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Szanowni Partstwo,

bowiem inwestycje ekologiczne
z troski o pzyszle pokolenia.

,,DOSWIAD1aENIE w EK1L)GII, LAIJFANIE W BIaNE}IE', -
motto pzewodnie Konsorcjum Olej6w Pzepracowanych
Organizacja Odzysku Opakowari i Olejow S.A. odzwierciedlajqce misjq
i cel dzialania Naszej firmy, kt6re realizujemy popzez dziatalno66
zwiqzanq z organizowaniem pzedsigwziqc zwiqzanych z odzyskiem,
a szczeg6lnoSci recyklingiem odpad6w pouzytkowych (olejow
odpadowych) oraz odpadow opakowan iowych.

Dbalo66 o otoczenie to obowiqzek kazdej nowoczesnej firmy. Dlatego
te2 nasza dzialalnoSc skupiona jest na zaangalowaniu w edukacjq
ekologicznq i dq2eniu do proekologicznych zachowari i uregulowah
prawnych. Z dumq mo2emy powiedziec, 2e taka postawa procentuje,

nie tylko wplywajq na wizerunek i postaeganie firmy, ale wyptywajq

Konsorcjum Olejow Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. nie tylko spelnia
wszystkie obecnie stawiane wymagania prawne, ale podejmuje tak2e dzialania majqce na celu poprawe
dzialalno6ci Srodowiskowej, zar6wno naszej organizacji jak r6wnie2 podmiot6w wsp6tpracujqcych.
Wdrozenie Systemu Zarzqdzania Srodowiskowego wg wymagari migdzynarodowej normy PN-EN ISO
14001 oraz standardu EMAS zgodnego w wymaganiami Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady fl/VE) nr 122112009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzialu organizacji
w systemie ekozarzqdzania iaudytu we Wsp6lnocie, z uwzglgdnieniem Rozporzqdzenia Komisji (UE)
2017115A5 z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniajqcezalqczniki l, ll illl orazuwzglgdniajqc Rozporzqdzenie
Komisji (UE) 201 812026 z dnia 19 grudnia 2018r zmieniajqce zaNqcznik lV - jest tego wyrazem.

Z ogromnq satysfakcjq pzekazujemy Pafstwu Zaktualizowanq Deklaracjq Srodowiskowq KOP
Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w S.A., w kt6rej znajdziecie Paristwo informacje dotyczqce
prowadzonych przez naszq firmq dziala6, w tym w szczeg6lno6ci efekty dziatalno6ci Srodowiskowej
osiqgniqte w ciqgu kolejnego roku funkcjonowania systemu srodowiskowego.

Robert Samek

tL/Lj S--"4--
Prezes Zarzqdu

KOP O.O. OPRXOWRITI I OLEJOW S.A.
Pelnomocnik ds. SZS i EMAS

KOP O.O. OPnXOWRT.I I OLEJOW S.A.

Wydanie Vll, 10.2019
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1. Oswiadczenie weryfikatora Srodowiskowego w sprawie
czynnosci we ryfihacyinych i walidacyinych

fUV ruOnD polska Sp. z o.o. w Katowicach, o numerze rejestracji weryfikatora Srodowiskowego

EMAS pL-V-OOO1 akredytowany w odniesieniu do zakresu NACE 38.32;70 o6wiadcza,

2e przeprowadzil weryfikacjg, czy Organizacja, o kt6rej mowa w uaktualnionej Deklaracji

Srodowiskowq z pa2dziernika 20 1 8 roku:

KONSORCJUM OLEJOW PRZEPRACOWANYCH ORGANIZAGJA ODZYSKU OPAKOWAN

I OLEJOW S.A.

ul. Tytusa Trzecieskiego 14

38-460 Jedlicze
o numerze rejestracji PL 2.18-002'49

Nr BDO: 000006546

spelnia wszystkie wymogi rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 12211200g z dnia 25 listopada 2009r, dotyczqce dobrowolnego udzialu w systemie ekozarzqdzania i

audytu we Wspolnocie (EMAS)

Podpisujqc niniejszq deklaracjq o6wiadczam, 2e:

. weryfikacja i walidacja zostaly przeprowadzone w peNnej zgodno6ci z wymogami rozpozqdzenia

(WE) nr 122112009

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

z majqcymi zastosowania wymaganiami prawnymi dotyczqcymi Srodowiska;

. dane i informacje zawarte w deklaracji Srodowiskowej organizacji dajq rzetelny, wiarygodny

i prawdziwy obraz calej dzialalno6ci organizacji w zakresie podanym w deklaracji Srodowiskowej.

Niniejszy dokument nie jest r6wnowa2ny z rejestracjq w EMAS. Rejestracja w EMAS mo2e by6

dokonana wyNqcznie p7ez organ wNa6ciwy na mocy rozporzqdzenia (WE) 122112009. Niniejszego

dokumentu nie nalezy wykorzystywa6 jako oddzielnej informacji udostgpnianej do wiadomosci

publicznej.

Oswiadczam, Ze przeprowadzona weryfikacja spelnienia majqcych zastosowanie wymogow

Zalqcznik6w l, ll, lll i lV rozporzqdzenia (WE) 1221l2OOg odbywata siq w oparciu o nowe tre6ci

Zalqcznikow o kre6 I o n Ych :

. Rozporzqdzeniem Komisji (UE) 2017/1505 zmieniajqcq zalqczniki l, ll i lll do Rozporzqdzenia

parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221t2OOg w sprawie dobrowolnego udziaNu organizacji

w systemie ekozarzadzania i audytu we Wsp6lnocie (EMAS)

. Rozporzqdzeniem Komisji (UE) 2018t2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zaNqcznik lV do

rozporzqdzenia parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122112009 w sprawie dobrowolnego

udzialu organizacji w systemie ekozarzqdzania i audytu we Wsp6lnocie (EMAS)'

Spozqdzono w Katowicach, dnia 30/11l2019 roku

KOP ORGANIZACJA
ZAKTUALIZOWANA

ff"*^'.\
u' tirv,{om )
--l ut. Mtckiowhza 29 (E

C. 40-085Kalwhs 
*'L Pl-v-oooi \c)

{ooo 9 TWNORD
Wydanie Vll, 10.2019
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2. Informacje ogolne

KONSORCJ UM OLEJOW PMEPRACOWANYCH

ORGAN IZAGJA ODZYS XU OPerOWal.l
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. konsorcj um.jedlicze. com. pl

Nr BDO: 000006546

Oznaczenie sqdu rejestrowego: Sqd Rejonowy w Rzeszowie, Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sqdowego. Numer KRS 0000059362

Kapitat zakladowy: 2 500 000,00 PLN

Prezes Zarzqdu: Robert Samek

Akcjonari uszam i Konsorcj u m Olej6w Pzepracowa nych

sq podmioty dzialajqce w bran2y naftowej, sq to:

. Orlen PoNudnie Sp6Nka 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. zo.o.

. Ran-Flex Sp. z o.o.

Organizacja Odzysku Opakowai i Olejow S.A.

FUCHS+
FITfr{fl orL

M$hil,'. PoludniefI' I{I
+

Wydanie Vll, 10.2019
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Konsorcjum Olejow Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w S.A., zgodnie z

kryteriami Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalno5ci gospodarczq zalicza siq do

mikropzedsiqbiorstw.

Powiqzania i wsp6lzale2no6ci :

Konsorcjum Olej6w Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w S.A., nie posiada

spoNek zale2nych w rozumieniu przepisow prawa handlowego.

Firma w ramach prowadzonej dzialalnoSci wsp6lpracuje z Polskq lzbq Ekologii w zakresie

szerokorozumianej dzialalno6ci ekologicznej oraz opiniowania nowotworzonego prawa w zakresie

ochrony Srodowiska, czego potwierdzeniem jest prezentowany poni2ej certyfikat czlonkostwa:

(a)

Konsorcjum ()lej 6w ['rzepracowanych
- Organizacja Orlzysktr SA

Jecllicze

JES'| CZLONKIEM
I'OLSKIEJ IZBY EKOLOGII

Pr\:zts ZiYzi\dtt

/,y.,R,y'
(;r7.cH()rz l'asickil

Nr 154

lTz('.\v/)ctri(:zil('y Racly lzl )\'
'-- )

) 1' t'
. , Adar'lr t)r'trczvriski
Vt,'

zg()clnie 7- prz.!,j9rynr przez lzbq slatulenr
Flrma zobolviazala slq (lo dzialall

na rzecz ochrony SK)dowiska

Katowice 2Oo2

Wydanie Vll, '10.2019
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3. Charakterystyka firmy

Konsorcjum Olej6w Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w S.A. powstato w 2002

roku w odpowiedzi na zmieniajqce siq pzepisy oraz potrzeby Przedsiqbiorc6w w zakresie obowiqzk6w

dotyczqcych odzysku i recyklingu odpadow pou2ytkowych oraz odpadow opakowaniowych.

