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Szanowni Pahstwo,

,,DOSWADCZENIE W EKOLOGII, ZAUFANIE W BIZNESIE' - mofta pzewodnie Konsorcjum Olej6w
Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowah i OLej6w S A. odzwierciedlajece misje i ce

dzialania Naszej f rmy, kt6re realizujemy popzez dziala n056 zw)qzanq z otganizowan em pzeds ewz 96
zw qzanych z odzyskiem a szczeg6lno6ci recyklingiem odpad6w pou2ytkowych (olej6w odpadowych)
oraz odpad6w opakowaniowych.

Dbaloa6 o otoczenie to obowiEzek ka2dej nowoczesnej f rmy Dlatego tez nasza dzialalnosc skupiona
jest na zaangazowaniu w edukacje ekologicznq dQzeniu do proeko og cznych zachowall i uregulowall
prawnych. Z dumq mo2emy powiedziei, 2e taka postawa procentuje, bowlem inwestycje ekologiczne nie

tylko wplywajq na wizerunek i postrzeganie ilrmy, a e wyplywajq z troski o przyszie pokolenia.

Konsorclum O ej6w Przepracowanych - Organizacla Odzysku Opakowafi i Olej6w S A. nie tylko spelnia
wszystkie obecnie stawiane wymagania prawne, ale podejmuje takze dzialanta majqce na ce u poprawe

dzialalnosci 6rodowiskowel, zar6wno naszej organizacji jak r6wnle2 podmiot6w wsp6lpracujqcych.
Wdro2en e Systemu Zarzqdzan a Srodowskowego wg wymagah miedzynarodowej nor..y PN-EN ISO

14401 oraz standardu EI\ilAS zgodnego w wymaganiami Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) ff 122112049 z dn a 25 stopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzialu organizacl
w system e ekozatzAdzan a i audytu we Wsp6lnocie z uwzglgdnieniem Rozporzqdzenia Komisji (UE)

201711505 z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniajqce zatqczniki I ll illl oraz uwzgledniajqc Rozporzqdzenie
Komisji (U E) 201 8/2026 z dn a 19 grudnia 2018r zmieniajqce zalqczn k lV - jest tego wyrazem.

Z ogromnq satysfakcjE pzekazujemy Pahstwu Zaktua izowanq w 2A2O Deklaraclq S.odowrskowq hOP
Organlzacja Odzysku Opakowai Olej6w S.A., w kt6rej znajdzlecie Pahstwo informacje dotyczece
prowadzonych ptzez naszq firmq dzialah, w tym w szczeg6lnosci efekty dziala no6ci srodowiskowej

osiagliqte w ciagL "o ejrego roku furkc orowania Syste-.-r Srodow s(owego.

Piotr Bargiel
^--)/ r
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oswnDczENIE WERYFIKATORA SRODOWSKOWEGO
W SPRAWIE CZYNNOSCI WERYFIKAGYJNYCH I

WALIDACYJNYCH TivNonD

fUV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach, o numerze rejestracj weryfikatora

Srodowskowego EMAS PL-V-0001 akredytowany w odniesien u do zakresu NACE 38 3i701

,,Profesjonalne organizowanie i koordynowanie przedsiewzie6 zwiqzanych z odzyskiem i

recyklingiem odpad6w pou2ytkowych iopakowaniowych oraz edukacja ekologiczna"
oswiadcza, ze pzeprcwadzil weryfikacjQ, czy cala oryar zaqa, o kt6rej mowa w Deklaracji

Srodowiskowej wyd. OB z dnta 21 .09.2020

Konsorcjum Olej6w Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w S.A.

o numerze rejestracji PL2.1A-OO2-49

spelnia wszystkie wymagi rczpatzqdzenia Parlarnentu Europelskiego Rady (WE) |1t 122112009

z dnia 25 listopada 2009r. dotyczqce dobrowolnego udzialu w systernie ekozatzAdzania i

audytu we Wsp6lnocie (EMAS).

