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Szanowni Pahstwo,
,,DOSWIADCZENIE W EKOLOGII, ZATJFANIE W BIZNESIE'
motto pzewodnie Konsorcjum Olej6w pzepracowanych

-

organizacja odzysku opakowah i olejow s.A. odzwierciedlaiqce misiq
i cel dzialania Naszej firmy, ktore rearizujemy powzez dzialalnos6
zwiqzanq z organizowaniem przedsiqwziql zwiqzanych z odzyskiem,
szczegolnoSci recyklingiem odpadow pouzytkowych (olejow
odpadowych) oraz odpadow opakowan iowych.

a

Dbato66 o otoczenie to obowiqzek kazdej nowoczesnej firmy. Dlatego

tez nasza dzialalno66 skupiona jest na zaangazowaniu w edukacjg
ekologicznq i dqzeniu do proekologicznych zachowah i uregulowah
prawnych. z dumq mozemy powiedziec, ze taka postawa procentuje,
bowiem inwestycje ekologiczne nie tylko wplywajq na wizerunek i postzeganie firmy, ale wyplywajq z
troski o pzyszle pokolenia.
Konsorcjum Olej6w Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowari i Olejow S.A. nie tylko spelnia
wszystkie obecnie stawiane wymagania prawne, ale podejmuje takze dzialania majqce na celu poprawq
dziatalno6ci Srodowiskowej, zar6wno naszej organizacji jak r6wniez podmiotow wspolpracujqcych.
Wdro2enie Systemu Zarzqdzania Srodowiskowego wg wymagari miqdzynarodowej normy pN-EN ISO
14001 oraz standardu EMAS zgodnego w wymaganiami Rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego
i
Rady (WE) nr 122112009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzialu organizacji
w systemie ekozarzqdzania i audytu we Wsp6lnocie, z uwzglqdnieniem Rozporzqdzenia Komisji (UE)
201711505 z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniajqcezalqczniki l, ll i lll. jesttego wyrazem.
Z ogromnq satysfakcjq pzekazujemy Paristwu Zaktualizowanq Deklaracjq Srodowiskowq KOp
Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A., w kt6rej znajdziecie Paristwo informacje dotyczqce
prowadzonych pzez naszq firmq dzialafi, w tym w szczeg6lnoSci efekty dzialalnosci Srodowiskowej
osiqgniqte w ciqgu kolejnego roku funkcjonowania systemu Srodowiskowego.

Robert Samek

RL;I--\
Prezes Zarzqdu

KoP o.o. opnxownN t or_Eu6w s.n.

Pelnomocnik ds. SZS i EMAS

KoP o.o. opexownN

t

olrlOw

Kop oRGANtzAcJA oDzysKU opAKoweN roLEJow s.A.
zAKTUALtzowANA DEKLARAcJn SnoDowtsKowA EMAS

s.R.

1. o*wiadczenie weryf ikatora Srodowiskowego w sprawie
czynnoSci weryfikacyjnych i walidacyjnych

TUV NORD Polska Sp.

z

o.o. w Katowicach,

o

numerze rejestracji weryfikatora

Srodowiskowego EMAS PL-V-0001 akredytowany w odniesieniu do zakresu NACE 18.32;70
oSwiadcza,2e przeprowadzit weryfikacje, czy Organizacja, o kt6rej mowa w uaktualnionej
Deklaracji Srodowiskowej z pa1dziernika 2018 roku:
KONSORCJUM OLEJOW PRZEPRACOWANYCH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAN
I OLEJOW S.A.
ul. Tytusa Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze

o numerze rejestracji PL 2.18-002-49
Nr BDO: 000006546

spetnia wszystkie wymogi rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 122112009 z dnia 25 listopada 2009r. dotyczqce dobrowolnego udziatu w systemie
ekozarzqdzania i audytu we Wsp6lnocie (EMAS)
Podpisujqc niniejszq deklaracjq oSwiadczam, 2e:

.

weryfikacja

i

walidacja zostaty przeprowadzone

w

petnej zgodno6ci

z

wymogami

rozporzqdzenia (WE) nr 122112009

.

wyniki weryfikacji

i walidacji potwierdzajq, 2e nie ma dowod6w na brak zgodno6ci

z majqcym i zastosowan ia wymagan iam i p rawnym i d otyczqcym i Srodowiska

.

;

dane i informacje zawarte w deklaracji 6rodowiskowej organizacji dajq rzetelny, wiarygodny
prawdziwy obraz catej dziatalno6ci organizacji w zakresie podanym w deklaracji
Srodowiskowej.

i

Niniejszy dokument nie jest r6wnowa2ny z rejestracjq w EMAS. Rejestracja w EMAS moze
by6 dokonana wylqcznie przez organ wla6ciwy na mocy rozporzqdzenia (WE) 122112009.
Niniejszego dokumentu nie nalezy wykorzystywa6 jako oddzielnej informacji udostqpnianej do
wiadomo6ci publicznej.
OSwiadczam, 2e przeprowadzona weryfikacja speNnienia majqcych zastosowanie wymog6w
Zalqcznik6w l, ll i lll rozporzqdzenia (WE) 1221l2OOg odbywata sig w oparciu o nowq tresc
Zalqcznik6w okre6 lo n q r ozp orzEd ze n iem ( U E) 2 O 1 7 t 1 SO S .

Spozqdzono w Katowicach, dnia 30/10/2018 roku.
u.
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2. lnformacje og6lne
KONSORCJ

U

M OLEJOW PRZEPRACOWANYCH

ORGANIZACJA ODZYSKU
r

olrr6w

OPRTOWRITI

s,n.

x

ul. Tytusa Tzecieskiego 14; 38-460 Jedlicze

woj. podkarpackie

Tel.:

r

- 13- 43 84 106
Fax.: +48-13-4384722
+ 48

E-mail : konsorcjum.jedlicze@rnjsa. com. pl
www. konsorcl um.jedlicze. com. pl

Oznaczenie sqdu rejestrowego: Sqd Rejonowy w
Rzeszowie, Xllwydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego. Numer KRS 0000059362
KapitaN zakladowy: 2 500 000,00 PLN
Prezes Zarzqdu: Robert Samek

Akcjonariuszami Konsorcjum Olejow Pzepracowanych Organizacja Odzysku Opakowari i Olejow S.A.
sq podmioty dzialajqcew bran2y naftowej, sq to:
Orlen Poludnie Sp6lka Akcyjna
Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.
Silesia Oil Sp. z o.o.
Ran-Dickmar Sp. z o.o.
Ran-Oil Sp. z o.o.
Ran-Sigma Sp. z o.o.
Ran-Flex Sp. z o.o.
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Konsorcjum Olej6w Pzepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A., zgodnie z
kryteriami Ustawy
dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dziaNalno5ci gospodarczej zalicza siq do
mikropzedsiqbiorstw.

z

Powiqzania i wsp6lzalezno6ci

:

Konsorcjum Olej6w Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowah
sp6lek zalehnych w rozumieniu przepis6w prawa handlowego.

i

Olej6w S.A., nie posiada

Firma w ramach prowadzonej dzialalnoSci wsp6lpracuje
Polskq lzbq Ekologii w zakresie
szerokorozumianej dzialalnoSci ekologicznej oraz opiniowania nowotwozonego prawa w zakresie
ochrony Srodowiska, czego potwierdzeniem jest prezentowany ponizej certyfikat czlonkostwa:

z

Konsorrjr rm Okjcirv f],rzetrrracowarnyg]1
- Organizacja Orlzysktr SA
Jecllicze
JESI' CZT-ONKIEM
POI-SKIEJ IZBY EKOLOGII

Nr

r5.4
lrrzc\\i()( lni('zi)( ), Itil( l)' lzi)r"

d,;;,*k

V

'A(lanl G/-lcz-vnski

\/
''/

Zgodnie z przyQtym ptz.ez lz-l,q Statul(Irt
Fimla zot)owiqzala sig do (lzialirrr
na v-ec.z Ochn]nlr $1;111v1562,
Kalowice 2OO2
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3. G h a ra kte rysty ka f irm y
Konsorcjum Olej6w Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. powstalo w 2002
roku w odpowiedzi na zmieniajqce siq pzepisy oraz potrzeby Przedsigbiorcow w zakresie obowiqzkow
dotyczqcych odzysku i recyklingu odpad6w pou2ytkowych oraz odpadow opakowaniowych.