Dzialania organizacji sq zgodne z zapisami ustawy o odpadach oraz ustawy o obowiqzkach

pzedsiqbiorc6w w zakresie gospodarowania niekt6rymi odpadami oraz opNacie produktowej.

Organizacja Odzysku oferuje pzedsiqbiorcom :

. przejqcie ustawowego obowiqzku odzysku i recyklingu oraz calel odpowiedzialno6ci za iego

wykonanie po podpisaniu stosownej umowy,

. fachowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami pou2ytkowymi i opakowaniowymi,

. informowanie przedsigbiorc6w o wszelkich zmianach legislacyjnych dotyczqcych podstawowych

aktow prawnych zwiqzanych z gospodarowaniem odpadami,

. wykonanie przejgtego obowiqzku odzysku i recyklingu odpad6w pou2ytkowych i opakowaniowych,

o szkoleniazzakresu ochrony 6rodowiska.

CaloSc dzialah naszej organizacji uzupelnia prowadzona edukacja ekologiczna spoleczehstwa.

4, Dziatatnose KOP ORGANTZACJA ODZYSKU OPAKOWAN
I OLEJOW S,A,

Zakres dzialalno$ci Sp6lki wynika z zapis6w ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiqzkach

pzedsiqbiorcow w zakresie gospodarowania niekt6rymi odpadami oraz o oplacie produktowej

(Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639 z p6Zniejszymi zmianami), nakNadajqcej na przedsiqbiorstwa bardzo

rygorystyczne obowiqzkigospodarowania odpadami pou2ytkowymi i opakowaniowymi.

Ustawodawca wlqczajqc Organizacje Odzysku w system realizaqi obowiqzk6w w zakresie

gospodarowania odpadami pou2ytkowymi i opakowaniowymi wskazuje, 2e pzedmiotem dziaNania

Organizacji Odzysku moze by6 wyNqcznie dzialalno66 zwiqzana z organizowaniem, zarzqdzaniem lub

prowadzeniem pzedsiqwzigd zwiqzanych z odzyskiem, a w szczeg6lno6ci z recyklingiem odpad6w,

a lal<ze dziaNal no56 ed u kacyj na.

Ze wzglqdu na potencjal techniczny gl6wnego akcjonariusza firmy tj. Orlen Poludnie S,A., kt6rei

instalacja regeneracji olej6w przepracowanych prezentuje najlepszq dostqpnq technikq i technologiq

polegajqcq na hydrorafinacji olej6w odpadowych, dzialalno66 naszej organizacji odzysku w gl6wnej

mieze koncentruje sig na organizowaniu pzedsiqwzig6 zuiqzanych z odzyskiem i recyklingiem olej6w

odpadowych. Realizujqc pzejqte w imieniu pzedsiqbiorc6w ustawowe obowiqzki odzysku i recyklingu

olej6w odpadowych, Sp6lka wykonuje to zadanie w oparciu o umowy handlowe, prowadzqc

jednocze6nie wymaganq prawem sprawozdawczo66.

Niezale2nie od powy2szego SpoNka realizuje w imieniu producent6w i importer6w olej6w smarowych

takhe obowiqzek odzysku i recyklingu odpad6w opakowaniowych'

Wydanie Vll, 10.2019
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Wspotorganizacja Sysfem u Recyklingu Odpadow Pou?ytkowych
i Opakowaniowych

Zgodnie z wymaganiami obowiqzujqcych pzepisow prawnych, obowiqzek odzysku i recyklingu olejow

odpadowych oraz odpad6w opakowaniowych Pzedsiqbiorcy mogq realizowa6:

. s?modZielnie tj. zbier$qc i dostarczajqc odpady pou2ytkowe i opakowaniowe do recyklera lub

podmiotu prowadzqcego odzysk odpadow,

. poprzez przekazanie obowiqzku odzysku i recyklingu uprawnionej organizacji odzysku - na

podstawie zawartej umowy,

c poptZaz wnoszenie do Urzqdu MarszaNkowskiego tan't. oplaty produktowej w zwiqzku

z niewywiqzaniem siq z ustawowego obowiqzku odzysku i recyklingu odpad6w pou2ytkowych

i o pakowa n iowych ciqZqcym na przedsiq bio rstwie.

Podstawowq dzialalno6ciq w zakresie wspolorganizacji Systemu Recyklingu jest przejmowanie

ustawowego obowiqzku odzysku i recyklingu odpadow pou2ytkowych i opakowaniowych od

Pzedsiqbiorstw wprowadzajqcych na terytorium kraju oleje smarowe oraz produkty w opakowaniach.

Wykonujqc swoje statutowe obowiqzki Sp6tka kieruje siq zasadq zetelnoSci i zgodno6ci podejmowanych

dzialafi z obowiqzujqcym prawem.

KOP ORGANIZACJA
ZAKTUALIZOWANA

oozYsKU oPAKowAN ! oLEJ6w s.n.
DEKLARACIA SRODOWISKOWA EMAS



Edukacja ekologiczna

Niezaleznie od dzialalnoSci w zakresie odzysku i recyklingu odpadow pouzytkowych i opakowaniowych

Konsorcjum Olej6w Pzepracowanych Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. aktywnie prowadzi

dziaNaniazmierzalqce do ksztaftowania izmiany zachowah proekologicznych spoleczehstwa, poptzezi

. prowadzone akcje edukacyjne w jednostkach o6wiatowych,

. bezplatne lub odplatne szkolenia i/lub konferencje z zakresu systemu prawnego ochrony

Srodowiska, w szczeg6lnoSci gospodarki odpadami, oplat Srodowiskowych itp.,

o orgohiZacje akcji i konkurs6w o charakterze ekologicznym.

W latach 2012-2019 wsp6lorganizowano szereg pzedsiqwziq6 pro-ekologicznych, miqdzy innymi:

. Smieci segregujesz Srodowisko ratujesz"

. Konkursprzyrodniczo-ekologiczny:

. ,,Wplyw produktow ropopochodnych na ekosystemy"

. ll Powiatowy Piknik Ekologiczny,,EKO-Raban"

. ,,Czym skorupka za mlodu nasiqknie"

. ,,EKO Raban w Powiecie"

. Akcja edukacyjna -,,Wplyw produkt6w ropopochodnych na ekosystemy"

. Akcja edukacyjna w szkolach pt: ,,Prawidlowe postgpowanie w przypadku olej6w przepracowanych

i odpad6w komunalnych"

. Konkurs wiedzy ekologicznej ,,MySl logicznie - zyj ekologicznie"

. Konkurs wiedzy ekologicznej ,,Odpady Opakowaniowe i Pou2ytkowe"

. Konkurs ekologiczno-plastyczny,,Ratujmy Swiat",

. Konkurs literacko-ekologiczny,,Wierszo Rady na Odpady"

. Projekt,,Eko-Tydzie6" pod haslem:,,My6lg Ekologicznie"

. Projekt ekologiczny,,Z ekologiqzapan brat, czylijak postqpowalz przepracowanym olejem"

. Projekt ekologiczny ,,Oleje Pzepracowane - problem czy szansa",

. Projekt ekologiczny ,,Ka2dy Przedszkolak wie, 2e ekologia jest ok",

. Konkurs ekologiczny,,Kochasz Las -Zbieral Makulaturq oraz Eko Foto",

. Projekt "Ka2dy Przedszkolak wie, 2e ekologia jest ok"

. Piknik Ekologiczny dla Szk6l sanockich

. Projekt ekologiczny ,,Jaki pigkny jest ten Swiat"

. Konkurs plastyczny ,,JuZ kolory wszyscy znamy - segregacjQ zaczynamy"

. Projekt Ekologiczny,,Ekopatrol",

. Konkurs ekologiczny ,,Eko-zabawka - fajna sprawka"

. Pojekt ekologiczny pt. ,,Czysto, zdrowo, recyklingowo"

. Projekt ekologiczny pt. ,,Ziemia to nie wysypisko - dbaj o Srodowisko".