PodprsL ac nin.ejszq deklaracje oswiadczar 2e

- weryfikacja I walidacja zosialy przeprowadzone w peln zgodnosci z wymogami

tozpotzqdzer a (WE) N 122112409

- wynik weryfikacji i walidacji potwierdzajq, ze nie ma dowod6w na brak zgodnosci z malqcym

zastosowania wymagan am prawnymi dotyczacymi Srodowiska;

- dane informacle zawarte w deklaracli 6rodowiskowej organizacji dajq rzetelny, wiarygodny i

prawdziwy obraz calej dzialaln06cl organizacji w zakresie podanym w deklaracji arodow skowej

Niniejszy dokument nie jesi r6wnowazny z rejestracjq w El\rAS. Rejestracja w ENiIAS rnoze byc

dokonana wylqcznie ptzez otgan wlasciwy na mocy rozporzqdzen a (WE) 122112409

Niniejszego dokumentu nie nalezy wykorzystywad jako oddzielnej informacli udostqpnianej do

wiadomo6ci publicznej.

Oswiadczam, 2e ptzeptawadzana weryfikacja spelnienia majEcych zastosowan e wymogow
Zalacznikaw l, ll, lll i lV rozporzqdzenia (WE) 1221l2AOg adbywala siq w oparciu o nowe tresci
zalqcznik6w okre6lonych:. Rozporzqdzeniem Komisji (UE) 2017115A5 z dra 28 slerpnia 2017 r zmieniajQcym

zalqczniki I, ll i lll do Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr
122112009 w sprawie dobrowolnego udzialu organizacli w systemle ekozazadzania
audytu we Wsp6lnocie (El\,4AS);

. Rozporzqdzen em Komlsji (UE) 201812026 z dra 19 grudna 2018 r. zmieniajqcym
zalAczr k lV do tozpotzqdzenia Parlamentu Europelskiego i Rady (WE) tlt 122112409 w
sprawie dobrowolnego udzialu organizacj w systemle ekozazadzania i audytu we
Wsp6lnocie (EN,4AS).

Sporzqdzono w Katowicach, dnia 26.'11.2020 roku. /
Tadeusz Mederski 

'k J^u r- w'Jrdt'

fiilNORD



2. lnformacje og6lne

KoNsoRcJ ut\,,t oLEJ6w pnzepnecomuvctt
ORGANLZACJA

I OLEJOW S,A,

ODZYSKU OPAKOWAN

u . Tytusa Tzecieskiego 14; 38-460 Jedlicze

woj. podkarpackie

Te .: + 48 - 13- 43 84 106

Fax.: + 48 - 13- 43 84 722

E-mail: konsorcjLrm.jed icze@rnjsa.com pl

wlrla.konsorcjum.jed icze.com.pl

Nr BDO: 000006546

Oznaczen e sqdu rejestrowego: Sqd Rejonowy w
Rejestru Sqdowego. Numer KRS 0000059362

Kapital zakladowy: 2 500 000,00 PLN

Prczes Zatzqdu: Plotr Bargiel

Akcjonariuszami Konsorcjum Olej6w Przepracowanych

sq podmioty dzlalajqce w bran2y naftowej, sq to:

. Orlen Poludnie Sp61ka Akcyjna

. Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o o.

. Silesia Ol Sp z o.o.

. Ran-Dickmar Sp z o.o.

. Ran-O Sp. z o.o.

. Ran-Sigma Sp z o.o.

. Ran-F ex Sp. z o.o.

-@'
Gospodarczy KrajowegoRzeszowie, Xll Wydzial

Organ zacla Odzysku Opakowafr i O el6w S.A.

Wydanie Vlll, 10.2020
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Konsorcjum O ej6w Przepracowanych - Organzacja Odzysku Opakowah iOlej6w S.A., zgodnie z
kryteriami Ustawy z dnia 2lpca 2004r. o swobodzie dzalalno6ci gospodarczej zalicza sie do

mikropzedsigbiorsiw.

