\azkl z działalnościa biura

Zanieczyszczenie
środowiska
odoadami

x zgodny 2 2 1 2 1 2 3 10 42 z-Kll

Eksploatacja
klimatyzacii w
pomieszczeniach i

pojazdach słuŻbowych

czynnik chorobotwórczy
Wpływa'iący na zdrowie
pracowników Wyn ikający z
użytkowania klimatyzatoróW W

nniaTataeh

Zachorowania
pracownikóW

X zgodny 2 2 3 2 ,| 2 2 0 24 N

Eksploatacla
klimatyzacjł w
pomieszczeniach i

noiazdach słUżbovwch

Emisja do powietrza czynników
chłodniczych w przypadku
rozszczelnienia klimatyzacji

Zanieczyszczenle
powietrza,

zubożenie warstwy
ozonowei

x zgodny 2 3 4 1 2 3 10 48 z-Kll

Eksploatacja
pojazdów służbowych

Emisja do powietrza spalin w
wyniku eksploatacii pojazdów
słtlżbowch

Zanieczyszczenie
powietrza

X zgodny 2 4 I 4 1 2 3 't0 50 z-KI

Eksploatacja
pojazdów słuŻbowych

zużycie paliwa do pojazdów
użytkowanych do celóW

Zużycie zasobów
naturalnych

X 2 4 ,| 2 1 2 3 0 26 N
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Cd. Aspekty Bezpośrednie - Negatywne

Źródło aspektu Aspekt Środo\iYiskowy Wpływ

Rodzaj
aspektut) Ocena

zgod-
ności 2)

Ocena punktowa Kategoria
aspeKu"'

P R A B c D E F G H R

Eksploatacja
pojazdów słuŻbowych

Emisje do środowiska w związku
z awarią pojazdóW służbowych
/\ńM.iok Śl lh<ł2ńĆii .hrńiĆ7nvnh\

zanieczyszczenie
gteby X zgodny 4 1 2 2 1 2 2 0 40 z-Klt

Eksploatacja biura
Emisje do powietrza oraz
zagrożenie Życia i zdrowia
powstające w trakcie pożaru

Zanieczyszczenre
powietza,

zanieczyszczenie
gleby wodami po-

nożarowmi

X zgodny 6 f 2 4 2 3 10 {38 z-Kll

Eksploatacja biura

Emisje do środowiska W związku
zawariąurządzeń
eksploatowanych przez KOP
organizacja odzysku opakowań i

olejów S.A. w ramach

Zanieczyszczenie
powietza,

powstawanie
odpadów

X zgodny 2 2 1 4 ,| 2 2 0 24 N

Aspekty Bezpośrednie - Pozytywne

Źródło aspektu Aspekt Środowiskowy Wpływ

Rodzai
aspeKul) Ocena

zood-
no]ści')

Ocena opisowa
Kategoria
aspektu"'

P R

DziałalnośĆ
podstawowa KOP

Organizacja Odzysku
opakowań i olejÓw

s.A.

ograniczenie masy odpadÓW
trafiających na składowiska
poprzez wspołtworzenie
krajowego systemu recyklingu
odpadów

Ograniczenie
odpadów

trafiaiących na
składowiska

(aspekt pozytywny)

X zgodny

Aspekt środowisKowy pozytywny'
będący jednoczeŚnie kluczowym

elementem działalnoŚci spółki
zarówno z punktu widzenia efektów

działalności środowiskowej, jak róWnież
biznesowego rozwoju organizacji

naleŹV daŻVc do ieqo wzmocnienia'

zK-l

Działalność
Edukacyjna

Zmiana postaw poprzez
podnoszenie śWiadomości
proekologicznej społeczeństwa, W
szczególności Wśród firm i

organizacji współpracujących w
zakresie selektywnej zbiórki
odpadów i wymagań formalno-
prawnych dotyczących przepisów
prawnych ochrony środowiska, w
szczególności gospodarowania
ndnrdami

Ograniczenie
negatywnych
zachowań w

odniesieniu do
środowiska

(aspekt pozytywny)