. Projekt ekologiczny,,Ratujmy Swiat",

KOP ORGANIZACJA
ZAKTUALIZOWANA
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Wiqcej informacji na temat akcji edukacyjno-ekologicznych organizowanych i wspieranych pzez KOP

Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. znajduje sig na stronie www.konsorcium.iedlicze.com.pl

Wydanie Vll, 10.2019
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5. Sysfem Zarzqdzania Sro dowiskowego

W 2013 roku decyzjqzarzqdu KOP Organizacja Odzysku Opakowa6 i Olej6w S.A, rozpoczQla prace nad

wdro2eniem Systemu Zazqdzania Srodowiskowego wg wymagaf normy PN-EN ISO 14001:2005,

czego efektem bylo uzyskanie certyfikatu zgodno5ci z ww. standardem. W roku 2017 dokonano

aktualizacji funkcjonujqcego systemu do wymagari znowelizowanej normy PN-EN ISO 14001:2015,

uzwzglgdniajqc znowelizowane wymagania Rozpozqdzenia Komisji (UE) 201711505 z dnia 28 sierpnia

2017r. W roku 2019 uwzglqdniono w systemie Zauqdzania Srodowiskowego i EMAS wymagania

zalqczniklVwprowadzonego Rozporzqdzeniem Komisji (UE)2018120262dnia 19 grudnia 2018r.

System Zazqdzania Srodowiskowego jest wdro2ony w calym obszarze dziaNalno6ci firmy

KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. dla wskazanej w pkt. 2 niniejszej Deklaracji

Srodowiskowej lokalizacji i uwzglqdnia nastgpujqcy zakres prowadzonej dzialalno6ci:

,, P rofesjonal ne organ izowan ie i koordynowa n ie pzedsigwzig6 zwiqzany ch z odzyskiem

i recyklingiem odpad6w pou2ytkowych i opakowaniowych oraz edukacja ekologiczna"

System Zarzqdzania Srodowiskowego firmy jest oparty na zastosowaniu podejScia procesowego.

Zidentyfikowane w firmie procesy i podprocesy podzielili6my na tzy podstawowe grupy:

Procesy Zarzqdzania:

. Zarzqdzanie zasobami

. Planowanie

o Strategiczne i operacyjne zarzqdzanie biznesem oruz ptzyw6dztwo

o Utrzymanie i doskonalenie SZS i EMAS

Procesy Kluczowe:

o Pozyskiwanie i obsNuga Klienta:

. Zakupy DPO i DPR:

. Sprawozdawczo6c do uzqdow:

. Edukacjaproekologiczna:

Procesy Wspomagajqce:

o Administracja bran2owa i nadz6r nad wymaganiami prawnymi oraz innymi wymaganiami, do

kt6rych organizacja siq zobowiqzaNa

. zakupy.

Udokumentowany, wdrozony i certyfikowany przez miqdzynarodowq jednostke certyfikujacq TUV NORD

POLSKA Sp.z o.o. System Zazqdzania Srodowiskowego zobowiqzuje nasze organizacjq iwszystkich

pracownik6w do Swiadomego podejmowania dzialari na rzecz optymalizacji prowadzonych proces6w,

jak rownie2 ograniczania negatywnego oddziaNywania na Srodowisko naturalne.

Dowodem proekologicznego charakteru oraz transpargtnoSci podejmowanych dziata6 jest poddanie

organizacji dobrowolnemu udziaNowi w systemie ekozazqdzania i audytu we wsp6lnocie EMAS zgodnie

z Rozpozqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122112009 z dnia 25listopada 2009r,

z uwzglqdnieniem Rozporzqdzenia Komisji (UE) 201711505 z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniajqce

zalqczniki l, ll i lll orazuwzglqdniajqc Rozpozqdzenie Komisji (UE) 201812026zdnia 19 grudnia 2018r

zmieniajqce zalqcznik lV.
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Dowodem zgodnoSci oraz wiarygodno6ci naszych dziaNah sq uzyskane przez naszq organizacjq:

Certyfikat Zgodno$ci z normq PN-EN ISO 14001:2015, Potwierdzenie TUV NORD o pozytywnej

weryfikacji EMAS oraz Certyfikat Rejestracjiw EMAS:

W listopadzie 2019 roku Sp6lka pzeszla pozytywnie audit recertyfikacyjny na zgodnoS6 z normq PN-EN

ISO 14001 :2015 z rekomendacjq wydania certyfikatu na okres kolejnych tzech lat.

Wydanie Vll, 10.2019

GERTYFIKAT
dla Systemu Zarzqdzania wg
PN-EN ISO 14001 : 2015

Zgodne z prmedu.q TUV NORD Polska Sp. z o.o. Egwiadsa sie f,inisjuym, fe

KONSORCJU M OLEJ6W PNZEPRACOWANYC H
. ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWATI I OIE.I6W S.A.
ul. Trzecieskiego 14, PL / 38-460 Jedllczs

Sloaure syElam rBrrqdzania zgodIle u Fowylgiq normq vJ rakrasie:

Profasjonalne organirowanie i koordynacja preedsigwzigc zwiqzanych
z odzyskiem i recyklingiern odpad6w pouiytkowych oraz edukacja ekologiczna.

Nultrt}r r6teslracyrny certyiiketu: ACO00 1O4i05661387412013

P(otokol z audllu nr. PL3874f,e017
Whtny sd 30-10-2016

Vt/hany do 29.r0-201e
Plorwsza cerlytikacra: 30-t0-2013

Kierownlk j€dnEtki cerllikujqc6l
TUV NoRO Polstf SF. z o D.

Kalowic€. 30-10-2017

Certytilacra zo8tata prroprowEdzona i reit syslBnratyEznie nadzorcwana zgodnru: procedurq a[dfiowq i csrty,lhacylnq
TOV NOED Pol$ka Sp. a o.o.

IUV NORD P0t6ka Sp. z o.o. ul, Mlclre#icH 29 4tl l.lfls Killosrce m.luv-nord, pl
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Ponizej prezentujemy pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w sprawie utzymania

rejestracji standaru EMAS:

GnNnRarNY DYREKToR
OcrrnoNy SnonowrsKA

A n drAgj S qu,uh -Lnva n d o w s k i

8DG..t6u0.05"t0 I 9.,.t H
lVar.szrrva, .' stycznia 2019 r.

Prn
Rohefl Srmek
Pnnu Znrr4tlu
lion$orllunt ulqow rrxaPrnL'orvBllyth
()rynnlztcJr Odr,y*ku Otcliw I Opnkowtti S.A'

----\ ul-T;nriedr[egold,3E-160'ltrllicrrr
I"')//

,n {. +. [ ,
1>i'e1i;i(,ia-., \Ltc,''''t \-\ +ct''t"l'ri

\
Uprzejrr:ie infonnujq, ,r po olrxynrerriu wypelnion*go forrmrhrrzl srfiz z$ktunlir.nwnnej deklaracji

6ro4n1'vj5[gwcj, zgrrdnyclr z wyrnogami ro4rorzqdzenin I'nrlnmenlu [uropejskiego i Rntty (W]i)

nr 1??l/X009 z elnit 25 lisropda 2fi09 r, rv sprawie dobrowolncgo udzirlu organizacji w systcnrit:

ckoznrzqdzania i autlytu weWspdluocie (Et!-lAS), uclrylujqcrgu xrz-porzqtlzenic (\YE) nr 761/2001

ornz dccyrje Komisji 200t/6tll/WE i 2006J193nV i uwz4lgrlninjqcych Ror.p:rr4dzenie Kctmis3i (Lll'l)

201?/l 505 z- drria 2{t.0,s.201? mku, znricninj4c+ treid zalqcznikn'w I,II,llI do ror4orrqdrenia

Parlsm+nlu liuropcjskicgo i Rady (Wll) m 122l/2001 niniejszyrn utrzyl:ujg rcicstrncjg orgnr:izncji

(orrorcjurn Ottj(lrr lrrr.cprucorvunych Orgrnizrcjs Orlzyrkrr Opakorvnri i Olcjinv S.A,' ul.