Powiqzania i wsp6lzaleZnoSci:

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

sp6lek zaleznych w rozumieniu przepis6w prawa handlowego.

Firma w ramach prowadzonej dzialalno6ci wsp6lpracuje z Polskq lzbq Ekologii w
szerokorozumianej dzialalnosci ekolog cznej oraz opiniowania nowotwozonego prawa w
ochrony 6rodowiska, czego potwierdzen em jest prezeniowany poni2ej certyfikat czlonkostwa:

pm

Konsorcjrrm Oleja)w l:'rzepracowanydr
Organizacja Odzyskr SA

Jc(iliczc

JLst- czr,oNKtEivl
POTSKIEJ IZBY EKOI,OGII

Nr r54

posiada

zakresie

zakresie

Wydanie Vlll, 10,2020
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3. Charakterystyka f irmy

Konsorcjum Olej6w Pzepracowanych Organ zacja Odzysku Opakowah I O ej6w S A. powstalo w 2002

roku w odpowiedzi na zmieniajqce siq pzeplsy oraz potrzeby PrzedsiQbiorc6w w zakresie obow qzk6w

dotyczacych odzysku i recyk ingu odpad6w pou2ytkowych oraz odpad6w opakowaniowych.

Dz alania organzacji sQ zgodne z zapisarai ustawy o odpadach oraz ustawy o obowiqzkach
pzedsiQb orc6w w zakresie gospodarowan a niekt6rynr odpadaml oraz oplacie produktowel.

Organizacja Odzysku oferuje pzedsiQbiorcor.:

. przejQc e ustawowego obowiEzku odzysku i recyklingu oraz calej odpow edz alnosci za jego

wykonanie po podpisaniu stosownej umowy,

. fachowe doradziwo w zakresie gospodarki odpadami pou2ytkowym i opakowanrowym ,

. nformowanie przedsiebiorc6w o wszelkich zmianach leglslacyjnych dotyczqcych podstawowych

akt6w prawnych zwiQzanych z gospodarowaniem odpadami

. wykonanie przeiQtego obowiazku odzysku irecykLingu odpad6w pouzytkowych iopakowaniowych,

. szkolen a z zakresu ochrony Srodow ska.

Calo6c dziatah naszej organizacji uzupelnia prowadzona edukacja ekologiczna spoleczehstwa

4. Dziatatno{1 KOP ORGANTZACJA ODZYSKU OPAKOWAN
I OLEJOW S.A.

Zakres dzialalnosci Sp6lkl wynika z zapisaw ustawy z dnia 11 maja 2041 r. o obowiqzkach
pzeds gblorc6w w zakresie gospodarowania niekt6rymi odpadam oraz o oplacie produktowej

(Dz. U. 2001 nr 63 poz 639 z poinielszymi zmanami), naktadajacej na przedsiebiorstwa bardzo

rygorystyczne obowiqzki gospodarowan a odpadami pou2ytkowymi iopakowaniowymi

Ustawodawca wlAczajEc Otgan zaqe Odzysku w system realizacji obowiqzk6w w zakresie
gospodarowania odpadami pouzytkowymi i opakowaniowym wskazuje, 2e przedmiotern dzialania

Organizacji Odzysku moze by6 wylaczn e dzialalnosa zwiAzana z organizowaniem, zazAdzaniem lub
prowadzeniem pzedsigwziq6 zwiqzanych z odzyskiem, a w szczeg6lno6ci z recyklingiem odpad6w,

a tak2e dzlalalno56 edukacyjna.

Ze wzglqdu na potencjal techniczny gi6wnego akcjonariusza firmy tj. Orlen Poludnie S.A, kt6rej

lnstalacja regeneracji olej6w przepracowanych prezentuje najlepszq dostepnq technike I technologie
po egajqcq na hydrorafinacl olej6w odpadowych, dziala no66 naszej organizacji odzysku w gl6wnej

rn erze koncentruje siQ na organizowaniu pzedsiQwzied zwiqzanych z odzyskiem i recykllng em olej6w
odpadowych. Reallzujqc przejete w imleniu przedsiebiorc6w ustawowe obowlqzki odzysku i recykLingu

olel6w odpadowych, Sp6lka wykonule to zadanie w oparclu o umowy handlowe, prowadzac
jednoczeSnie wymaganq prawem sprawozdawczoSa.