Dzialania organizacji sq zgodne z zapisami ustawy o odpadach oruz ustawy o obowiqzkach
pzedsiqbiorc6w w zakresie gospodarowania niekt6rymi odpadami oraz oplacie produktowej.
Organizacja Odzysku oferuje pzedsigbiorcom

o

:

pzejecie ustawowego obowiqzku odzysku

i

recyklingu oraz calq odpowiedzialnoSci

za

jego

wykonanie po podpisaniu stosownej umowy,

.
o
.
o

fachowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami pouzytkowymi i opakowaniowymi,

informowanie pzedsiqbiorc6w o wszelkich zmianach legislacyjnych dotyczqcych podstawowych
akt6w prawnych zwiqzanych z gospodarowaniem odpadami,
wykonanie pzejgtego obowiqzku odzysku i recyklingu odpad6w pouzytkowych i opakowaniowych,

szkoleniazzakresu ochrony Srodowiska.

CaloSc dzialafi naszej organizacji uzupelnia prowadzona edukacja ekologiczna spoleczefstwa.

4. Dzialalnosc KoP ORGANIZAOJA oDzYsKtt oPAKowAN
I OLEJOW S.A,
Zakres dziaNalno6ci Sp6lki wynika z zapis6w ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiqzkach
pzedsiqbiorc6w w zakresie gospodarowania niekt6rymi odpadami oraz o oplacie produktowej
(Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639 z p6Zniejszymi zmianami), nakladajqcej na pzedsigbiorstwa bardzo
rygorystyczne obowiqzkigospodarowania odpadami pouzytkowymi i opakowaniowymi.

Ustawodawca wlqczajqc Organizacje Odzysku w system realizaqi obowiqzk6w w zakresie
gospodarowania odpadami pou2ytkowymi i opakowaniowymi wskazuje, ze przedmiotem dzialania
Organizacji Odzysku mo2e bye wfiqcznie dzialalnolc zwiqzana z otganizowaniem, zazqdzaniem lub
prowadzeniem pzedsiqwziqd zt'tiqzanych z odzyskiem, a w szczeg6lnoSci z recyklingiem odpad6w,
a tak2e dzialal noSc ed u kacyj na.

Ze wzglqdu na potencjal techniczny gl6wnego akcjonariusza firmy tj. Orlen Poludnie S.A.,

kt6reJ

instalacja regeneracji olej6w przepracowanych prezentuje najlepszq dostqpnq technikq i technologiq
polegajqcq na hydrorafinacji olej6w odpadowych, dzialalno66 naszej organizacji odzysku w gNownej
mierze koncentruje sig na odzysku i recyklingu olej6w odpadowych. Realizujqc pzejgte w imieniu
pzedsiqbiorc6w ustawowe obowiqzki odzysku i recyklingu olejow odpadowych, Spolka wykonuje to
zadanie w oparciu o umowy handlowe, prowadzqc jednoczeSnie wymaganq prawem sprawozdawczo66.
Niezale2nie od powyzszego Sp6lka realizuje w imieniu producent6w i importerow olej6w smarowych
takhe obowiqzek odzysku i recyklingu odpad6w opakowaniowych.
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wspolorganizacja sysfemu Recyktingu odpad6w pouzytkowych

i Opakowaniowych

Zgodnie z wymaganiami obowiqzujqcych pzepisow prawnych, obowiqzek odzysku i recyklingu olejow
odpadowych oraz odpadow opakowaniowych pzedsiqbiorcy mogq realizowa6:

o

samodzielnie tj. zbierajqc i dostarczajqc odpady pou2ytkowe
podmiotu prowadzqcego odzysk odpad6w,

o

popzez przekazanie obowiqzku odzysku
podstawie zaw arlq

o

um

i

i

opakowaniowe do recyklera lub

recyklingu uprawnionej organizacji odzysku

owy,

-

na

poprZaz wnoszenie do Uzqdu MarszaNkowskiego tzw. optaty produktowej w zwiqzku
z niewywiqzaniem sig z ustawowego obowiqzku odzysku i recyklingu odpadow pouzytkowych
i opakowaniowych ciqzqcym na pzedsiqbiorstwie.

Podstawowq dziatalnoSciq w zakresie wspolorganizacji Systemu Recyklingu jest przejmowanie
ustawowego obowiqzku odzysku i recyklingu odpad6w pouzytkowych i opakowaniowych od
Pzedsiqbiorstw wprowadzajqcych na terytorium kra.lu oleje smarowe orazprodukty w opakowaniach.
Wykonujqc swoje statutowe obowiqzki Spolka kieruje siq zasadq rzetelno6ci i zgodno6ci podejmowanych
dzialafi z obowiqzulqcym prawem. Wyrazem tego jest wydane w 2018r. przez Uzqd Marszalkowski
Wojewodztwa Podkarpackiego za6wiadczenie, dotyczqce terminowego skladania sprawozdari i braku
zobowiqzan wymagalnych z tytutu przejgtego obowiqzku odzysku i recyklingu za rok 2O1T oraz

z

zaSwiadczenie

Wojewodzkiego lnspektoratu Ochrony Srodowiska potwierdzajqce zgodno56

prowadzonych dzialah z wymaganiami przepis6w systemu prawnego ochrony Srodowiska:

OS.111.7250.7.50.2018.8K

Rzsz6w.2O.l8.1O-[]1

zRSwtRoczerutr
Ninleiszyrn zaAwiadcza siE zo. Konsorcrum Olej6w prz€pracowanych
Organizscja Odzysku Opakowad I Otejow S.A. (Regon: 371029502)
ul. IEeclesklego 14, 38 - 460 Jedficze zgodnie z uEtawq z dnia ,t1 mria 2001 r.
o obowiqzkach pz€dsiqbiorcow w zskr€sie goEpod8rowania niekt6rymi odpadami
oraz o oplaci€ produktowoj (Dz. U. z 2016r.. poz. 14lO zp62n.

z

Podkaryacki6go

.

.

odpis statulu spolki Ekcyinoi oraz aktualny odpis

d&

z

Krajore0o ReFetru

roczne sprawozdanie OS-OP1 o wysoko$ci nate2nel op{aty produklow8i za
2017r.

roczne sprawozdanie
i o gospodarowanru

o

produklach

w

opakomDiach. oDakowaniach

odp8dami opakowaniowymi za rok 2017,
inlormacjQ o spoeobie wykonania obowqzku prowadzotria publ,cznych
kampanii edukacyjnych i ponieslone na ten cel koszty,
zagwiadczenie vrldane pEez Bank pekao S.A. wWa6zawie o wydzlelonym
rachunku pomocniczym prowadzonym w elu utrzymania kapltBlu wlasrego
w wysokosci polowy m,n,matn6go kapilatu zakladowego.

Pdam-orbrqlhrbNq ,9d.8 ! {yo.?.6
z

oraz ustawq z dnia

wymagane dokumenly tj.:

Sqdorvego

'
.
.

m.)

o gospodarG opakowaniami i odpadami opakowanlowymi
2018r. poz. 150 z pOtn. zm.) pEedlo2yh Msrszalkowl Wojffi6dztwa

13 czeNca 20'13r.

(Dz. U.

16 11 2006 r. (D2

U . 2Ot8

DotFry: pE@ aeti KON/]30/D120I8 z &i! lj r@,niftb 2Ol8
laela€to *-tlh4zrav@is srl z gtrlu uitonru.''cl! oborviqztorv.

r_

w spi"rvi. lrbrigdaoia

lV odpowr.dzi e s1r. p6M \Vojen6ddii larrlraat Ocllay Srodowi3lia rv R2.sawi.
u{-.mrc. 2 6ratu. lffiEoh prrpoiurdms il dilo.h od l0 do l7 rurtr 2016 r , s Konrorc.,m
Olq6re.Pral,acocaolrb - Org&iacrn O&ysla Oprtoqtli i OleJ6*.Sp&n A.kcyjm z Bi.dabq
s Jldlica.de sl,iaalr aielEawidlosoii i\. obcse objgtgu lcouiola Spolta- wylory$ali
obox'iqrlo culac€ z oDct pr.rv. B organzilcjach odff5hr I orgaMcrach od.y;Ilr rytorvri da
Glqttrib urbBou? poa@v odztsla i re.j*liBErl opatolyai or.z odpad69. potv5talFh z proArhow

Ls:iwy o ryrarro sublei
t w ailso\cja 1 i zl

a l0l5 r
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Inip.ktora Ochlotrr Srodonisko

c)
ogl int Aldona li}xlrroal - I(o:iba
Ei protrik D el$d h q. a fd il e
(poqr*ff lrezpie.drn podpisr €lekEetrcalu)

-a

POOiAkPA({rt
&1.