Trzcrlc.rklcgo l4r J&C60 .!rrlli+rr: rrr rcjcslrzu orgrrniancji zarcjestrot,anych w krtjowyrtr "systertli*

ekrrzrrr4tlranin i nutlytu (liMr\S), r,.wanym dald ,,rcjcslrcnr HIvlAS".

Organieacja jest wtlisarrfi tlo rejcslru LiMAS potl nunrsrcm PL 2.lt-0lE-,19 i jr:st uprawnir:na c1o

stosorutuia loso EIi,.\S.

Prosze przyjqri wyrazy uenania i *yrzenia wytrrvaltr$ci ornz suk$es$$ w rr+lizowaniu dalszych

plan$w ciqglcep doskonalenia systcmu zar:qdr.ania irodo*iskowcgo oraz osi4gxrnia cel*lv

ckonomicznych rv harrnonii z mlatni (rchrony *rodowiskt.

:7
L

;)
dLtt-ur
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Polityka
System u Zarz1dzania Srodowiskowego i EMAS

KOP Organizacja Odzysku Opakowaf I Olej6w S.A.

Uwzglqdniajqc kontekst organizacji, wymagania i oczekiwania stron zainteresowanych oraz charakter

prowadzonej dziatalno6ci zwiqzanej z organizowaniem pzedsiqwzigc z zakresu odzysku,

a w szczeg6lno6ci recyklingu odpad6w pou2ytkowych i opakowaniowych nadzqdnym celem KOP

Organizacji Odysku Opakowah i Olej6w S.A. jest ograniczanie negatywnego wplywu na Srodowisko

wytwozonych odpad6w, poprzez systematyczne zwiqkszanie liczby Klientow obslugiwanych w zakresie

odzysku i recyklingu odpad6w pouZytkowych i opakowaniowych oraz kszlaltowanie i zmiana zachowah

proekologicznych spoleczno6ci w toku prowadzonych dzialah edukacjno-ekologicznych.

Wyznaczone w Polityce cele osiqgamy dziqki aktywnej wspolpracy z recyklerami i Klientami,

zaangaZowaniu wszystkich pracownik6w naszej firmy, kt6zy swojq wiedzq i doSwiadczeniem dzielq siq z

partnerami biznesowym i.

ZazEd Organizacji Odzysku zobowiqzuie siq do:

. ochrony Srodowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom Srodowiskowym,

. spelniania wszystkich majqcych zastosowanie wymagafi prawnych i innych zobowiqzafi

dotyczqcych zgodnoSci,

. ciqglego doskonalenia Systemu Zarzqdzania Srodowiskowego w celu poprawy Srodowiskowych

efekt6w dziatalnoSci

o Z?pewnienia odpowiednich zasob6w i Srodkow do wdra2ania niniejszej polityki.

Dowodem spolecznej i Srodowiskowej troski jest wdrozenie i stosowanie w organizacji Systemu

Zazqdzania 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 Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 122112009 z dnia

25 listopada 2009r, z uwzglqdnieniem Rozpozqdzenia Komisji (UE) 201711505 z dnia 28 sierpnia

2017r. zmieniajqce zalqczniki l, ll i lll, a takZe uwzglqdniajqc wymagania rozporzqdzenia Komisji (UE)

201812026 z dnia 19 grudnia 2018r zmieniajqcego zalqcznik IV,

Niniejsza Polityka SZS i EMAS zostala zakomunikowana wszystkim pracownikom pracujqcym

w organizacji i w jej imieniu oraz jest publicznie dostgpna dla stron zanteresowanych.

Robeft Samek

lL/-( s.-^-
Prezes Zarzqdu

KOP O.O. OpnXOWRN I OLEJOW S.A.

Wydanie Vll, 10.2019
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Struktura odpowiedzialno6ci i uprawniefi

Struktura organizacyjna firmy KOP Organizacja Odzysku Opakowan i 0!ei6w S.A. zostaNa tak

pomy6lana, aby zapewni6 sprawne i efektywne wykozystanie wiedzy i kompetencji poszczegolnych

pracownik6w - przy jednoczesnym zapewnieniu klarownego podzialu zadah, kompetencji

i odpowiedzialno6ci. Graficznym odzwierciedleniem struktury organizacyjnej firmy jest poni2szy schemat

organizacyjny:

Dzial Rozlicze6,
Marketingu oraz

Edukacji
Ekoloqicznei

f *"r, pt";
I iliHp
| (zlecone na

r- 484tr)-

W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania SZS i EMAS Zazqd okreSlit

i zakomunikowal pracownikom zakresy uprawnieft i odpowiedzialnoSci.

W zwiqzku z wdro2eniem Systemu Zazqdzania Srodowiskowego i EMAS Prezes Zarzqdu powolal

Pelnomocnika ds. SZS i EMAS, kt6ry obok dotychczasowych zadan odpowiedzialny jest za

koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie dzialah oraz doskonalenie Systemu Zazqdzania

Srodowiskowego w firmie KOP Organizaqa Odzysku Opakowari i Olejow S.A., poprzez planowanie

audit6w sprawdzajqcych, pzeglqdow systemu, wdra2anie dziaNah korekcyjnych, korygujqcych lub

zapobiegawczych. Odpowiedzialny jest on r6wniez za bieZqcq wspolpracq ze stronami zewnqtznymi

w sprawach SZS i EMAS.

Kom u nikacja wewnetrzna i zewnetrzna

Proces komunikacji wewngtznej jest sprawny z uwagi na du2e zaanga2owanie Kierownictwa firmy

w funkcjonowanie poszczeg6lnych proces6w zachodzqcych w organizacji oraz pzyjqte metody

komunikacji.

Kom u nikacia z zewnetrznvm i stron ami zainteresow anvm i odbvwa sie w form ie :

o rozryr6w handlowych - organizowanych w ramach biezqcej dzialalno6ci,

. publikacji informacji dotyczqcych SZS i EMAS, w szczeg6lno5ci w formie corocznie aktualizowanej

Deklaracji Srodowiskowej,

r pr"ow?dzonych akcji i przedsiqwziqc edukacyjnych,

. kontakt6w telefonicznych i/lub email za poSrednictwem ustanowionych i upublicznionych na stronie

www danych kontaktowych do Pelnomocnika ds. SZS i EMAS, ktory jest uprawniony do

reprezentowania sp6lki na zewnqtzw sprawach SZS i standardu EMAS,

. spotkafi informacyjnych - organizowanych w ramach potrzeb wynikajqcych zbie2qcej dzialalnoSci

lub wniosk6w stron zainteresowanych.

Wydanie Vll, 10.2019
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W celu zapewnienia sprawno6ci 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 orazosobq odpowiedzialnqza proces komunikacjiw danym obszaze.

Zazqd firmy KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. podjql decyzjg, ze informacje

dotyczqce znaczqcych aspekt6w Srodowiskowych organizacji sq publikowane na zewnqtz w formie

Deklaracji Srodowiskowej udostgpnianej bezpo6rednio w firmie oraz na stronie internetowej KOP

Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A'

peNnomocnik ds. SZS i EMAS zobowiqzany jest do corocznego uaktualnienia Deklaracji Srodowiskowej

i zapewnia jej zatwierdzenie przezWeryfikatora Srodowiskowego EMAS.

O zakresie i formie udostQpnianych informacji decyduje ka2dorazowo Zarzqd. Deklaracja Srodowiskowa

pzed opublikowaniem winna zosta6 zatwierdzona pvez Zarzqd firmy oraz zweryfikowana przez

uprawnionego WerYfikatora EMAS.

Aspekty Srodowiskowe

Meritum systemu zazqdzania Srodowiskowego i standardu EMAS jest identyfikacja aspekt6w

Srodowiskowych w organizacji, ich ocena iwyznaczanie tzw. aspekt6w znaczqcych, kt6re:

. sQ podstawq do wyznaczania cel6w, program6w izadafi Srodowiskowych,

. stanowiq punkt wyj6cia przy ustanawianiu Polityki Srodowiskowej,

. stanowiq odniesienie do sterowania operacyjnego, w tym do monitorowania Srodowiskowych

efekt6w dziaNalno6ci organizacj i.