N ezale2nie od powy2szego Sp61ka realizuje w imieniu producent6w iimpoder6w ole]6w smarowych

takze obowiqzek odzysku recyklingu odpad6w opakowaniowych

WydanieVlll, 10.2020
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Wsp6lorganizacja Systemu Recyklingu Odpad6w Pouiytkowych
i Opakowaniowych

Zgodne z wymaganlami obowiqzujqcych przepis6w prawnych, obowiazek odzysku i recyk ingu olej6w
odpadowych oraz odpad6w opakowanlowych Pzedsiqbiorcy mogq rea izowa6:

. samodzieln e lj. zbierciac I dostarczaiEc odpady pou2ytkowe i opakowaniowe do recyklera lub
podmiotu prowadzqcego odzysk odpad6w,

. poptzez przekazante obowiqzku odzysku i recyklingu uprawnionej organizacji odzysku - na
podstawie zawartej umowy

. poptzez wnoszenie do UrzQdu l\,4arszalkowskiego izw. oplaty produktowej - w zwiezku
z niewywiazaniem siq z ustawowego obowqzku odzysku irecyklingu odpad6w pouzytkowych

i opakowaniowych ciazacyrn na przedsiqbiorstwie.

Podstawowq dzialaln06clE w zakres e wsp6lorganizacji Systemu Recyklngu jest przejmowanie
ustawowego obowqzku odzysku i recyklingLr odpad6w pouzytkowych opakowanlowych od
Pzedsrqbiorstw wprowadzajqcych na terytoriur. kraju oleje smarowe oraz produkty w opakowaniach.

Wykonujac swoje statutowe obowiqzki Sp6lka kieruje sie zasadq rzetelno6ci i zgodno6ci podelrnowanych

dzialafi z obowiqzuiqcym prawem

Wydanie Vlll, 10.2020
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Edukacja ekologiczna

Niezale2n e od dzialalno6ci w zakres e odzysku recyklingu odpad6w pou2yikowych i opakowaniowych

Konsorcjum Olej6w Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowalt i Olej6w S A. aktywnie prowadzi

dzialania zmietzdqce do ksztaltowania i zmiany zachowai proekologicznych spoleczehstwa, poprzez:

. prowadzone akcje edukacylne w jednostkach o6wlatowych,

. bezplatne lub odplatne szkolen a /lub konferencje z zakresu systemu prawnego ochrony

6rodowiska w szczeg6lno6ci gospodarki odpadami, oplat 6rodow skowych itp.,

. organizacle akcli i konkurs6w o charakterze eko ogicznym.

W lalach 2012-2424 wsp6lorganizowano szereg pzedsiQWziQi pro-eko og cznych, miQdzy lnnyrnlr

. Smieci segregujesz 6rodowlsko ratujesz'

. Konkurs przyrodniczo-ekologicznyr ,,Wplyw produkt6w ropopochodnych na ekosystemy"

. ll PowiatowyPiknikEkologiczny,,EKO-Raban'

. ,Czym skorupka za mtodu nasiEknie'

. , EKO Raban w Pow ecie"

. Akcja edukacyjna -,Wplyw produkt6w ropopochodnych na ekosystemy"

. Akcja edukacylna w szkolach pt: ,Prawidlowe postepowanie w przypadku olel6w przepracowanych

iodpad6w komunaLnych"

. Konkurs wiedzy ekologicznej ,,MySl logicznle - 2yj ekologicznie'

. Konkurs wiedzy ekologicznel ,,Odpady Opakowaniowe i Pou2ytkowe"

. Konkursekologiczno-plastyczny,,RatujmySwiat"

. Konkurs literacko-eko ogiczny ,Wierszo Rady na Odpady"