X zgodny

Wiedza i świadomość ekologiczna
społeczeństwa jest kluczowym

elementem racjonalnej i zgodnej z
wymaganiami systemu Prawnego
ochrony środowiska''eksploatacji"

Środowiska naturalnego.
NaleŻy dążyó do wzmocnienia

działalności spolki w tym zakresie, przy
uwzględnieniu WarunkóW

ekonomicznych.

zK-t

Aspekty Pośrednie

Źródło aspektu Aspekt Środowiskowy Wpły''v

Rodzai
aspeltull Ocena

zood-
no-ści')

Ocena punktowa Kategoria
aspektu''

P R A B c D E F G H R

Eksplobtacja biura

Wytwarzanie odpadÓw
komunalnych _ wytwórcą

odpadÓW W rozumieniu prawnym
jest najemca obiektu, ale

powstają one W pomieszczeniach
eksploatowanych przez KOP

organizacja odzysku opakowań i

oleiów s.A.

Zanieczyszczenie
środowiska
odpadami

komunalnymi

x zgodny 2 5 1 1 2 2 0 24 N

DziałalnośĆ
dostawcóW
(recyklerów i

pośredników)

WpłyW recykleróW i pośredników
na środowisko naturalne,

Ędących kluczowymi
dostawcami KOP Organizacia

odzvsku ooakowań i oleiÓW s.A.

Recykling odpadów
opakowaniowych i

pouŻytkowych
x zgodny 4 6 1 2 3 2 3 't0 108 z-Kll

Uczestnlcy
organizowanych

kampanii
edukacyjnych

Wytarzanie odpadóW
komunalnych przez uczestników

W trakcie eventóW, na których
prowadzone są kampanie
edukacyjno-ekologiczne, w
obiektach do ktÓrych KoP

organizacja odzysku opakowań
olejów S.A. nie posiada Mułu

orewneoo

zanieczyszczenie
środoWiska
odpadami

komunalnymi

x zgodny 2 2 2 1 1 3 2 0 22 N

1 ) Rodzaj aspektu: Potencjalny, Rzeczywisty,
2) oGna Zgodności: zgodny / Niegodny
gi xategqiJ aspextu: li - niiznacząlcy, żR-ll - znaczący drugiej kategorii, zK-| - znaczących pieilszej katego]ii

Wydanie V,10.2017
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Znaczące Aspekty środowiskowe w KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A,

Kategoria Aspektu 7nacący aspekt środowiskowy obszar wysĘpowania

Aspekt Znaczący
I Kategorii

ograniczenie masy odpadów trafiających na składowiska popzez współtwoŻenie
kĘowego systemu recyklingu odpadów

(Aspekt pozytywny)

Działalność podstawowa
KOP O.O.OiO. S.A.

Aspekt Znaczący
I Kategorii

zraiana postaw popzez podnoszenie świadomości proekologicznej społeczeństwa,
w szczególności wśród firm i organizacji współpracujących w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów i wymagań formalno-prawnych dotyczących pzepisów prawnych

ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami
(Aspekt PozYtYwnY)

Działalność Edukacyjna

Aspekt Znaczący
ll Kategorii

Wytwarzanie odpadÓw stałych (innych niż niebezpieczne) w związku
z działalnością biura

Eksploatacja pomieszczeń
biurowych

Aspekt Znaczący
ll Kategorii

Emisja do powietza czynników chłodniczych w pzypadku
rozszczelnienia klimatYzacj i

(AsPekt awaryjnY)

Eksploatacja pomieszczeń
biurowych

Aspekt Znaczący
ll Kategorii Emisja do powietza spalin w wyniku eksploatacji pojazdów służbowych

Eksploatacja pojazdów
służbowych

Aspekt Znacący
ll Kategorii

Emisje do środowiska w związku z awarią po.iazdów użytkowanych do celów
służbowych p]zez pra@wników KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A'

(AspeK awary.iny)

Eksploatacja pojazdów
służbowych

Aspekt Awaryjny
ll Kategorii

Emisje do powietza orazzagroŻenie życia izdrowia powstające w trakcie pożaru
(Aspekt awaryjnY)

Eksploatacja pomieszczeń
biurowych

Aspekt znaczący
ll Kategorii

Wpływ recyklerÓw i pośrednikÓw na środowisko naturalne będących kluczowymi
dostawcami KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A.