W systemie zarzqdzania Srodowiskowego i EMAS firmy KOP Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w

S.A. ustanowiono, wdro2ono i utzymuje sig procedurq identyfikowania i oceny aspekt6w

Srodowiskowych, kt6ra bieze siq pod uwage tzw. cykl 2yciai obejmuje:

. ldentyfikacjq aspekt6w Srodowiskowych zwiqzanych z realizaqq usNug, w tym aspekty

bezpo6rednie i Po6rednie,

. Ocene zidentyfikowanych aspekt6w Srodowiskowych, w tym ocene zgodno6ci z majqcymi

zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi, do kt6rych organizacja siQ zobowiqzala,

. Wyzna czanie aspekt6w Srodowiskowych, kt6re majq lub mogq miec znaczqcy wplyw na

5 rod owi s ko lzw . znaczqcych as pe kt6w 5 rod owis kowych,

| . Dokumentowanie informacji dotyczqcych aspekt6w Srodowiskowych oraz biezqcej aktualizacji tych
I

I informacji,

| . Sterowanie operacyjne znaczqcymi aspektami Srodowiskowymi w odniesieniu do Polityki Systemu

I Zazadzania Srodowiskowego i EMAS oraz cel6w, zadan i program6w Srodowiskowych,
i

. Przeglqd i aktualizacjg aspektow Srodowiskowych i sterowania operacyjnego.

Ocena i kwalifikacja aspekt6w Srodowiskowych dokonywana jest przy wsp6tudziale pracownik6w

i poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych i obejmuje zar6wno:

. bezpo6rednie aspekty Srodowiskowe - kt6re sq zwiqzane z dzialalno6ciq i ustugami organizacji

nad kt6rymisprawuje ona bezpoSredniq kontrolq zarzqdczq,

I o po6rednie aspekty Srodowiskowe - kt6re mogq wynikac z relacji organizacji ze stronami

i trzecimi, na kt6re organizacja mohe mie6 pewien wplyw.
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KOP ORGAN IZACJA ODZYSKU OPAKOWAI I OLEJ6W S.A. StTONA16Z25

ZAKTUALIZOWANA DEKLARACJA SRODOWISKOWA EMAS



Ocena i kwalifikacja ryzyka zwiqzanego z aspektami Srodowiskowymi wykonywana jest metodq

szacowania ryzyka,,Risk Score", opartq na punktowej ocenie parametru, wg nastqpujqcych kryteri6w:

Wydanie Vll, 10.2019

Pkt. Kryteria Oceny a"p"t tO* Sroaorri"fo*V"f, w KOP ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAft tOle;6W S.A'

szkody/ korzy6ci w Srodowisku (stopieri wplywu danego aspektu na 5rodowisko) - A

10 bardzo du2y Powazna katastrofa ekologiczna/ przelomowe korzy5ci dla Srodowiska

8 du2y Katastrofa ekologiczna/ znaczqce korzy6ci dla Srodowiska

o Sredni
literalnychwymaganprawnychwdanymobszarze

ochrony Srodowiska/ duze korzy6ci dla Srodowiska

4 maly lncydent 6rodowiskowy o niewielkim zasiggu i skalii umiarkowane korzySci dla Srodowiska

2 Bardzo maly Wplyw jest niewielki, niewielkie korzy6ci dla Srodowiska

1 mikro @ialujena5rodowiskowspoSobniedostrzegalnyzarownokorzystny
iak te2 niekorzystny

Czgstotliwo66 (prawdopodobiefistwo) wystqpienia aspektu Srodowiskowego - B:

7 ciqgla wplyw wystqpuje stale (24hidobe)

o b. czQsta Wplyw wystqpuje stale w trakcie realizacji procesu

E czQSta wplyw wystqpuje codziennie w procesie, jednak nie w spos6b ciqgly

4 Sporadyczna Wplyw wystqpuje raz na tydzien

e okazjonalna Wplyw wystgpu je raz na miesiqc

2 minimalna Nie wiqcej ni2 kilka razy rocznie

1 nieprawdopodobna / nigdy Wplyw nigdy nie wystqpil lub prawdopodobieristwo wystqpienia jest bardzo male

Mo2liwo56 wykrycia zagro2enia (czas reakcji) - C

4 bardzo mala @1ubzdu2ymop62nieniem,np.gdywidocznesqskutkiw
elementach Srodowiska

mala mo2l iwo56 wykrycia zagtoienia jest n iewielka

Z 5rednia mo2liwoSi wykrycia zagrozenia jest duza

1 du2a zagrolenie jest identyf ikowane w chwil i wystqpien ia

Odwracalno66 aspektu lub wptywu/oddziatywania w 5rodowisku - D

4 Nie Wplyw aspektu na Srodowisko nie jest w pelni odwracalne

2 Tak, trudne lub kosztowne Wplyw aspektu na Srodowisko jest w pelni odwracalne, ale trudne lub kosztowne

1 Tak Wplyw aspektu lub wplywu na Srodowisko jest w pelni odwracalne

Skala dzialalno6ci, w kt6rej wystqpuje aspekt Srodowiskowy - E

4 du2a Du2e przedsiqbiorstwo ( 250 iwiqcej os6b zatrudnionych)

I Srednia Srednie przedsiqbiorstwo (50 - 249)

2 ma,la Male przedsiqbiorstwo (1 0-49 os6b zatrudnionych)

1 znikoma Mikroprzedsigbiorstwo ( 1-9 os6b zatrudnionych)

WrailiwoS6 Srodowiska lokalnego, regionalnego, globalnego - F

1 bardzo mala @aaspektuorazwalory5rodowiskowewystqpujebardzomala
wra2liwo5c Srodowiska (np. teren przemyslowy, natura 2000)

2 mala
razwalory6rodowiskowewyStepujemalawra2liwo3i

Srodowiska (np. teren przemyslowy, natura 2000)

J Srednia @iaaspektuorazwalory6rodowiskowewystqpujeSrednia
wra2llwo66 Srodowiska (np. teren przemyslowy, natura 2000)

4 du2a
Ze wzglqdu na miejsce wystgpowania aspektu
Srodowiska lokalneqo (np. teren pzemysiowy,

oraz walory Srodowiskowe
natura 2000)

wystqpuje du2a wra2liwo66

Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracownik6w organizacji 'G

1 male Aspekt ijego wplyw nie jest dostrzegalny pzez strony zainteresowane

2 Srednie
Aspetd rJego wptywlest lub mo2e by6 dostrzegalny przez strony zainteresowane., ale nie

zidentvfikowano bezpoSrednich wymagan w tym obszarze, nie zgloszotro skargj !!p.

J du2e @galnyprzezStronyzainteresowanegdy2wyartykulowano
iednoznaczne vwmaqania dla danego aspektu.

4 Bardzo du2e Aspekt ijego wplyw jest dotkliwy dla stron zainteresowanych i wymaga reakcji

lstnienie stosownych przepis6ww dziedzinie Srodowiska i ich wymagaf oraz konieczno6d wdroienia stosownego monitorowania (H)

10 TAK @lubinnychkryteriamonitorowanialubpomiaruaSpektu
6rodowiskowego

0 Nie
Brak ustalonych kryteri6w prawnych Iub innych dotyczqcych monitorowania lub pomiaru aspektu

Srodowiskoweoo
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Obliczanie Calkowitego Wplywu Srodowiskowego (W) :

W=Ax(B+C+D+E+F+G+H)
Gdzie:

A - MoiliwoSc wynqdzenia szkod w Srodowisku (stopieri wptywu danego aspektu na 1rodowisko)
B - CzgstotliwoSc (prawdopodobiehstwo) wystqpienia aspektu Srodowiskowego

C - MoZliwoSc wykrycia zagro2enia (czas reakcji)
D - OdwracalnoSc aspektu lub wplywu w Srodowisku

E - Skala dzialalnoSci, w kt6rej wystgpuje aspekt srodowiskowy

F - Wra2liwoSC Srodowiska lokalnego, regionalnego, globalnego

G - Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracownikow organizacji
H - lstnienie stosownych pnepisow w dziedzinie Srodowiska i ich wymagah oraz koniecznoic wdro2enia sfosownego monitorowania

Uwaqa 1:

W pzypadku, gdy w zwiqzku z danym aspektem Srodowiskowym ocena zgodnoSci z majqcymi zastosowanie wymaganiami
prawnymi i innymi wskazuje na niezgodnoS*, niezaleinie od wynik6w punktowej oceny danego aspektu jest on oceniany jako
Aspekt Znaczqcy I Kategorti.