. Projekt ,,Eko-Tydzielr' pod haslem: ,N/ly6lQ Ekologicznie'

. Projekt ekologiczny ,Z ekologiq za pan brat, czylilak postgpowa6 z przepracowanym olelem"

. Projekt ekologiczny ,Oleje Przepracowane - problem czy szansa'

. Projekt ekologiczny ,Kazdy Przedszko ak wie, 2e ekolog a jest ok"

. Konkurs ekolog czny ,,Kochasz Las - Zbieraj l\,4akulaturQ oraz Eko Foto"

. Projekt 'Kazdy Przedszkolak w e, 2e eko ogia jest ok"

. Piknik Ekologiczny dla Szk6t sanockich

. Prolekr eko ogicz.y .Jakr pie(ny.esr ter Sw ai

. Konkurs plastyczny ,,Ju2 kolory wszyscy znamy - segregaciq zaczynany'

. ProjektEkologiczny,,Ekopatrol"

. Konkurs ekoLogiczny ,Eko-zabawka - fajna sprawka'

. Pojekt ekoiogiczny pt. ,Czysto, zdrowo, recyklingowo'

. Projeki ekologiczny pt. ,,2 emla to nie wysypisko - dbaj o srodowisko'

. Projekt eko ogiczny ,Ratujmy swiat"

. Projekt ekoLogiczny ,,LJmiem segregowad 5m ec "

. Projekt ekologiczny,,z odpadami za pan brat"

. Konkurs ekologiczny ,zbietaj makulature - wsp eraj naturg'

Wydan ie Vlll, 1 0,2020
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Wigcej informacli na temat akcji edukacyjno-ekolog cznych organzowanych i wspieranych Wzez KOP

Organizacja Odzysku Opakowah iOej6wS.A znajdule sQ na stronie www.konsoTcium edIcze.com.ol

WydanieVlll,10.2020
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5. Sysfem Zarzqdzania Srodowiskowego

W 2013 roku decyzjE zarzqdu KOP Organizacja Odzysku Opakowa6 i Olej6w S.A. rozpoczgla prace nad

wdrozeniem Systemu Zazqdzania Srodowiskowego wg wymagafi normy PN-EN JSO 14001:2005,

czego efektem bylo uzyskanie ceftyfkatu zgodnosci z ww. standardem. W roku 2017 dokonano

aktualzacji funkcjonujqcego systemu do wymagair znowelizowanel normy PN-EN ISO 14AU 2415
uzwzglqdn ajqc znowelizowane wyrnagania Rozpozqdzenia Komisji (UE) 201711505 z dna 28 sierpnia

2017r W roku 2019 uwzgledniono w systemie ZaeEdzania Srodowiskowego i EMAS wyr.agania
zalQcznik lV wprowadzonego RozporzEdzeniem Kom sll (Uq 241812026 z dnia 19 grudn a 20'18r.

System Zarzqdzania Srodowiskowego jest wdro2ony w calym obszarze dzialalnosci irmy
KOP Organizacja Odzysku Opakowai i Olej6w S.A. dla wskazanej w pkt. 2 ninlejszej Deklaracji

Srodowiskowej lokalizacji iuwzg Qdnia nastqpujqcy zakres prowadzonej dzialalnoac

,Profesjonalne organlzowanie i koordynowanie przedsigwzie6 zwiazanych z odzyskiem

i recykling em odpad6w pou2yikowych i opakowaniowych oraz edukacja ekologiczna"

System Zazadzan a Srodowiskowego firmy jest oparty na zastosowaniu podej6cia procesowego.