Działalność dostawcÓw
(recyklerów i pośredników)

CeIe i zadania środowiskowe

KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. uwzględniając wyznaczone znaczące aspekty

środowiskowe ustanowiła na rok 2017 nastepujące cele środowiskowe:

o Zwiększenie o 4% masy odpadow poużytkowych i opakowaniowych poddanych procesom odzysku

i recyklingu - liczone roUrok,

. Ksźałtowanie postaw proekologicznych poprzez zwiększenie o 10% liczby odbiorców

proekologicznych kampanii społecznych - liczone roUrok.

ocena realizacii celów wyznaczonych na rok 20{6:

Wydanie V,10.2017

Lp. Cel Ocena Opis

1. Zwiększenie o 2% masy odpadÓW

pouzytkowych i oPakowan iowych
poddanych procesom odzYsku i

recyklingu- liczone roldrok,

Zrealizowano osiągn ięto wskaŹn ik 8,1 8o/o

2 Kształ{owanie postaw proekologicznych

popŻezzwiększenie o 2% liczby osÓb

uczestniczących w organizowanych dla

pŻedsiębiorstw szkoleń i/lub konferencji

- liczone roUrok

Nie zrealizowano

Zd<hdany cel nie został zrealizowany, ze

względu na zmiany trendów oraz
powszechną dostępnoŚÓ szkoleń

dofi na nsowanych ze ŹrÓdeł pu bl icznych

3. Kształtowan ie postaw proekolog icznych
paprzez zwiększenie o 5o/oliczby

odbiorcow proekologicznych kampanii

społecznych - liczone rok/rok.

Zrealizowano osiągnięto WskaŹnik 409'65 %
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Efekty dzi ałal n ości środowiskowej

Podstawowym celem działalności środowiskowej, jest zaządzanie aspektami Środowiskowymi,

aby eliminowac, ograniczaó negatywny WpłyW na Środowisko lub w przypadku pozytywnych aspektów

środowiskowych wzmocnić ich oddziaływanie. Wyniki zarządzania aspektamiŚrodowiskowymi, określane

są jako ''efekty działalności środowiskowej'', a ich miarą są wskaŹniki oceny efektÓw działalności

środowiskowej, które są wykozystywane w systemie zarządzania środowiskowego m'in. do:

. Wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach zttiązanych ze znaczącymi aspektami

środowiskowymi,

. oceny efektÓw działalności środowiskowej oraz oceny zgodnościz Wymaganiami prawnymi i innymi,

. śledzenia postępu w realizacji zobowiązań wyrażonych w polityce środowiskowej, w tym oceny

rea lizacj i celów środowis kowych określanych W poszczegol nych latach.

KoP oRGANlzAcJA oDzYsKU oPAKoWAŃ l olr.low s.A. w oparciu o Wznaczone znaczące

aspekty środowiskowe opracowała wskaŹniki efektywnoŚci środowiskowej, ktÓre jednocześnie stanowią

podstawę do oceny realizacjiWyznaczonych w SZŚ cebw środowiskowych:

1) WskaŹnik Recyktinqu odpadÓw Poużvtkowch iopakowaniowvch [oń|

W*n, =
Moor-Mo* . 100

Mo*

qdzie:

Monp- Masa odpadów poużytkowych i opakowaniovvych poddanych procesom recyklingu w roku 2016 [kg]

Mona - Masa odpadów poużytkowych i opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2015 [kg]

{ Wvkres nr 1:

Sumaryczna masa odpadÓw pouzytkowych

i opakowaniowych poddanych procesom

recyklingu przez KOP Organizacja Odzysku

opakowań i olejÓw S'A. w latach 20'l3-2016r.

Ponizej zaprezentowano graficznie masę odpadÓw pouzytkowych i opakowaniowych poddanych

procesom recyklingu w latach 2013-2016'.