Uwaqa 2:

W pzypadku oceny aspektdw Srodowiskowych pozytywnych metodologia oceny jest prowadzona na podstawie
do9wiadczenia w kontekScie vrw. kryteri6w, jednak2e nie prowadzi sie punktowego przeliczenia. Wynik oceny jest
pzedstawiany w formie opisowej.
D ef i n i c i e Kt asvfi ka ci i As p ekt6w S ro d owi s kowv c h :

Aspekt nieznaczqcy - aspekt Srodowiskowy, kt6ry ze wzglqdu na charakter lub skalg nie ma i nie moZe mied niekozystnego
wplywu na Srodowisko,

Aspekt znaczEcy ll Kategorii - aspekt Srodowiskowy, kt6ry ma lub moZe miei umiafuowany wplyw na Srodowisko i/lub ze
wzglqdu na charakter, Wmagania prawne i inne, wraZliwoSd Srodowiskowq wymaga monitorowania,

Aspekt znaczqcy I Kategorii - aspekt Srodowiskowy, kt6ry ma lub mo2e mied znaczqcy wplyw na Srodowisko i/lub wystqpujq
niezgodnoSciz obowiqzujqcymiwymaganiami prawnymi i innymi, kt6rc odnoszq sp do danego aspektu. Aspekty te stanowiq
punkt wyjScia do formulowa cel6w, zadafi i programiw 9rodowiskowych.

Klasyfi kacja Wptywu S rodowiskowego oraz Ocena Aspektu Srodowiskowego

W Wplyw Kategoria Aspektu Srodowiskowego

6 +35 maly nieznaczqcy

36 + 150 5redni znaczqcy ll Kategorii

151 + 370 du2y znaczqcy I Kategorii

,ekty Srodowiskowe w KOP Orqanizar i Oleiow S.A.:
Aspekty Bezpo6rednie - Negatywne

216dlo aspektu Aspekt Srodowiskowy Wplyw

Rodzaj
aspelrtul) Ocena

zood-
nolci'l

Ocena punktowa
Kategoria
aspektu"r

P R A B c D E F G H R

Eksploatacja biura

Zu2ycie medi6w (energia cieplna,
energia elektryczna, pob6r i

zuzycie wody, zrzut Sciek6w
bvtowvch)

zuZycie zasob6w
naturalnych,

zanieczyszczenie
powietrza, wody

X zgod ny 2 5 1 2 1 2 2 0 26 N

Eksploatacja biura
Zu2ycie papieru w ramach prac
biurowych

ZuZycie zasob6w
natural nych

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

Eksploatacja biura
Wytwarzanie odpad6w stalych
(lnnych niz niebezpieczne) w
zwiazku z dzialalno6cia biura

Zanieczyszczenie
6rodowiska
odoadami

x zgodny 2 2 1 2 ,| 2 J 10 42 z-K I

Eksploatacja
klimatyzacji w
pomieszczeniach i

pojazdach slu2bowych

Czynnik chorobotw6rczy
wplywa.iqcy na zdrowie
pracownikow wynikqAcy z
uZytkowania klimatyzator6w w
ooiazdach

Zachorowania
pracownik6w X zgodny 2 2 3 2 ,| 2 2 0 24 N

Eksploatacja
klimatyzacji w
pomieszczeniach i

ooiazdach sllrihowvch

Emisja zanieczyszczef, do
powietrza czynnikow chlodniczych
w przypadku rozszczelnienia
klimalvTaaii

Zanieczyszczenie
powietrza,

zubozenie warstwy
oTonowpi

zgodny 2 ,| 3 4 ,| 2 J 10 48 z-K I

Eksploatacja
polazdow sluzbowych

Emisja zanieczyszczeh do
powietrza spalin w wyniku
eksploatacji potazd6w slu2bowych

Zanieczyszczenie
powietrza X zgodny 2 4 1 4 1 2 3 10 50 z-Kil

Eksploatacja
pojazd6w sluzbowych

Zu2ycie paliwa do pojazd6w
u2ytkowanych do cel6w
slu2bowvch

Zuzycie zasob6w
naturalnych

X 2 4 1 2 1 2 3 0 26 N
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Cd. Aspekty Bezpo6rednie - Negatywne

2r6dto aspektu Aspekt Srodowiskowy Wplyw

Rodzai
aspektu'l

Ocena
zood-
noici')

Ocena punktowa
Kategoria
aspektu"'

P R A B c D E F (, H R

Eksploatacja
pojazd6w sluzbowych

Emis.ie zanieczyszczeh do
Srodowiska w zwiqzku z awatiq
pojazd6w slu2bowych (wyciek
substancii chemicznvch)

Zanieczyszczenie
gteby X zgodny 4 1 2 2 1 2 2 0 40 z-KI

Eksploatacja biura

Emisje zanieczyszczen do
powietrza otaz za$ oienie zy cia i

zdrowia powstajace w trakcie
poZaru

zaneczYszczene
powietrza,

zanieczyszczenie
gleby wodami po-

X zgodny 6 ,| 2 4 1 2 3 '10 138 z-K I

Eksploatacja biura

Emisje zanieczyszczen do
Srodowiska w zwiqzku z awariq
wzqdze(t eksploatowanych przez
KOP OrganizacjaOdzysku
Opakowafi i Olej6w S.A. w
rame.h hrnwa.lTnnFi .iTialelnn(ci

Zanieczyszczenie
powielrza,

powstawanie
odpad6w

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

Aspekty Bezpo6rednie - Pozytywne

Zr6dto aspektu Aspekt Srodowiskowy Wplyw

Rodzai..
aspektu" Ocena

zgod-,
noSci "

Ocena opisowa Kategoria
aspektu")

P R

DzialalnoS6
podstawowa KOP

Organizacja Odzysku
Opakowan i Olej6w

S.A.

Ograniczenie masy odpad6w
trafiajEcych na skladowiska
poprzez wsp6ltworzenie
krajowego systemu recyklingu
odpad6w

Ograniczenie
odpad6w

trafiajqcych na
skladowiska

(aspekt pozytywny)

X zgodny

Aspekt 5rodowiskowy pozytywny,
bedacy lednocze6nie kluczowym

elementem dzialalnoSci sp6lki
Zabwno z punktu widzenia efekt6w

dzialalnoSci Srodowiskowej. jak rowniez
biznesowego rozwoju organizacji

nalezv dazv| do ieqo wzmocnienia.

zK-t

DzialalnoSi
Ed u kacyjna

Zmiana postaw poprzez
podnoszenie SwiadomoSci
proekologicznej spoleczenstwa, w
szczeg6lnosci w6r6d firm i

organizacji wsp6lpracujqcych w
zakresie selektywnej zbi6rki
odpad6w i wymagah formalno-
prawnych dotyczacych przepis6w
prawnych ochrony 6rodowiska, w
szczeg6lnoSci gospodarowania
odoedrmi

Ograniczenie
negatywnych
zachowah w

odniesieniu do
Srodowiska

(aspekt pozytywny)

X zgodny

Wiedza i Swiadomo6c ekologiczna
spoleczehstwa jest kl uczowym

elementem racjonalnej i zgodnej z
wymaganiami systemu prawnego
ochrony Srodowiska "eksploatacji"

5rodowiska naturalnego.
Nalezy dAzyc do wzmocnienia

dzialalnosci spolki w tym zakresie. przy
uwzglQdnieniu warunk6w

ekonomicznych.

zK-t

Aspekty Po6rednie

Zr6dlo aspektu Aspekt Srodowiskowy Wplyw

Rodzaj..
aspektu" Ocena

zgod-.
no5ci "

Ocena punktowa
Kategoria
aspektu")

P R A B c D E F G H R

Eksploatacja biura

Wytwarzanie odpad6w
komunalnych - wytw6rcE

odpadow w rozumieniu prawnym

.iest najemca obiektu, ale
powstaja one w pomieszczeniach

eksploatowanych Wzez KOP
Organizacja Odzysku Opakowan i

Olei6w S.A.

Zanieczyszczenie
Srodowiska
odpadami

komunalnymi

X zgodny 2 5 1 1 1 2 2 0 24 N

DzialalnoSi
dostawc6w

(recykler6w i

poSrednik6w)

Wptyw recykler6w i posrednik6w
na Srodowisko naturalne,

bgdqcych kluczowymi
dostawcami KOP Organizacja

Odzvsku Ooakowa6 i Olei6w S.A.