Zidentyf kowane w firmie procesy i podprocesy podzieliliamy na trzy podstawowe grupy:

Ptacesy Zatzedzaria:

. Zatzqdzar e zasobami

. Planowanie

. Strategiczne t ape?cyjne zarzadzanie biznesem oraz przyw6dztwo

. Utzymanie idoskonalenie SZS iENIAS

Procesy KLuczowei

. Pozyskiwanie i obstuga K lenta:

. Zakupy DPO iDPRI

. Sprawozdawczos6 do uved6w:

. Edukacjaproekologiczna

Procesy Wspomagajece:

. Admin stracja bran2owa i nadz6r nad wymaganiami prawnym oraz innymi wymaganiami, do

kt6rych organ zacja siq zobowiEzala

. Zakupy

Udokur.entowany, wdro2ony i certyfikowany pzez miQdzynarodowa jednostkQ certyfrkulEcq TLiV NORD

POLSKA Sp. z o.o. System Zatzqdzania Srodowiskowego zobow Qzule naszE organlzacje i wszystklch

pracownik6w do Swiadomego podejmowania dzialah na zecz opiymaLzacjl prowadzonych proces6w,

jak r6wnie2 ograniczania negatywnego oddzialywania na Srodowisko naturaine.

Dowodem proekologicznego charakteru oraz transparetnoSci podejmowanych dziala6 jest poddanie

organizacj dobrowolnemu udzlalowi w systemie ekozarzqdzania i audytu we wsp6 nocie EMAS zgodnie

z Rozpozqdzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) ff 122112409 z dnia 25llstopada 2009r,

z uwzglQdnieniern Rozporzqdzenia Komisl (UE) 2017n5A5 z dnia 28 sierpnia 2017t. zmieni{ace
zalqczniki I, ll i lll oraz uwzglQdniajqc Rozporzqdzenie Kornlsjl (UE) 201812026 z dnta 19 grudnia 2018r

zmieniajqce zalEcznik lV.
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Dowodem zgodno6ci

Certyfikat Zgodno6ci

weryf kacji EMAS oraz

oraz wiarygodno6ci naszych dz alah

z normq PN-EN ISO 14001 2015,

Certyf kat Rejestracjiw EMAS:

sq uzyskane wzez naszE organzacjg

Potwierdzen e TUV NORD o pozytywnej

CERTYF!KAT
drE syEi€mu zrzqdzrnia *g
PN'EN ISO 1400t : 2016

&odr:lDdaruv{oRoFos

KONSORCJU" OLEJOW PR:ZEPRACOWANYCH
. OROANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAf I OLEJoW S.A.
ul. Ttz.cletll.go ta, PL l3t{60 J.dllcze

*rr .rr.m D2{!M :od^b : ry

Protaalonalna orgenlzowanla I koordynacl paadallr zh6 zwlqzanych
z odrytki.m i r.cyklingi.m odp.d6w pouukowych onz odurrra ekologlcar.

Nmu rr*r.rh, 6r,itr& 
^cm ffil-#l"fi,*.

c,rrtrr..ts :d @@@!ir 'r{ 4ftrorlab d,hE 4*.

rwNoR0Pd*sp:o! dvlvrwpr

ffiF
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Ponizej prezentujemy pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w sprawe utzymana
rejestracji standaru El\,4AS:

GENERALNY DYREKToR
OCHRoNY SRoDowISxA

AnLlrzej Snvecltr- Le 
"*nru)ow:;ki

Ware.wa 04 03-2020.

P.n
RobertSamek
Preze. Zaaedo
Kon.orcium ol.i6w Pz.pr.cowanych
Organizacla Odzyst! OpatoM6 I Ol.l6w
s.a,

Szahowny Pahb P@zosie,

llpzelmie inlomuje i2 po otEymaniu wypeln onego ,ormulaza oraz zaktualizowanej
deklaracji srodowiskowej, zgodnych z wymogam Ro2pozqdzenia P.namentu Eurcpejskiego
iRady (!VE) nr1221l2009 2 dna 2sllslopad€ 2009. w sprawie dobrowolnego udzialu
organizacj w sysiemie ekozazadzana i audylu we Wsp6lnocle (E[4AS) uchylajq@go
rczpozldzenie (V!E) nr 761/2001 o€z declzle Komisji 2001/681ME I 20064934/VE,
niniejszym ulzymlje rejestEcje organizacji Konsorcjuh Ol.j6w Ptupr.cowanych
Organizacja Odzysku OpakowEn i olej6w S.A., ul. IytGa Izocieskiego 1t,
38-460 Jedlicze w ejeslEe orgariza.ji z.ejeslrowanych w kEiowym sysrem e

ekozaEqdzania i aldytu (EMAS), &anym dalej.cjest.em EMAS'

Organizacjaieslwpisan6 do rejeslru EI\,AS pod numerem PL 2.14-0024s.