Wydanie V, 10.2017

2413 2014 2015 2016

I tośc odpadów opakow aniovvych i poużytkowch poddanych
nrnaąŚÓm rccvklinou

11138148 30631304 32881458 35571 694

Waftość wskaźnika (owroku) -64,81% 61 ,58 %io 7,35 ?5 8,18 ?6

Sumaryczna masa odpadów poużytkowych
i opakowaniowych poddanych Procesom

recyklingu

32.8A 35.57

$:'
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Masa od padów poużytkowych
(olejów smarowyc h) podda nyc h

procesom recyklingu
33,04

fĘ
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2a,42 30'38

9.83

2013
1

2A14 2015 2016

{ Wvkres nr 2:

Masa odpadow pouzytkowych (olejow

smarowych) poddanych procesom recyklingu
przez KOP organizacja odzysku opakowań
iolejÓw S'A' w latach 2013-2016r.

Wvkres nr 3: )
Masa odpadów opakowan iowych

poszczegÓlnych frakcji poddanych

procesom recyklingu Przez KaP
organizacja odzysku opakowań

i olejÓw S.A. w latach 2013-2016r.

Masa odpadów opakowaniowych poddanych
procesom recyklingu wg rodzaiu

E
201

E'.

&;

&:

$i

Fi
Bt
201 6

: Tworz;va
: szluczne

; q Blacha stalowa

: Drewno

: ,, Papier i telctura

El
$i
fi ,ri

ni
El .i

&i

Łjęg
2013

0,8

6
-N,s
C

=>0,4

u,l

,E
2ł14

W*rr,^ =
Kr-K,

o 100
Ks

qdzie:

KN - Liczba Kientow rozliczanych w 2016r.

Ks - Liczba KientÓw rozliczonych - wańość zaindeksowana dla roku bazowego 201 1 do wartości 100

2013 2014 2015 2016

Z a i nde ksowan a I iczb a KI ie ntów 107,14 126,79 128,57 125,00

Waftość wskaźnika (oMroku) 7.14% 26,76y, 28,57yo 25,00%io

v, 10.2017
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Poniżej zaprezentowano w sposób graficzny trendy

Klientów społki W zakresie przejęcia obowiązku

i opakowaniowych:

w latach 2013-2016r.
odzysku i recyklingu

dotyczące przyrostu liczby
odpadów pouzytkowych

1) WskaŹnik wspołorganizowanvch akcii ekoloqiczno - edukacvinvch [%oI

wr, =
orr, - or* . 100

orM

qdzie:

oeet_ llość akcji ekotogiczno-edukacyjnych wspołorganizowanych pnez KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. w roku 2016,

oeew- ltość akcji ekologiczno-edukacyjnych organizowanych przez KoP organizacja odzysku opakowań i olejÓw S.A. w roku 2015.

Frzyrost liczby Klientów W zakresie
przejęcia obowiązków odą6ku

i recyklingu odpadów pouĄfikowych
i opakowaniowych

740

730

120

,10
tao
9t

8g
20.t3 zAM 2415 2016

1Ż6,-]9

LO7,L4

PoniŹej zaprezentowano w sposób graficzny trendy

osób uczestniczących w kampaniach edukacyjnych

organizacja odzysku opakowań i olejów S.A.:

{ Wvkres nr 4:

Liczba KlientÓw KoP organizacja
odzysku opakowań iolejÓw S'A.
w zakresie przejęcia obowiązkÓw
odzysku i recyklingu odpadow
uzytkowych i opakowaniowych w latach

2013-2016r.

w latach 2013-2016r. dotyczące przyrostu liczby

organizowanych pzez organizację puez KoP

{ Wvkres nr 5:

Liczba osob uczestn iczących
w kampaniach edukacyjnych
organizowanych przez organizaĄę puez
KoP organizacja odzysku opakowań
iolejów S.A'w latach 2013-2016r

2013 2014 2015 2016

t|oś;ć osÓb uczestniczących w akcjach ekologiczno-edukacyjnych 557 1259 143 226

Wańość wskaźni ka (roMroku) 47,45 126 -88,18 58,04

Liczba osób uczestniczących w kampaniach
ed u kacyj nych współorganizowanych przez

KoP Organizacia odzysku opakowań
4Ae

zoa

aao

800

600

400

204

o

iolejów S'A.