-rl

lT

llt lr(l

j. jJ4l4 R&Sr!
,jl0 t: ot..,n,il,
'{8 tt
',rE,!ldqNhlwtit
!1.

fu\

Lrtrr, (rth(lcp

pt,

ru*sxfirBltc d

Wydanie Vl, 10.20'18

KOP ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAN IOLEJOW S.A.
ZAKTUALIZOWANA DEKLARACJA SRODOWISKOWA EMAS

strona 8 z 24

Edukacja ekologiczna
Niezaleznie od dzialalnoSci w zakresie odzysku i recyklingu odpadow pouzytkowych i opakowaniowych
Konsorcjum Olej6w Pzepracowanych Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w S.A. aktywnie prowadzi
dzialaniazmierzaiqce do ksztaftowania izmiany zachowai proekologicznych spoleczehstwa, poprzez:

o
o
.

prowsdzone akcje edukacyjne w jednostkach oSwiatowych,

bezplatne lub odplatne szkolenia i/lub konferencje

z

zakresu systemu prawnego ochrony

Srodowiska, w szczeg6lno6ci gospodarki odpadami, oplat Srodowiskowych itp.,

organizacje akcji i konkurs6w o charakteze ekologicznym.

W latach 2012-2018 wsp6lorganizowano szereg pzedsiqwziq6 pro-ekologicznych, miqdzy innymi:
Smieci segregujesz Srodowisko ratujesz"

.
.
o
.
o
o
o
'
o
.
o
.
o
.
o
.
o

Konkurs pzyrodniczo-ekologiczny:
,,Wplyw produkt6w ropopochodnych na ekosystemy,,

ll Powiatowy Piknik Ekologiczny,,EKO-Raban"
,,Czym skorupka za mlodu nasiqknie"

,,EKO Raban w Powiecie"

Akcja edukacyjna -,,Wptyw produkt6w ropopochodnych na ekosystemy,,

Akcja edukacyjna w szkolach pt: ,,Prawidlowe postgpowanie w przypadku olej6w przepracowanych
odpad6w komunalnych"
Konkurs wiedzy ekologicznej ,,MySl logicznie - zyj ekologicznie,,
Konkurs wiedzy ekologicznej ,,odpady opakowaniowe i pouzytkowe"
Konkurs ekologiczno-plastyczny,,RatujmySwiat",
Konkurs literacko-ekologiczny,,Wierszo RadynaOdpady',
Projekt,,Eko-Tydzie6" pod haslem:,,MySlq Ekologicznie,,
Proiekt ekologiczny,,Z ekologiqza pan brat, czylijak postqpowae zprzepracowanym olejem"
PQekt ekologiczny,,Oleje Pzepracowane - problem czy szansa,,,
Projekt ekologiczny,,Ka2dy Przedszkolak wie, ze ekologia jest ok",
Konkurs ekologiczny,,Kochasz Las

-

zbieraj Makulaturg orazEko Foto".

Wiqcej informacji na temat akcji

edukacyjno-ekologicznych
organizowanych i wspieranych ptzez KOp Organizacja Odzysku
Opakowah i Olejow S.A. znajduje siq na stronie www.konsorcium.iedlicze.com.pl
Wydanie Vl, 10.2018
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i

5. Sysfem Zarzqdzania Srodowiskowego
W 2013 roku decyzjqzarzqdu KOP OrganizaQa Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. rozpoczqla prace nad
wdrozeniem Systemu Zazqdzania Srodowiskowego wg wymagari normy PN-EN ISO 14001 :2005,
czego efektem bylo uzyskanie certyfikatuzgodno6ci z ww. standardem. W roku 2017 dokonano
aktualizacji funkcjonujqcego systemu do wymagari znowelizowanej normy PN-EN ISO 14001:2015,
uzwzglqdniajqc znowelizowane wymagania Rozpozqdzenia Komisji (UE) 201711505 z dnia 28 sierpnia
2017r.

w calym obszaze dzialalnoSci firmy
Oleiow S.A. dla wskazanej w pkt. 2 niniejszej Deklaracji

System Zarzqdzania Srodowiskowego jest wdro2ony
KOP Organizacia Odzysku Opakowah

i

Srodowiskowej lokalizacji i uwzglqdnia nastqpujqcy zakres prowadzonej dzialalnoSci:

,,Profesjonalne organizowanie

i

z

koordynowanie przedsiqwziqd zwiqzanych

odzyskiem

i recyklingiem odpad6w pou2ytkowych i opakowaniowych oraz edukacja ekologiczna"

System Zarzqdzania Srodowiskowego firmy jest oparty na zastosowaniu podej6cia procesowego.
Zidentyfikowane w firmie procesy i podprocesy podzieliliSmy na tzy podstawowe grupy:
Procesy Zazqdzania:

.
o
o
.

Zarzqdzanie zasobami
Planowanie

Strategiczne i operacyjne zarzqdzanie biznesem oraz pvywodztwo
Utrzymanie i doskonalenie SZS i EMAS

Procesy Kluczowe:

.
.
.
o

Pozyskiwanie i obsluga Klienta:
Zakupy DPO i DPR:
Sprawozdawczo66 do uzqd6w:

proekologiczna:
Procesy Wspomagajqce:
o Administracja branZowa i nadz6r nad wymaganiami prawnymi oraz innymi wymaganiami, do
kt6rych organizacja sig zobowiqzala
Edukacja

. zakupy

I

I

I

I

I

I

NORD
iwszystkich
proces6w,

Udokumentowany, wdrozony i certyfikowany przezmiqdzynarodowq jednostkq certyfikujqcq TUV
POLSKA Sp.z o.o. System Zazqdzania Srodowiskowego zobowiqzge naszq organizacjg
pracownik6w do Swiadomego podejmowania dzialafi na tzecz optymalizacji prowadzonych
jak r6wniez ograniczania negatywnego oddzialywania na Srodowisko

naturalne.

I

I

I

I

I

poddanie
zgodnie
2009r,

Dowodem proekologicznego charakteru oraz transparqtno6ci podejmowanych dzialafi jest
organizacji dobrowolnemu udziatowi w systemie ekozazqdzania i audytu we wsp6lnocie EMAS
z Rozpozqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221t2009 z dnia 25 listopada
z uwzglqdnieniem Rozpozqdzenia Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniajqce
zalqczniki l, ll

illl.
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I

I

]

]

]

r

Dowodem zgodno5ci oraz wiarygodno6ci naszych dzialafi sq uzyskane przez naszq organizacjq:
Certyfikat Zgodno6ci z notmq PN-EN ISO 14001:2015, Potwierdzenie TUV NORD o pozytywnej
weryfikacji EMAS oraz Certyfikat Rejestracjiw EMAS:

I

)t

GERTYFIKAT
dla $ystemu Zarzqdzania wg
PN-EN ISO 14001 ;20{S
Zgodne z procedutq TUV il$RO polska Sp. z o.o. z€SwiadceB $i+ ninieiazym.

,*

KONSORCJUM OLEJoW PNZCPRACOWANYCH
- oRGANTZACJA ODZYSKU OpAt(OWAr,t I Ole.l6yy s.A.
ul. Trzecieskiego 14, pL / 38-460 Jedlicze
3lo$ur& syslam ,ar:qdeania zfloalhte x porily26zq norma w zekrasia:

Profesjonalne organizowanie i koordynacja przedsi gwziec zwiqzanyc h
pouiyfkowychorai edukacja ekor+giczna.

z odzyskiern i recyklingiam odpad6w

Nurlsr ra,est.acyiny certytikatu: AC0g0 104/0S06/3gI{f013
pratok6l z audltu nr. pLit87dl2olT

W5tny
Vubtny

od
do

i0.10.20t6
2$10.2010

Platmea certyfikacia: 3&1G?013

t,..rL,$ilf, IrjirIrielhl rtr-rr,/irk, tl.,nr,.l
T. l! '\r.\llu Pr,lr1 1 :;1, , ,, ,
F

C€dyfik'cia zoElrb prrrpreflEdz(x]g
NORO Pobtra Sp. zo.o.

TW

ToV NORD Pobka sp. z

K;llr),,r1,...'. irr-'lir-,,t.

i

r{r€t

o.o.

1

I

syrlc[Elycznf€ nadzorowtrnt rgodnls z ptDcedurq auditowq

ur. Mrddo*,rcz.