Proee pzyjqa w.yrazy uznania i 2yeenia wyrMalosc oraz sukces6w w rearkowanru
dalszych plan6w ciaglego doskonalenia systemu zauedzania Srodowiskowego oraz
osialania @l6w ekonomlenych w hamonii z celami ochrony srodow ska.

ANnRZUJ STWEDA,T.EWANt)OWSKI

(i. neElny Dyreho. oc hrc try Srodowiska

WydanieVlll,10.2020
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Polityka
Systemu Zarzqdzania Srodowiskowego i EMAS

KOP Organizacja Odzysku Opakowari lOlej6w S.A.

UwzglQdn ajqc konteksi organizacji, wyrnagania oczekwan a stron zalnteresowanych oraz charakter
prowadzonej dzialalno6ci zwiqzanej z organizowaniem pzedsigwziq6 z zakresu odzysku,
a w szczeg6lnosci recyklingu odpad6w pou2ytkowych iopakowaniowych nadzednym celem Konsorcjum
O ej6w Przepracowanych Organizacja Odysku Opakowai i Olej6w S.A. jest ograniczanie negatywnego
wplywu na srodowisko wytworzonych odpad6w, popzez systemaiyczne zwiqkszanie liczby Klient6w
obslugiwanych w zakresie odzysku i recyklingu odpad6w pouzytkowych i opakowanlowych oraz
ksztahowanie zmiana zachowah proeko og cznych spolecznosci w toku prowadzonych dzlalah
edukaclno-ekologicznych

Wyznaczone w Po tyce cele osiqgar.y dzieki aktywnej wsp6lpracy z recykleraml i Klientami,
zaangazowaniu wszystkich pracownik6w naszel firmy, kt6zy swoja wiedzq i do6wiadczen em dzielq sie
z partnerami biznesowymi.

ZatzEd Organizacji Odzysku zobowiazuje sie do:

' ochrony Srodowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom Srodowiskowym,

. spelnianla wszystklch maiEcych zastosowan e wymagan prawnych i innych zobowiqzari
dotyczqcych zgodnoSci,

. ciqgtego doskonalenia Systemu ZarzEdzan a S.odowiskowego w celu poprawy Srodowiskowych
efekt6w dzialalnoSci

. zapewnienia odpow ednich zasob6w i 6rodk6w do wdrazania niniejszej polityk .

Dowodem spolecznej i 6rodow skowej troski jest wdro2en e i stosowanie w organizacji Systemu
Zatzqdzania Srodowiskowego wg wymagah m edzynarodowej normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz
poddane organizacji dobrowolnemu udz alow w systemie ekozatzadzania iaudytu we wsp6lnocie
ENIAS zgodnie z Rozpozqdzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) tlt 122112009 z dda
25 listopada 2009r z uwzglqdnieniem Rozporzadzenia Komisji (UE) 201711505 z dnia 28 sierpnia
2017.. zmieniEAce zalacznikt I, ll I lll, a takze uwzglQdniajac wymagania rczpotzEdze a Komisji (UE)

201812426 z d a 19 grudnia 201 8r zmieniajqcego zalEcznik lV.