2414 2015 29162413
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Główne wskaźniki

Ze względu na charakter działalności KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. główne

wskaŹniki efektywności okreŚlone W rozporządzeniu EMAS nie mają znaczenia dla jej znaczących

bezpośrednich aspektów środowiskowych i nie są ujmowane w sprawozdawczości.

Zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi

Zgodnie ze zobowiązaniem dotyczącym zgodności z Wymaganiami prawnymi i innymi, do których KoP
organizacja odzysku opakowań i olejów S.A się zobowiązała w Polityce Środowiskowej, cyklicznie,

zawsze przed corocznym Przeglądem Zauądzania, wykonywana jest:

. orena zgodności działań z wymaganiami prawnymi i innymi uregulowaniami dotyczącymi

środowiska,

. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych związanych z działalnoŚcią i usługami

świadczonymi pzez KoP organizaĄa odzysku opakowań i olejÓw S.A.

W trakcie ostatniego Pzeglądu Zaządzania z dnia u'o9'2o17r. zweryfikowano Wymagania prawne

i inne, do których KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. się zobowiązała i które odnoszą

się do Wyznaczonych aspektów środowiskowych oraz zgodności organizacji.

ocena zgodnościz Wymaganiami prawnymi i innymizrealizowana została na trzech płaszczyznach:

. W ramach oceny wyznaczonych aspektów środowiskowych wykonywana została analiza i ocena

wymagań prawnych i innych, które dotyczą aspektów środowiskowych,

. W ramach wymagań SZŚ organizaĄa bieżąco monitoruje wymagania prawne i inne, które dotyczą

działalnoŚci KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A.,

. W ramach prowadzonych auditów wewnętrznych SZŚ dokonano weryfikacji realizowanych działań

pod kątem zgodnościz obowiązującymiwymaganiami prawnymi i innymi'

Po przeprowadzeniu szczegołowej analizy i oceny'zgodności z WW. wymaganiami stwierdza się'

że KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. spełnia wszystkie obowiązujące ją wymagania

formalho_prawne i inne, dotyczące Systemu Prawnego ochrony Środowiska.
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6. Podsumowanie
W sprawach dotyczących oddziaływania KoP organ|zacja odzysku opakowań i olejów S'A. na

środowisko, w nłązku z prowadzoną dziahlnością, w celu wskazania potencjału doskonalenia lub

wskazania ewentualnych sugestii bądŹ uwag środowiskowych prosimy o kontakt z wyznaczonym
pzedstawicielem naszej firmy:

KONSORCJUM OLEJOW PRZEPRACOWANYC H

oRGANtzAcJA oDzYsKU oPAKowAŃ l oLEJoW s.A.

ul. Tgusa Trzecieskiego '14; 38460 Jedlicze

woj. podkarpackie

Tel.: + 48 - 13- 43 M 106

Fax.: + 48 - 13- 43 8F.722

E-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com. pl

www. konsorcjum jedlicze,com. pl

Osoba do kontaktu:

Janusz Romanek - Pełnomocnik ds' szŚ i EMAS

Tel.: +48242010682

e-mail: e-mail: janusz.romanek@rnjsa.com.pl

Niniejsza Deklaracja Środowiskowa służy przedstawieniu wszystkim stronom zainteresowanym
informacji o oddziaływaniu na Środowisko oraz efektach działalności środowiskowej Konsorcjum olejów
Pzepracowanych organizacja odzyku Opakowań iolejów S.A'

Niniejsza deklaracja została opracowana w paŹdzierniku 2o17r. Kolejna aktualizacja zostanie
opracowana w paŹdzierniku 2018r i po weryfikacji Weryfikatora EMAS upubliczniona na stronie www.

organizacji.

Prezes Zanądu
KoP o.o. )PAK)WAŃ t otuÓW s.A.

*,.i-: //
f:: z":... . :: \r- t< ,-"- I Y I

Grzegorz Juszczyk

tYVdanle V,'1A.2017

KOP ORGANIZACJA
ZAKT U A LIZOWANA

oDzYsKU oPAKoWAŃ l oLEJÓw s.A. strona24z24
DEKLARAcJa śnoDow!sKoWA EMAs