29

4.0-,085

I

ct'trflkscyinq

Ktu$.tc6

u,*^rdu*nord.p,r

l,t:A

ffi
r r,ii'

Pon

prezentujemy pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
standaru EMAS:

w sprawie

izej
utrzymania rejestracji

KOP ORGANIZACJA oDZYSKU opAKowaN loLEJow s.A.
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GnNnnerxy DynBxroR
ocrrRoNY Snooowrsra
lO"ry : {. o.l' i r w.r ki
.1

o

warszawa,)

marca 20 18 t,

8DG.4600. 1 2,201 B.tvtK

Pan

Grzegorz Juszczyk
Prezes Zarzqdu
Konsorcjum Olej6w Przepracowanych
Organizacia Odzysku Olej6w iOpakowai S,A.
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

Uprzejmie informujg, 2e po otrzymaniu wypelnionego formularza oraz zaklualizowanej
deklaracji Srodowiskowej, zgodnyoh z wymogami Rozpozqdzenia parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr122112009 z dnia 2S llslopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzialu
organizac.ji w systemie okozatzqdzania i audytu we Wsp6lnocie (EMAS), uchylajecego
toz-potzq(lzenie (WE) nr 76112001 oraz decyla Komisji 2001/681A/VE i 2006/193ME,

niniejszym utrzymujg rejeshacjg organizacji KonsorcJum Olej6w przepracowanych
Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S,A., ul. Trzecieskiego 14, 39-460 Jedlicze
w [ejeslrze organizac.ji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarzqdzania i audytu
(EMAS), zwanym dalej ,,rejeshem EMAS".
Organizac.ja jest wpisana do rejeslru EMAS pod numerem p:'2.1g-OO2-45 i jest uprawniona
do stosowania logo EMAS.

Proszg przyjqc wyrazy uznania

i

|yczenia wytrwalosci oraz sukces6w w realizowaniu

dalszych plandw ciqglego doskonalenia systemu zavqdzania

Srodowiskowego
oraz osiqgania cel6w okonomicznych w harmonii z celami ochrony Srodowiska.
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Pol!tyka

System u Zarzqdzania Srodowiskowego i EMAS
KOP Organizacja Odzysku Opakowafi I Olejow S.A.
i oczekiwania stron zainteresowanych oraz charakter
prowadzonej dzialalno6ci zwiqzanq z organizowaniem pzedsiqwzig6 z zakresu odzysku,
a w szczeg6lnoSci recyklingu odpadow pou2ytkowych i opakowaniowych nadzqdnym celem KOP
Organizacji Odysku Opakowai i Olej6w S.A. jest ograniczanie negatywnego wplywu na Srodowisko
wytwozonych odpad6w, poprzez systematyczne zwiqkszanie liczby Klient6w obslugiwanych w zakresie
odzysku i recyklingu odpad6w pouzytkowych i opakowaniowych oraz ksztaltowanie i zmiana zachowafi
Uwzglqdniajqc kontekst organizacji, wymagania

proekologicznych spoleczno6ci w toku prowadzonych dziaNari edukacjno-ekologicznych.

Polityce cele osiqgamy dziqki aktywnej wsp6lpracy z recyklerami i Klientami,
zaanga2owaniu wszystkich pracownik6w naszejfirmy, kt6zy swojq wiedzq i doSwiadczeniem dzielq sig z

Wyznaczone

w

partnerami biznesowymi.

Zazqd OrganizacjiOdzysku zobowiqzuje sig do:

o
.

ochrony Srodowiska, w tym zapobieganiazanieczyszczeniom Srodowiskowym,

spelniania wszystkich maiqcych zastosowanie wymagah prawnych

i

innych zobowiqzah

dotyczqcych zgodno6ci,

o
.

ciqglego doskonalenia Systemu Zarzqdzania Srodowiskowego w celu poprawy Srodowiskowych
efekt6w dziatalno5ci
zapewnienia odpowiednich zasob6w i 6rodkow do wdra2ania niniejszej polityki.

Dowodem spolecznej i Srodowiskowej troski jest wdro2enie i stosowanie
organizacji Systemu
Zarzqdzania Srodowiskowego wg wymagah miqdzynarodowej normy PN-EN ISO 14001 :2015 oraz
poddanie organizacji dobrowolnemu udzialowi w systemie ekozarzqdzania i audytu we wsp6lnocie
EMAS zgodnie z Rozpozqdzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 1221t2009 z dnia
25 listopada 2009r, z uwzglqdnieniem Rozporzqdzenia Komisji (UE) 201711505 z dnia 28 sierpnia
2017r. zmieniajqcezalqczniki l, ll illl.

w

Niniejsza Polityka SZS

i

EMAS zostala zakomunikowana wszystkim pracownikom pracujqcym
jej
w organizacji i w
imieniu oraz jest publicznie dostqpna dla stron zanteresowanych.

Robert Samek

Qor*
Prezes Zarzqdu
KOP O.O. OPAKOWAN I OLEJOW S.A.

zAKTUALtzowANA DEKLARAcJa SnoDowrsKowA EMAS

Struktura odpowiedzialno6ci i uprawnief

i

Struktura organizacyjna firmy KOP Organizacja Odzysku Opakowafi Olej6w S.A. zostaNa tak
pomy6lana, aby zapewni6 sprawne i efektywne wykozystanie wiedzy i kompetencji poszczegolnych
pracownik6w - ptzy jednoczesnym zapewnieniu klarownego podzialu zadaft, kompetencji
i odpowiedzialno5ci. Graficznym odzwierciedleniem struktury organizacyjnej firmy jest poni2szy schemat
organizacyjny:

Zarzqd
Dyrektor
finansowy - Prokurent

Pelnomocnik
ds. SZS i EMAS

Dzial Odzysku
Recyklingu

W celu

i

Dzial Rozlicze6,
Marketingu oraz
Edukacji
Ekoloqicznei

zapewnienia skutecznego

i

Dzial
Administracji

Dzial
Planowania,
Analiz
i Ksieoowo6ci

efektywnego funkcjonowania SZS

i

( Go*,i,
place

I
I
\

ieHp

(zlecone
zlecone na

zgwlqll
3g,gtatrz\_

EMAS Zazqd okre6lil

i zakomunikowal pracownikom zakresy uprawn ieri i odpowiedzial no6ci.

W zwiqzku z wdroZeniem Systemu Zazqdzania Srodowiskowego i EMAS Prezes Zarzqdu powolal
Pelnomocnika ds. SZS i EMAS, kt6ry obok dotychczasowych zadafi odpowiedzialny jest za

i

koordynowanie, monitorowanie nadzorowanie dzialafi oruz doskonalenie Systemu Zazqdzania
Srodowiskowego w firmie KOP Organizaqa Odzysku Opakowari i Olej6w S.A., poprzez planowanie
audit6w sprawdzajqcych, pzeglqd6w systemu, wdra2anie dzialan korekcyjnych, korygujqcych lub
zapobiegawczych. Odpowiedzialny jest on r6wniez za biehqcq wspolpracq ze stronami zewngtrznymi
w sprawach SZS i EMAS.

Kom

un

ikacja wewngtrzna i zewngtrzna

Proces komunikacji wewnqtznej jest sprawny z uwagi na duze zaangaaowanie Kierownictwa firmy
w funkcjonowanie poszczeg6lnych proces6w zachodzqcych w organizacji oraz pzyjgte metody
komunikacji.
Kom

o
o
o
o
.

u n ikaci a z zewnetrznvm i stron am i zai nteresowanv mi odbvwa sig w form ie :
rozm6w handlowych - organizowanych w ramach biezqcej dzialalno5ci,
publikacji informacji dotyczqcych SZS i EMAS, w szczeg6lno6ci w formie corocznie aktualizowanej
Deklaracji Srodowiskowej,
prow?dzonych akcji i pzedsigwziqc edukacyjnych,

kontakt6w telefonicznych i/lub email za poSrednictwem ustanowionych i upublicznionych na stronie
danych kontaktowych do PeNnomocnika ds. SZS i EMAS, kt6ry jest uprawniony do
reprezentowania spolki na zewnqtz w sprawach SZS i standardu EMAS,
spotkafi informacyjnych - organizowanych w ramach potzeb wynikaiqcych z bie2qcej dzialalno6ci
lub wniosk6w stron zainteresowanych.
Wydanie Vl, 10.2018
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W celu zapewnienia sprawnoSci i efektywno6ci proces6w komunikacyjnych w KOP Organizacja Odzysku
Opakowah i Olej6w S.A. opracowano tzw. Maciez Komunikacji Wewnqtznej i Zewnqtznej, w kt6rej
okreSlono: co ma by6 komunikowane, do kogo ma by6 komunikowane, kiedy ma by6 komunikowane,
metoda komunikacji oraz osobg odpowiedzialnqza proces komunikacji w danym obszaze.