Recykling odpad6w
opakowaniowych i

pouzytkowych
X zgodny 4 6 1 2 3 2 3 10 108 z-KI

Uczestnicy
organizowanych

kampanii
edukacyj nych

wytarzanre odpadow
komunalnych przez uczestnik6w

w trakcie event6w, na kt6rych
prowadzone sE kampanie

edukacyjno-ekologiczne, w
obiektach do kt6rych KOP

Organizacja Odzysku Opakowaf i

Olej6w S.A. nie posiada tytulu
Drewneoo

Zanieczyszczenie
Srodowiska
odpadami

komunalnymi

X zgodny 2 2 2 1 1 J 2 0 22 N

'1 ) Rodzaj aspektu: Potencjalny, Rzeczywisly,

2) Ocena ZgodnoCci: Zgodny / Niezgodny
3) Kategoria aspektur N - nieznaczqcy, ZK-ll - znacz4cy drugiej kategorii, ZK-l - znaczEcych pieMszej kategorii
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Znaczqce Aspekty Srodowiskowe w KOP Organizacja Odzysku Opakowafi i Olei6w S.A.

Kategoria Aspektu Znaczqcy aspekt Srodowiskowy Obszar wystqpowania

Aspekt Znaczqcy
lKategorii

Ograniczenie masy odpad6w trafiajqcych na skladowiska poprzez wsp6ltworzenie
krajowego systemu recyklingu odpad6w

(Aspekt pozytywny)

Dzialalno66 podstawowa
KOP O.O.OiO. S.A.

Aspekt Znaczqcy
lKategorii

Zmiana postaw poprzez podnoszenie Swiadomo6ci proekologicznej spoleczefstwa,
w szczegolno6ci w5r6d firm i organizacji wsp6lpracujacych w zakresie selektywnej
zbi6rki odpad6w i wymagafi formalno-prawnych dotyczqcych przepis6w prawnych

ochrony Srodowiska, w szczeg6lnoSci gospodarowania odpadami
(Aspekt pozytywny)

Dzialalno6c Edukacyjna

Aspekt Znacz4cy
ll Kategorii

Wytwarzanie odpadow stalych (innych niz niebezpieczne) w zwiqzku
z dzialalno6ciq biura

Eksploatacja pomieszczen
biurowych

Aspekt Znaczqcy
ll Kategorii

Emisja zanieczyszczen do powietrza czynnikow chlodniczych w przypadku
rozszczeinienia klimatyzacji

(Aspekt awaryjny)

Eksploatacja pomieszczeh
biurowych

Aspekt Znaczqcy
ll Kategorii

Emisja zanieczyszczen do powietrza spalin w wyniku eksploatacji pojazdow
slu2bowych

Eksploatacja pojazd6w
slu2bowych

Aspekt Znaczqcy
ll Kategorii

Emisje zanieczyszczen do Srodowiska w zwiqzku z awariq po1azdow u2ytkowanych
do celow slu2bowych przez pracownikow KOP Organizacja Odzysku Opakowan

i Olej6w S.A.
(Aspekt awaryjny)

Eksploatacja pojazdow
slu2bowych

Aspekt Awaryjny
ll Kategorii

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

(Aspekt awaryjny)

Eksploatacja pomieszczef
biurowych

Aspekt Znaczqcy
ll Kategorii

Wplyw recykler6w i poSrednik6w na Srodowisko naturalne bqdqcych kluczowymi
dostawcami KOP Organizacja Odzysku Opakowai i Olej6w S.A.

DzialalnoSd dostawc6w
(recykler6w i po6rednik6w)

Cele i zadania Srodowiskowe

KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. uwzglqdniajqc wyznaczone znaczqce aspekty

Srodowiskowe ustanowila na rok 2019 nastepujqce cele Srodowiskowe:

. Zwigkszenie o 15o/o masy odpad6w pou2ytkowych i opakowaniowych poddanych procesom

odzysku
i recyklingu - liczone roldrok,

. Ksztaltowanie postaw proekologicznych popzez zwiqkszenie o 9o/o liczby odbiorc6w

proekologicznych kampanii spolecznych - liczone roldrok.

Wydanie Vll, 10.2019

Ocena realizacji cel6w wyznaczonych na rok 2018:

Lp. Cel Ocena Opis

1. Zwigkszenie o 2Qo/o masy odpadow
pouzytkowych i opakowaniowych
poddanych procesom odzysku i recyklingu-

liczone roldrok,

Zrealizowano Osiagnieto wskaznik 29,29o/o

2. Ksztaftowanie postaw proekologicznych

poprzez zwiQkszenie o 10% liczby os6b

uczestniczqcych w organizowanych dla

pzedsiQbiorstw szkoleR i/lub konferencji

oraz kampanii edukacyjnych liczone

roldrok

Zrealizowano Osiqgniqto wska2nik 21,03o/o
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Ef ekty dzialal noSci Srodowiskowei

Podstawowym celem dzialalno6ci 6rodowiskowej, jest zazqdzanie aspektami Srodowiskowymi,

aby eliminowa6, ogranicza6 negatywny wplyw na Srodowisko lub w przypadku pozytywnych aspektow

Srodowiskowych wzmocni6 ich oddziaNywanie. Wyniki zarzqdzania aspektamiSrodowiskowymi, okre6lane

sq jako "efekty dziatalnoSci Srodowiskowej", a ich miarq sq wska2niki oceny efektow dzialalnoSci

Srodowiskowej, ktore sq wykozystywane w systemie zarzqdzania Srodowiskowego m.in. do:

o wspoffragania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach zwiqzanych ze znaczqcymi aspektami

Srodowiskowymi,

. oceny efektow dzialalno6ci Srodowiskowej oraz oceny zgodno6ci z wymaganiami prawnymi

iinnymi,

. Sledzenia postqpu w realizacji zobowiqzafi wyra2onych w polityce Srodowiskowej, w tym oceny

realizacj i cel6w Srodowiskowych okre6lanych w poszczegolnych latach.

KOP ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAN I OIeUOW S.A. w oparciu o wyznaczone znaczqce

aspekty Srodowiskowe opracowala wska2niki efektywnoSci Srodowiskowej, ktore jednocze6nie stanowiq

podstawq do oceny realizacji wyznaczonych w SZS cel6w Srodowiskowych:

1) Wska1nik Recvklinqu Odpad6w Pou?vtkow:/ch iOpakowaniowvch [%l

W*on:
Moor-Mo*o

o 100
M oou

sdzie:
Moap- Masa odpad6w pou2ytkowych iopakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2018 [kg]
Moaa - Masa odpad6w pou2ytkowych i opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2017 [kg]

2014 2015 2016 2017 2018

llo(c odpadow opakowaniowych i pou2ytkowych
poddanvch procesom recvklinqu

30631 300 32881 458 35571 694 38329360 50655524

WartoSi wskaZnika (oUroku) 61 ,58 %i, 7,35 %o 8,18 yo 7,75 30,15

Sumaryczna masa odpad6w pou2ytkowych
i opakowaniowych poddanych procesom recyklingu

o

o
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{ Wvkres nr 1:

Sumaryczna masa odpadow pouzytkowych

i opakowaniowych poddanych procesom

recyklingu przez KOP Organizacja Odzysku

Opakowah iOlej6w S.A. w latach2014-2018r.

Poni2ej zaprezentowano graficznie mase odpad6w pouzytkowych i opakowaniowych poddanych

procesom recyklingu w latach 2014-2018:

Wydanie Vll, 10.2019
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Masa odpad6w pou2ytkowych
(olejow smarowych) poddanych

procesom recyklingu 
47.35
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.( Wvkres nr 2:

Masa odpad6w pouzytkowych (0lej6w

smarowych) poddanych procesom recyklingu
przez KOP Organizacja Odzysku Opakowafi

i Olej6w S.A. w latach 2014-2018r.

Wvkres nr 3: )
Masa odpadow opakowan iowych

poszczegolnych frakcj i poddanych

procesom recyklingu przez KOP

Organizacja Odzysku Opakowah

i Olej6w S.A. w lalach2014-2018r.