Zazqd firmy KOP Organizacja Odzysku Opakowari

i

Olej6w S.A. podjql decyzjq, ze informacje
dotyczqce znaczqcych aspekt6w Srodowiskowych organizaqi sq publikowane na zewnqtz w formie
Deklaracji Srodowiskowej udostqpnianej bezpo6rednio w firmie otaz na stronie internetowej KOP
Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w S.A.
Pelnomocnik ds. SZS i EMAS zobowiqzany jest do corocznego uaktualnienia Deklaracji Srodowiskowej
i zapewnia jej zatwierdzenie przezWeryfikatora Srodowiskowego EMAS.

O zakresie i formie udostgpnianych informacji decyduje kaldorazowo Zarzqd. Deklaracja Srodowiskowa
pzed opublikowaniem winna zosta6 zatwierdzona ptzez Zarzqd firmy oraz zweryfikowana pzez
uprawnionego Weryfikatora EMAS.

Asp ekty Srodowiskowe
Meritum systemu zazqdzania Srodowiskowego

i

standardu EMAS

jest

identyfikacja aspektow

Srodowiskowych w organizacji, ich ocena iwyznaczanie tzw. aspektow znaczqcych, kt6re:

.
o
o

podstawq do wyznaczania cel6w, program6w i zadah Srodowiskowych,
stanowiq punkt wyjScia przy ustanawianiu Polityki Srodowiskowej,
sEl

stanowiq odniesienie do sterowania operacyjnego,

w tym do

monitorowania Srodowiskowych

efekt6w dziaNalnoSci organizacji.

W systemie zarzqdzania Srodowiskowego i EMAS firmy KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w
S.A. ustanowiono, wdro2ono i utzymuje sie procedurg identyfikowania i oceny aspekt6w
Srodowiskowych, kt6ra bieze sig pod uwage tzw. cykl 2yciai obejmuje:
o ldentyfikacjg aspekt6w Srodowiskowych zwiqzanych z realizaciq uslug, w tym aspekty bezpoSrednie

.
o
o
o
.

i poSrednie,

z

Ocene zidentyfikowanych aspekt6w Srodowiskowych, w tym ocenQ zgodnoSci
maiqcymi
zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi, do kt6rych organizacja siq zobowiqzaNa,
Wyznaczanie aspekt6w Srodowiskowych, kt6re maiq lub mogq mie1znaczqcy wplyw na Srodowisko
tzw. znaczqcych aspekt6w Srodowiskowych,
Dokumentowanie informacji dotyczqcych aspekt6w Srodowiskowych oraz biezqcej aktualizacji tych
informacji,
Sterowanie operacyjne znaczqcymi aspektami Srodowiskowymi w odniesieniu do Polityki Systemu
Zarzqdzania Srodowiskowego i EMAS oraz cel6w, zadafi i program6w Srodowiskowych,

Pzeglqd i aktualizacjg aspekt6w Srodowiskowych i sterowania operacyjnego.

Ocena

i

poszczeg

o
o

kwalifikacja aspekt6w Srodowiskowych dokonywana jest
6l

nych kom6rek org an izacyj nych i obej

m

uje za r6wno

pzy

wspoludziale pracownik6w

:

bezpo6rednie aspekty Srodowiskowe - kt6re sq zwiqzane z dzialalno6ciq i ustugami organizacji
nad ktorymisprawuje ona bezpo6redniq kontrolq zarzqdczq,
po6rednie aspekty Srodowiskowe - kt6re mogq wynika6 z relacji organizacji ze stronami tzecimi,
na kt6re organizacja moZe mie6 pewien wplyw.

i

z

aspektami Srodowiskowymi wykonywana jest metodq
szacowania ryzyka,,Risk Score", opartq na punktowej ocenie parametru, wg nastqpujqcych kryteri6w:

Ocena

kwalifikacja ryzyka zwiqzanego

Wydanie Vl, 10.2018
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Pkt.

Kryteria Oceny Aspekt6w Srodowiskowych w KOP ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWA]I I OlelOW

S.l.

Szkody/ korzy6ci w Srodowisku (stopieri wplywu danego aspektu na Srodowisko) - A
10

bardzo du2y

8

duzy

6

Sredni

4

maly

2

Bardzo maly

1

mikro

Powa2na katastrofa ekologiczna/ przelomowe korzy6ci dla Srodowiska
Katastrofa ekologiczna/ znaczqce korzySci dla Srodowiska

lstotny uszczerbek w Srodowisku, lub zlamanie literalnych wymagari prawnych w danym obszarze
qe!rony Srodowiska/ du2e korzySci dla Srodowiska
lncydent 6rodowiskowy o niewielkim zasiqgu i skali/ umiarkowane korzy5ci dla Srodowiska
Wplyw jest niewielki, niewielkie korzySci dla Srodowiska
Wplyw jest tak niewielki, 2e oddzialuje na Srodowisko w sposob niedostrzegalny zarowno korzystny
jak te2 niekorzystny

Czqstotliwo5d (prawdopodobieristwo) wystqpienia aspektu Srodowiskowego
7

ciqgla

6

b. czgsta

q

czgsta

4

Sporadyczna

Wplyw wystqpuje raz na tydzien

okazjonalna

Wplyw wystgpuje raz na miesiqc

minimalna

Nie wiqcej ni2 kilka razy rocznie

2
1

nieprawdopodobna

bardzo mala

e

mala

2

Srednia

1

du2a

B:

wplyw wystqpuje stale (24hldobq)
Wplyw wystepuje stale w trakcie realizaqi procesu
wplyw wystgpuje codziennie w procesie, jednak nie w spos6b ciqgly

/ nigdy

Wplyw nigdy nie wystqpil lub prawdopodobieristwo wystqpienia jest bardzo male
Mo2liwo56 wykrycia zagro2enia (czas reakcji)

4

-

-C

wykrycie zagro2eniajest niemo2liwe lub z du2ym opo2nieniem, np. gdy widoczne sq skutki w
elementach Srodowiska
mo2liwo6c wykrycia za$ozenia jest niewielka
mo2liwoS6 wykrycia zayozenia jest du2a

zagro2enie jest identyfikowane w chwili wystqpienia

Odwracalno66 aspektu lub wptywu/oddzialywania w Srodowisku - D
Wplyw aspektu na Srodowisko nie jest w pelni odwracalne

4

Nie

2

Tak, trudne lub kosztowne

I

Tak

Wplyw aspektu na Srodowisko jest w pelni odwracalne, ale trudne lub kosztowne
Wplyw aspektu lub wplywu na Srodowisko jest w pelni odwracalne
Skala dzialalno6ci, w kt6rej wystqpuje aspekt Srodowiskowy - E

4

du2a

J

Srednia

2

mala

1

znikoma

Du2e przedsiqbiorstwo ( 250 iwigcej os6b zatrudnionych)
Srednie przedsigbiorstwo (50

- 249)

Male przedsiqbiorstwo ('10-49 os6b zatrudnionych)
Mikroprzedsiqbiorstwo ( 1-9 os6b zatrudnionych)

Wra2liwo66 Srodowiska lokalnego, regionalnego, globalnego - F
1

bardzo mala

2

mala

J

Srednia

4

dula

Ze wzglqdu na miejsce wystgpowania aspektu oraz walory Srodowiskowe wystqpuje barOzo rnata
wra?liwoS6 Srodowiska (np. teren przemyslowy, natura 2000)
Ze wzglqdu na miejsce wystqpowania aspektu oraz walory Srodowiskowe wystqpuje mala wra2liwoSc
Srodowiska (np. teren przemvslowv, natura 2000)
Ze wzglgdu na miejsce wystqpowania aspektu oraz walory Srodowiskowe wystqpuje Srednia
wra2liwoS6 Srodowiska (np. teren przemyslowy, natura 2000)
Ze wzglgdu na miejsce wystqpowania aspektu oraz walory Srodowiskowe wystqpuje du2a wra2liwoSC
$4rdowiska lokalnego (np. teren pzemyslowy, natura 2000)

Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracownik6w organizacji -G
1

male

2

Srednie
du2e

4

Bardzo du2e

Aspekt ijego wplyw nie jest dostrzegalny pzez strony zainteresowane
Aspekt ijego wplyw jest lub mo2e by6 dostrzegalny przez strony zainteresowane, ale nie
zidentyfikowano bezpo5rednich wymagah w tym obszarze, nie zgloszono skargi itp.
Aspekt ijego wplyw jest dostrzegalny przez strony zainteresowane gdy2 wyartykulowano
jednoznaczne wymagania dla danego aspektu.
Aspekt ijego wplyw jest dotkliwy dla stron zainteresowanych i wymaga reakcji

Istnieniestosownychprzepis6wwdziedzinie5rodowiskaiichwv
10

TAK

0

Nie

(H)
Ustalono w przepisach prawnych lub innych kryteria monitorowania lub pomiaru aspektu
Srodowiskoweoo
Brak ustalonych kryteri6w prawnych lub innych dotyczqcych monitorowania lub pomiaru aspektu
Srodowiskoweqo
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Obliczanie Ryzyka Calkowitego

(R)

:

R=A x(B+C+D+E+F+G+H)
Gdzie:
A - MozliwoSi wyzqdzenia szkod w Srodowisku (stopieh wplywu danego aspektu na srodowisko)
B - CzqstotliwoSc (prawdopodobiehstuvo) wystqpienia aspektu Srodowiskowego
C - MozliwoSi wykrycia zagrolenia (czas reakcji)
D - Odwracalnosc aspektu lub wplywu w Srodowisku
E - Skala dzialalnoSci, w ktorej wystqpuje aspekt Srodowiskowy

F - WrazliwoSc Srodowiska lokalnego, regionalnego, globalnego
G - Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracownikow organizacji
H - lstnienie stosownych przepisow w dziedzinie Srodowiska i ich wymagan oraz koniecznoSc wdroaenia stosownego monitorowania

Klasyfikacja Ryzyka oraz Ocena Aspektu Srodowiskowego
R

Ryzyko

6 +35

male

36 + 150

Srednie

znaczqcy ll Kategorii

'151 + 370

du2e

znaczqcy I Kategorii

Kategoria Aspektu Srodowiskowego
nteznaczqcy

Uwaqa 1:
W przypadku, gdy w zwiqzku z danym aspektem Srodowiskowym ocena zgodnoSci z majqcymi zastosowanie wymaganiami

prawnymi i innymi wskazuie na niezgodnoS1, niezale1nie od wynik6w punktowej oceny danego aspektu jest on oceniany jako
Aspekt Znaczqcy I Kategoii.
Uwaqa 2:

W pzypadku oceny aspekt6w Srodowiskowych
doiwiadczenia

w

pozytywnych metodologia oceny jest prowadzona na podstawie
nie prowadzi siq punktowego pneliczenia. Wynik oceny jest

kontekScie v'M. kryteri1w, iednak1e

przedstawiany w formie opisowej.
D ef i n i c i e Kl a srrti ka ci i As pekt6w
Aspekt nieznaczqcy

S rod

owi s kowvc h :

- aspekt Srodowiskowy,

kt6ry ze wzglQdu na charakter lub skatg nie ma i nie mo2e mie6 niekozystnego

wplywu na Srodowisko,

Aspekt znaczqcy ll Kategorii - aspekt Srodowiskowy, kt6ry ma lub mo2e mied umiarkowany wplyw
wzglqdu na charakter, wymagania prawne i inne, wra2liwoSd Srodowiskowq wymaga monitorowania,

na Srodowisko i/lub ze

Aspekt znaczqcy I Kategorii - aspekt Srodowiskowy, kt6ry ma lub mo2e mied znaczqcy wptyw na Srodowisko i/lub wystqpujq
niezgodnoSci z obowiqzuiqcymiwymaganiami prawnymi i innymi, kt6re odnoszq sig do danego aspektu. Aspekty te stanowiq
punkt wyjScia do formutowa cel6w, zadafi i program1w Srodowiskowych.

5rodowiskowe w KOP

owafi

i

S.A.;

Aspekty Bezpo6rednie - Negatywne
216dlo aspektu

Aspekt Srodowiskowy

Wplyw

Rodzaj
aspektul)

Eksploatacja biura
Eksploatac.ia biura
Eksploatacja
klimatyzacji w
pomieszczeniach i
po.iazdach slu2bowych
Eksploatacja
klimatyzacji w
pomieszczeniach j
ooiazdach slu2bowvch
Eksploatacja
pojazd6w sluZbowych
Eksploatacja
pojazd6w sluZbowych

Zuzycie medi6w (energia cieplna,
energia elektryczna, pob6r i
zuzycie wody, zrzut Sciek6w

Zuzycie papieru w ramach prac
biurowych
Wytwarzanie odpad6w stalych
(innych niZ niebezpieczne) w
zwiazku z dzialalno6cia biura
Czynnik chorobotw6rczy
wplywajEcy na zdrowie
pracownik6w wynikajqcy z
u2ytkowania klimatyzator6w w
poiazdach
Emisja zanieczyszczef' do
powietrza czyn nik6w chlodniczych
w przypadku rozszczelnienia
klimatvzacii
Emisja zanieczyszczef, do
powietrza spalin w wyniku
eksoloatacii ooiazd6w sluZbowvch
Zuzycie paliwa do pojazd6w
u2ytkowanych do cel6w
slu2bowych

zgod--

Kategoria
aspektu"'

R

noSci')

A

B

c

D

E

F

u

H

R

zuzycie zasob6w
naturalnych,
zanieczyszczenie
oowielrza wodv

x

zgodny

2

5

1

2

1

2

2

0

26

N

Zuzycie zasobow
natural nych

x

zgodny

2

5

1

2

,|

2

2

0

26

N

zan'eczYszczente
Srodowiska
odDadami

x

zgodny

2

2

1

2

1

2

3

10

42

z-Kl

Zachorowania
pracownik6w

x

zgodny

2

2

J

2

1

2

2

0

24

N

zgod ny

2

1

3

4

1

2

3

10

48

z-Kl

zgodny

2

4

1

4

1

2

J

10

50

z-K

2

4

,|

2

1

2

3

0

26

N

P

Eksploatacja biura

Ocena punktowa

Ocena

Zanieczyszczenie
powietrza,
zubozenie warstwy
ozonowei

X

Zanieczyszczenie
powietrza

X

Zu2ycie zasobow
naturalnych

X
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Cd. Aspekty Bezpo6rednie - Negatywne
2r6dlo aspektu

Aspekt Srodowiskowy

Wplyw

Rodzaj
aspektu')
P

R

Ocena punktowa

Ocena

Kategoria

zgod-.
no6ci

''

A

B

c

D

E

F

(,

H

R

aspektu'r

Eksploatacja
pojazd6w sluzbowych

Emisje zanieczyszczei do
Srodowiska w zwiqzku z awariq
pojazd6w slu2bowych (wyciek
substancii chemicznvch)

Zanieczyszczenie
gteby

x

zgodny

4

1

2

2

1

2

2

0

40

z-KI

Eksploatacja biura

Emisje zanieczyszczeir do
powietrza onz za$oienie zyciai
zdrowia powstajEce w trakcie
pozaru

Zanieczyszczenie
powietrza,
zanieczyszczen ie
gleby wodamr pooo2arowvmi

X

zgodny

6

1

2

4

,|

2

3

10

138

z-K

Eksploatacja biura

Emisje zanieczyszczefi do
Srodowiska w zwiEzku z awatiE
v zqdzefi eksploatowanych przez
KOP Organizacja Odzysku
Opakowai i Olej6w S.A. w
ramach prowadzonei dzialalnosci

Zanieczyszczenie
powietrza,
powstawanie
odpad6w

X

zgodny

2

2

1

4

1

2

2

0

24

N

I

Aspekty Bezpo6rednie - Pozytywne
Rodzaj_

2r6dlo aspektu

Aspekt Srodowiskowy

Wplyw

aspektu "
P

Dzialalnosc
podstawowa KOP
Organizacja Odzysku
Opakowa6 i Olej6w
S.A,

DzialalnoSi
Edukacyjna

Ograniczenie masy odpad6w
trafiajqcych na skladowiska
poprzez wsp6ftworzenie
kralowego systemu recyklingu
odpad6w

Ograniczenie
odpad6w
trafiajEcych na
skladowiska
(aspekt pozytywny)

Zmiana postaw poprzez
podnoszenie SwiadomoSci
proekologicznej spoteczeistwa, w
szczeg6lnoSci w6r6d firm i
organizacji wsp6lpracujqcych w
zakresie selektywnej zbi6rki
odpad6w i wymagah formalnoprawnych dotyczEcych przepis6w
prawnych ochrony Srodowiska, w
szczeg6lno3ci gospodarowania
odoadami

R

X

Ograniczenie
negatywnych
zachowah w
odniesieniu do
Srodowiska
(aspekt pozytywny)

X

Ocena
Ocena opisowa

Kateooria
aspektu"'

zgodny

Aspekt Srodowiskowy pozytywny,
bQdEcy jednoczeSnie kluczowym
elementem dzialalnoSci sp6lka
Zarowno z punktu widzenia efektow
dzialalno6ci 6rodowiskowej. jak rowniez
biznesowego rozwoju organizacji
nalezy dazvc do ieqo wzmocnienia.