1) WskaZnik wsp6lorqanizowanvch akcii ekoloqiczno - edukacvinvch [yol

W,, : orr, - ouu, . 100EE 
_ 

Orr*

qdzie:

Oetr - Iloic akcji ekotogiczno-edukacyjnych wspolorganizowanych przez KOP Organizacja Odzysku Opakowah i Olejow S.A. w roku 201 B,

Oerw - lloSi akcji ekologiczno-edukacyjnych organizowanych przez KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Oleiow S.A. w roku 2017.

Wydanie Vll, 10.2019

Masa odpad6w opakowaniowych poddanych
procesom recyklingu wg rodzaiu

1,8

1,6

1",4

1,2

6Y1

=Cno
o w,o

5 o,o

0,4

0,2

0

r Papier

r Tworzwa
r Blacha stalowa

r Drewno

r aluminium

2014 2015 2016 20'.17 2018

2014 201 5 2016 2017 2018

lloi;6 osob uczestniczqcych w akcjach ekologiczno-
edukacvinvch

1259 143 226 889 1 076

WaftoSA wskainika (roldroku) 126 -88,48 58,04 293,36 21,03
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ponizej zaprezentowano w spos6b graficzny trendy w latach 2014'2018r. dotyczqce przyrostu liczby

os6b uczestniczqcych w kampaniach edukacyjnych organizowanych pzez organizacjq przez KOP

Organizacja Odzysku Opakowari i Olejow S.A.:

{ Wvkres nr 5:

Liczba os6 b u czestn iczqcYch

w kampan iach ed u kacyj nych orga n izowanych przez organ i zacig przez KOP

Organizacja Odzysku Opakowari iOlej6w S.A.w latach 2014-2018r

Wydanie Vll, 10.2019

Liczba osob uczestniczqcych w kampaniach
edukacyjnych wspolorganizowanych przez

KOP Organizacia Odzysku OPakowan
iOlejow S.A.7$0
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Glowne wska2niki

Ze wzglqdu na charakter dzialalnoSci KOP Organizacja Odzysku Opakowan i Olejow S.A. wskazniki

efektywno6ci nie malq znaczenia dla jej znaczqcych bezpo6rednich aspekt6w Srodowiskowych.

Wska2niki te nie sq ujmowane w sprawozdawczo6ci, gdyZ jak wynika z przeprowadzonej analizy danych,

w trakcie pzeglqdu Srodowiskowego:

' Efektywno66 energetyczna, zu2ycie wody - wystqpuje w zwiqzku z dzialalno6ciq biura.
Pomieszczenia firmy, w kt6rych dziala Organizacja sq dzier2awione na podstawie umowy najmu. Dla

dzier2awionych pomieszczeh nie ma odrqbnego licznika energii elektrycznej i wody. OpNata

wnoszona jest jako ryczaltowa za 1m2 powierzchni.

. Efektywno66 wykozystania materialu (surowc6w) - dotyczy material6w biurowych,

o skali nie wplywajqcej istotnie nawyznaczone aspekty Srodowiskowe,

. Odpady - ze wzglgdu na charakter organizacji, ilo56 wytwarzanych odpad6w orazich rodzaj (odpady
komunalne oraz inne niz niebezpieczne), element ten nie jest istotny z punktu widzenia wplywu na
Srodowisko, cho6 ze wzglqdu na obowiqzki prawne podlega biezqcemu monitorowaniu,

. R62norodno56 biologiczna - KOP Organizacja Odzysku Opakowah i Olejow S.A. nie uZytkuje

ziemi" - dzialalno66 prowadzona jest w pomieszczeniach dziezawionych tzn. 2e sp6lka nie jest

wlaScicielem ani administratorem obiektu, w kt6rym wykonuje dzialalno66,

. Emisje emisje do powietrza zwiqzane sq z eksploatacjq jednego pojazdu slu2bowego
wykozystywanego w dziatalnoSci objgtej zakresem certyfikacji irejestracji w EMAS. Emisja do
powietrza jest znikoma, nie powoduje konieczno6ci wnoszenia oplaty Srodowiskowq zwiqzanej z
gospodarczym korzystaniem ze Srodowiska. Ze wzglgdu na obowiqzki prawne aspekt ten podlega

bieZqcemu monitorowaniu.

Zgodno$c z wymaganiami prawnymi i innymi

Zgodnie ze zobowiqzaniem dotyczqcym zgodno6ci z wymaganiami prawnymi i innymi, do kt6rych KOP

Organizacja Odzysku Opakowarrr i Olejow S.A sig zobowiqzala w Polityce Srodowiskowej, cyklicznie,

zawsze pzed corocznym Pzeglqdem Zazqdzania, wykonywana jest:

o oc€ho zgodno6ci dzialah z wymaganiami prawnymi i innymi uregulowaniami dotyczqcymi

Srodowiska,

. identyfikacja i ocena aspekt6w Srodowiskowych zwiqzanych z dzialalno6ciq i uslugami
Swiadczonymi przez KOP Organizaqa Odzysku Opakowah i Olej6w S.A.

W trakcie ostatniego Pzeglqdu Zarzqdzania z dnia 10.09.2019r. zweryfikowano wymagania prawne

i inne, do kt6rych KOP Organizaqa Odzysku Opakowafi i Olej6w S.A. siq zobowiqzala i kt6re odnoszq
siq do wyznaczonych aspekt6w Srodowiskowych oraz zgodno6ci organizacji.

Ocena zgodno6ciz wymaganiami prawnymi i innymizrealizowana zostala na tzech plaszczyznach:

o w rofi'r?ch oceny wyznaczonych aspekt6w Srodowiskowych wykonywana zostala analiza i ocena
wymagah prawnych i innych, kt6re dotyczq aspektow Srodowiskowych,

o w r?nl?ch wymagafi SZS organizacja bie2qco monitoruje wymagania prawne i inne, kt6re dotyczq
dzialalnoSci KOP Organizacja Odzysku Opakowah i Olejow S.A.,

o w rorn?ch prowadzonych audit6w wewnqtrznych SZS dokonano weryfikacji realizowanych dziatar;r

pod kqtem zgodnoSciz obowiqzujqcymiwymaganiami prawnymi i innymi.
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Kluczowe wvmooonio prqwne. kt6re dotvcza dziotalnoici spitkito:

. Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122112009 z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie dobrowolnego udzialu organizacji w systemie ekozauqdzania i audytu we Wsp6lnocie,

z uwzglqdnieniem Rozpozqdzenia Komisji (UE) 201711505 z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniajqce

zaNqczniki I, ll illl orazzalqcznika lV Rozporzqdzenia Komisji (UE) 201812026 z dnia 19 grudnia

2018r,

. Ustawa o obowiqzkach przedsigbiorc6w w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o

opNacie produktowej i opNacie depozytowej,

. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadamiopakowaniowymi,

. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska,

. Ustawa o odpadach,

. Ustawa o krajowym systemie ekozauqdzania iaudytu (EMAS),

Po przeprowadzeniu szczeg6Nowej analizy i oceny zgodnoSci z ww. wymaganiami stwierdza siq,

2e KOP Organizacja Odzysku Opakowari i Olej6w S.A. spelnia wszystkie obowiqzujqce jq wymagania

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

6. Pods umowanie

W sprawach dotyczqcych oddziaNywania KOP Organizaqa Odzysku Opakowafi 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

pzedstawicielem naszej firmy:

KON SORCJ U M O LEJ6W P NZEPRACOWANYC H O RGAN IZACJA ODZYS KU O PAKOWAN

I OLEJOW S.A.

ul. Tytusa Trzecieskiego 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.: +4824 201 06 82, e-mail: e-mail:janusz.romanek@rnjsa.com.pl

Niniejsza Deklaracja Srodowiskowa stu2y pzedstawieniu wszystkim stronom zainteresowanym

informacji o oddzialywaniu na Srodowisko oraz efektach dzialalno6ci Srodowiskowej Konsorcjum Olej6w

Przepracowanych Organizacja Odzyku Opakowah i Olej6w S.A.

Niniejsza deklaracja zostala opracowana w pa2dzierniku 2019r. Kolejna aktualizacja zostanie

opracowana w pa2dzierniku 202Qr i po weryfikacji Weryfikatora EMAS upubliczniona na stronie www.

organizacji.

Prezes Zarzqdu
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