zK-t

zgodny

Wiedza i SwiadomoS6 ekologiczna
spoleczehstwa jest kluczowym
elementem racjonalnej i zgodnej z
wymaganiami systemu prawnego
ochrony Srodowiska "eksploatacji"
Srodowrska naturalnego.
Nalezy dqzyc do wzmocnienia
dzialalnoSci spotki w tym zakresie, przy
uwzglqdnieniu warunkow
ekonomicznych.

zK-l

zgod-.
noSci

''

Aspekty Po6rednie
216dto aspektu

Aspekt Srodowiskowy

Wplyw

Rodzaj
aspekturl

Eksploatacja biura

Dzialalno5i
dostawc6w
(recykler6w i
poSrednik6w)

Uczestnicy
organrzowanych
kampanii
ed ukacyjnych

Ocena punktowa

Kategoria

aspektu'r

R

noSci'/

A

B

c

D

E

F

G

H

R

Zanieczyszczenie
Srodowiska
odpadami
komunalnymi

x

zgodny

2

5

1

1

1

2

2

0

24

N

Recykling odpad6w
opakowaniowych i
pou2ytkowych

X

zgodny

4

6

1

2

3

2

3

10

108

z-KI

Zanieczyszczenie
6rodowiska
odpadami
komunalnymi

X

zgodny

2

2

2

1

1

3

2

0

22

N

P

Wytwarzanie odpad6w
komunalnych - wytw6rcq
odpad6w w rozumieniu prawnym
lest najemca obiektu, ale
powstajq one w pomieszczeniach
eksploatowanych przez KOP
Organizacja Odzysku Opakowan i
Oletow S.A.
Wplyw recykler6w i poSjrednik6w
na Srodowrsko naturalne,
bQdqcych kluczowymi
dostawcami KOP Organizac.ia
Odzvsku Opakowah i Olei6w S.A.
Wytarzanie odpad6w
komunalnych przez uczestnik6w
w trakcie event6w, na kt6rych
prowadzone sq kampanie
edukacyjno-ekologiczne, w
obiektach do kt6rych KOP
Organizacja Odzysku Opakowan i
Olej6w S.A. nie posiada tytulu
Drawneoo

Ocena
zgod-.

1 ) Rodzaj aspsktu: Potoncjalny, Rzeczywlsty,
2) Ocsna Zgodno6ci: Zgodny / Niozgodny
3) Kategoria aspektu: N . nieznaczqcy, ZK.ll - znaczqcy drugleJ katsgorii, z,K-t

-

znaczqcych pieruszsj kategorii

ZnaczEce Aspekty Srodowiskowe w KOP Organizacja Odzysku Opakowart i Obj6w S.A.
Kategoria Aspektu

Znacz4cy as pekt 6 rodowiskowy

Aspekt Znaczqcy
I Kategorii

Ograniczenie masy odpad6w trafiajqcych na sk+adowiska poryzez wsp6ltworzenie
krajowego systemu recyklingu odpad6w

(Aspekt pozytywny)

Obszar wystgpowania
Dzialalno56 podstawowa
KOP O.O.OiO. S.A.
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Kategoria Aspektu

Znaczqcy aspekt Srodowiskowy

Aspekt Znaczqcy

Zmiana postaw poprzez podnoszenie SwiadomoSci proekologicznej spoleczefistwa,
w szczeg6lno6ci w6r6d firm i organizacji wsp6lpracujqcych w zakresie selektywnej
zbi6rki odpad6w iwymagari formalno-prawnych dotyczqcych przepis6w prawnych
ochrony Srodowiska, w szczeg6lnoSci gospodarowania odpadami

lKategorii

Obszar wystqpowania

Dzialalno56 Edukacyjna

(Aspekt pozytywny)
Aspekt Znaczqcy
ll Kategorii

Wytwarzanie odpadow stalych (innych niz niebezpieczne) w zwiqzku
z dzia{alnoSciq biura

Aspekt Znaczqcy
ll Kategorii

Emisja zanieczyszczen do powietrza czynnik6w chlodniczych w przypadku
rozszczelnien ia klimatyzacj

Aspekt Znaczqcy
ll Kategorii

Emisja zanieczyszczert do powietrza spalin w wyniku eksploatacji pojazd6w
slu2bowych

Eksploatacja pojazd6w
slu2bowych

Emisje zanieczyszczei do Srodowiska w zwiqzku z awariq pojazdow uzytkowanych
do cel6w slu2bowych przez pracownikow KOP Organizacja Odzysku Opakowan
i Olej6w S.A.
(Aspekt awaryjny)

Eksploatacja pojazdow
slu2bowych

Aspekt Znaczqcy

ll Kategorii

Eksploatacja pomieszczen
biurowych
Eksploatacja pomieszczen
biurowych

i

(Aspekt awaryjny)

Aspekt Awaryjny
ll Kategorii

Emisje zanieczyszczefi do powietrza oraz zagro2enie 2ycia i zdrowia powstajqce
w trakcie pozaru

Aspekt Znaczqcy
ll Kategorii

Wplyw recykler6w i po6rednik6w na Srodowisko naturalne bgdqcych kluczowymi

(Aspekt awaryjny)
dostawcami KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A,

Eksploatacja pomieszczei
biurowych

DzialalnoSi dostawc6w
(recykler6w i po6rednik6w)

Cele i zadania Srodowiskowe
KOP Organizacia Odzysku Opakowah

i Olej6w S.A. uwzglqdniajqc wyznaczone

znaczqce aspekty

Srodowiskowe ustanowila na rok 2018 nastepujqce cele Srodowiskowe:

.

Zwiekszenie o 20o/o masy odpad6w pouzytkowych i opakowaniowych poddanych procesom odzysku
i recyklingu - liczone roldrok,

o

Ksztaltowanie postaw proekologicznych poprzez zwiqkszenie
proekolog icznych kam pani i spotecznych

-

I

1.

o

2.

odbiorc6w

Ocena

Opis

4o/o masy

odpad6w
opakowaniowych
poddanych procesom odzysku i recyklinguliczone roldrok,

pouzytkowych

liczby

:

Cel

Zwigkszenie

1Oo/o

iczone roldrok.

Ocena real izacj i cel6w wyznaczonych na rok 20 17
Lp.

o

i

Ksztaltowanie postaw proekologicznych
po1zez zwiekszenie o 10o/o liczby os6b
uczestniczqcych w organizowanych dla
pzedsiqbiorstw szkoleri i/lub konferencji
otaz kampanii edukacyjnych liczone

Zrealizowano

Osiqgniqto wska2nik 7,75

Zrealizowano

Osiqg niqto wskazn ik 293,360/o

roldrok
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Efekty dzialal nofci 5 rodowiskowej
Podstawowym celem dziaNalno5ci Srodowiskowej, jest zauqdzanie aspektami Srodowiskowymi,
aby eliminowa6, ogranicza6 negatywny wplyw na Srodowisko lub w przypadku pozytywnych aspekt6w
Srodowiskowych wzmocni6 ich oddzialywanie. Wyniki zarzqdzania aspektamisrodowiskowymi, okreSlane
sq jako "efekty dzialalno6ci Srodowiskowej", a ich miarq sq wska2niki oceny efekt6w dzialalno5ci
Srodowiskowej, kt6re sq wykozystywane w systemie zazqdzania Srodowiskowego m.in. do:

.

wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach zwiqzanych ze znaczqcymi aspektami
Srodowiskowymi,

o
.

oc€oY efekt6w dzialalnoSci Srodowiskowej oraz oceny zgodnosci z wymaganiami prawnymi i innymi,

Sledzenia postgpu w realizacji zobowiqzafi wyrahonych w polityce Srodowiskowej, w tym oceny
rea izacj i cel6w Srodowiskowych okre6lanych w poszczegol nych latach.
I

KOP ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAN I OIeUOW S.A. w oparciu o wyznaczone znaczqce
aspekty Srodowiskowe opracowala wska2niki efektywnoSci Srodowiskowej, ktore jednocze5nie stanowiq
podstawq do oceny realizacji wyznaczonych w SZS cebw Srodowiskowych:

1)

wska1nik Recvklinqu odpadow Pou2vtkowvch iopakowaniowvch t%l

w*or:Woloo
qdzie:
Moap
Moae

- Masa odpadow pouiytkowych
- Masa odpadow pou2ytkowych

llo!;i odpad6w opakowaniowych

i

i opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2017 tkgl
i opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2016 tkgl

pou2ytkowych

poddanych procesom recvklinou
WartoSd wskainika

(oUroku)

201 3

2014

2015

201 6

2017

11138148

30631300

32881 458

3557 1 694

38329360

-64,81

61

Sumaryczna masa odpad6w pou2ytkowych
i opakowaniowych poddanych procesom

recyklingu
40
35

30

Yo

,59

{

%o

7,35

%o

g,1g

g/o

7,75

Wvkres nr 1:

Sumaryczna masa odpadow pouzytkowych
i opakowaniowych poddanych procesom
recyklingu przez KOP Organizacja Odzysku
Opakowah i Olej6w S.A. w latach 2013-2017r.

25

:;20
6

E

o
=aJ

10
5

0

2013 2014 201s 2016

2017

Poni2ej zaprezentowano graficznie mase odpadow pouzytkowych
procesom recyklingu w latach 2013-2017:

i

opakowaniowych poddanych
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{

Masa odpad6w pou2ytkowych
(olej6w smarowych) poddanych
procesom recyklingu

Wvkres nr 2:

Masa odpad6w pouZytkowych (olej6w
smarowych) poddanych procesom recyklingu
przez KOP Organizacja Odzysku Opakowah
i Olej6w S.A. w latach 2013-2017r.

40
fE

30

;-g

F

25

E20
I)

f-I

10

0

20,t3 2014 2015 2016

Wvkres nr 3:

2Afi

)

Masa odpad6w opakowaniowych poddanych

Masa odpadow opakowan iowych
poszczeg6l nych frakcji poddanych
procesom recyklingu przez KOP
Organizacja Odzysku Opakowah
i Olej6w S.A. w latach 2013-2017r.

!,4
).,2

-

:

1

Papier

r Tworzylva

o
lz 0.8
E
.9 0,6

Blacha

r Drewno

0,4
0,2
0

20't3

2)

20't4

2016

2015

2017

Wskaznik przvrostu liczbv Klient6w w zakresie pzeiecia obowiazkow odzvsku i recvklinqu

W

nro,^

[%ol

_K*-Kroloo
K,

qdzie:
Kr,t

Ks

-

Liczba Klientow rozliczanych w 2017r.
Liczba Klientow rozliczonych - wartoSd zaindeksowana dla roku bazowego 201 1 do waftoSci 100

Za i nde k sow a n a I iczb

a Klie nt6w

WartoSC wskain ika (roUroku)

201 3

2014

201 5

2016

107,14

126,79

128,57

125,00

7.14%

26,76%0

28,57yo

25,00%

2017
1

18,97

18,97%
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Ponizej zaprezentowano w sposob graficzny trendy w latach 2013-2017r, dotyczqce przyrostu liczby
Klient6w sp6lki w zakresie pzejgcia obowiqzku odzysku recyklingu odpad6w pouzytkowych

i

i

opakowaniowych:

{

Przyrost liczby Klientow w zakresie
przeiqcia obowiqzk6w odzysku
recykl i ngu odpadow pouzytkowych
iopakowaniowych
L40

126,79

130

Wvkres nr 4:

Liczba Klient6w KOP Organizacja
Odzysku Opakowah i Olej6w S.A.
w zakresie przejqcia obowiqzk6w

odzysku i recyklingu odpad6w
uZytkowych i opakowaniowych w latach

125

2013-2017r.

120
110
100

ro7,1.4

90
80

2013 2014 2015 2016
1)

2017
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lloSc akcji ekologiczno-edukacyjnych
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wspolorganizowanych przez KOP Organizacja Odzysku Opakowan i Olejow S.A. w roku 2017,
organizowanych pzez KOP Organizacja Odzysku Opakowah i Olejow S.A. w roku 2016.

lloSc os6b uczestniczqcych w akcjach ekologicznoedukacyjnych
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2013

2014

201 5

2016

2017

557

1259

143

226

889

-47,45

126

-88,48

58,04

293,36

Ponizej zaprezentowano w spos6b graficzny trendy w latach 2013-2016r. dotyczqce przyrostu liczby
os6b uczestniczqcych w kampaniach edukacyjnych organizowanych pzez organizacjg przez KOP
Organizacja Odzysku Opakowafi i Olej6w S.A.:
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Glowne wskaZniki
Ze wzglqdu na charakter dzialalno5ci KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. gl6wne
wska2niki efektywno6ci okre6lone w rozporzqdzeniu EMAS nie majq znaczenia dla jej znaczqcych
bezpoSrednich aspektow Srodowiskowych i nie sq ujmowane w sprawozdawczo5ci.

Zgodno6€ z wymaganiami prawnymi i innymi
Zgodnie ze zobowiqzaniem dotyczqcym zgodno6ci z wymaganiami prawnymi i innymi, do kt6rych KOp
Organizacja Odzysku Opakowari i Olejow S.A siq zobowiqzaNa w Polityce Srodowiskowej, cyklicznie,
zawsze pzed corocznym Pzeglqdem Zazqdzania, wykonywana jest:

.

ocena zgodno6ci dzialah

z

wymaganiami prawnymi

i

innymi uregulowaniami dotyczqcymi

Srodowiska,

.

identyfikacja

i

ocena aspekt6w Srodowiskowych zwiqzanych

z

dzialalno6ciq i uslugami

Swiadczonymi pzez KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A.

W trakcie ostatniego Przeglqdu Zarzqdzania z dnia 24.09.2018r. zweryfikowano wymagania prawne
i inne, do kt6rych KOP Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w S.A. siq zobowiqzala i ktore odnoszq
siq do wyznaczonych aspekt6w Srodowiskowych oraz zgodnosci org an izacj

i.

Ocena zgodnoSciz wymaganiami prawnymi i innymizrealizowana zostala na tzech plaszczyznach:

.

w ramach oceny wyznaczonych aspekt6w Srodowiskowych wykonywana zostala analiza i ocena
wymagah prawnych i innych, kt6re dotyczq aspekt6w Srodowiskowych,

.

w ramach wymagari SZS organizacja biezqco monitoruje wymagania prawne i inne, ktore dotyczq
dzialalno6ci KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A.,

.

w ramach prowadzonych audit6w wewnqtznych SZS dokonano weryfikacji realizowanych dzialah
pod kqtem zgodnoSciz obowiqzujqcymiwymaganiami prawnymi i innymi.

o

Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122112009 z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie dobrowolnego udzialu organizacji w systemie ekozarzqdzania i audytu we Wsp6lnocie, z
uwzglgdnieniem Rozporzqdzenia Komisji (UE) 2017l1505 z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniajqce
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zaNqczniki l,

ll i lll. jest tego wyrazem, co pozwoli jeszcze bardziej aktywnie realizowa6 zaNo2one cele

Srodowiskowe,

.
.
.
.
.

Ustawa o obowiqzkach pzedsiqbiorc6w w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o
oplacie produktowej i oplacie depozytowej,
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska,
Ustawa o odpadach,
Ustawa o krajowym systemie ekozazqdzania iaudytu (EMAS),

i

oceny zgodno6ci z vr/w. wymaganiami stwierdza siq,
2e KOP Organizacja Odzysku Opakowafi i Olej6w S.A. speNnia wszystkie obowiqzujqce jq wymagania

Po pzeprowadzeniu szczeg6lowej analizy

formalno-prawne i inne, dotyczqce Systemu Prawnego Ochrony Srodowiska.

6. Podsumowanie
W sprawach dotyczqcych oddzialywania KOP Organizaqa Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. na
Srodowisko, w zwiqzku z prowadzonq dzialalno6ciq, w celu wskazania potencjalu doskonalenia lub
wskazania ewentualnych sugestii bqd2 uwag Srodowiskowych prosimy

o kontakt z

wyznaczonym

przedstawicielem naszej firmy:
KONSORCJ

U

M OLEJoW PRZEPRACOWANYCH

ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAN I OLEJOW S.A.
ul. Tytusa Tzecieskiego 14;38-460 Jedlicze

woj. podkarpackie

Tel,:

+ 48

-

13- 43 84 106

Fax.:

+ 48

-

13- 43

84722

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

Osoba do kontaktu:
Janusz Romanek

-

Pelnomocnik ds. SZS i EMAS

Tel.: +48242010682
e-mail : e-mail : janusz. romanek@rnjsa. com. pl

Niniejsza Deklaracja Srodowiskowa slu2y pzedstawieniu wszystkim stronom zainteresowanym
informacji o oddzialywaniu na Srodowisko oraz efektach dzialalno6ci Srodowiskowej Konsorcjum Olejow
Pzepracowanych Organizacja Odzyku Opakowah i Olej6w S.A.

Niniejsza deklaracja zostala opracowana

w

pa2dzierniku 2018r. Kolejna aktualizacja zostanie
opracowana w pa2dzierniku 2019r i po weryfikacji Weryfikatora EMAS upubliczniona na stronie www.
organizacji.

Prezes Zarzqdu

KOP O.O. OPAKOWAN I OTCNW

S.A.
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