Niniejsza Poltyka SZS i EN,IAS zostala zakomunikowana wszystklm pracownikom pracujqcym

w organlzacji i w jej mieniu oraz jest publicznie dostgpna dla stron zanteresowanych

Piotr BaroielArD=
)(,/" 5 ,*,,uy'- *"*.r*^"/-

xop o.o. opnxownlir ioLEJow s.A.
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Struktura odpowiedzialnosci i uprawnief

Struktura organizacyjna firmy KOP Organizacla Odzysku Opakowari iOlej6w S.A. zostala tak
porny6lana aby zapewnii sprawne i efektywne wykorzystanie wiedzy i kompetencji poszczeg6lnych
pracownik6w - pzy jednoczesnym zapewnieniu klarownego podzialu zadar, kompetencj
i odpowiedzialno6ci. Grafcznym odzwrerc edleniem struktury organizacyjnej firmy jest ponizszy schemat
organizacyjny:

W celu zapewnienia skutecznego iefekty.\rnego funkcjonowania SZS i EI\IAS ZatzAd okte'il
zakomunikowal pracownikor. zakresy uprawnieh i odpowiedzialnoSci.

W zwiqzku z wdrozeniem Systemu Zarzqdzania Srodowrshowego L EIVIAS Prezes Zarzqdu powolal

Pelnomocnika ds SZS i E[,4AS, kt6ry obok dotychczasowych zadaf] odpowiedzialny jest za

koordynowanie monltorowanie i nadzorowanie dz)alai otaz doskonalenie Systemu Zarzadzanla
Srodowiskowego w f rmie KOP Otganizaqa Odzysku Opakowah i Olej6w S.A. poprzez planowan e

audii6w sprawdzajacych pzeglad6w systemu, wdra2anie dzalah korekcyjnych, korygujqcych lub

zapobiegawczych. Odpowedzialny jest on r6wnie2 za biezacq wsp6lprace ze stronami zewnQtznymi
w sprawach SZS i EMAS

Komunikacja wewn etrzna i zewnetrzna

Proces komunikacji wewnQtznej lest sprawny z uwagi na dr2e zaanga2awar e Kierown ctwa flrmy
w funkcjonowanie poszczeg6lnych proces6w zachodzQcych w organizacji oraz przyjgte metody
komunikacj.

Komunikacia z zewnetrznvmi stronami zaintercsowanvmi odbvwa sie w formie:

. rozm6w handlowych - organizowanych w ramach biezqcej dzialalno6cl,

. publikacji informacti dotyczacych SZS i ElVlAS, w szczegolnosc w formie corocznie aktualizowanej
Deklaracjl Srodowlskowej,

. prowadzonych akcji i przedsiewz q6 edukacyjnych,

. kontakt6w telefonicznych i/lub email za posrednictwem ustanowionych upublicznionych na stronie
lwr'w danych kontaktowych do Pelnomocnrka ds. SZS r EMAS, htory jest uprawniony do
rep'ezentowan a spolki na zewnqlrz w sp'awach SZS slalda'du EI\,4AS

. spotkalr inforrnacyjnych - organizowanych w ramach polrzeb wyrikaiqcych z bie2Acej dzialalno6cl

ub wn osk6w stron zainteresowanych.

Wydanie Vlll, 10.2020
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W celu zapewnienia sprawnosci i efekt)rnoSc proces6w komun kacyjnych w KOP Organizacja Odzysku

Opakowah i Olej6w S.A. opracowano tzw. l\,4aciez Komunikacji WewnQtznej I Zewnetrzne.l, w kt6re.l

okreslono: co ma byo komun kowane, do kogo ma byi komunikowane, kiedy ma by6 komunikowane,

metoda komunikacji oraz osobg odpowiedzialnq za proces komunikacj w danym obszarze.

ZatzAd fit.r,y KOP Organizacja Odzysku Opakowai Olej6w S.A podjql decyzjQ 2e inforrnacje

dotyczqce znaczqcych aspekt6w Srodowskowych organizacj sA publlkowane na zewnqtrz w formie

Deklaracji Srodowiskowej udostepn anej bezposredn o w firmie oraz na stronie internetowej KOP

Organizacja Odzysku Opakowa6 iOlej6w S A.

Pelnomocnik ds SZS i EMAS zobow Qzany jest do corocznego LraktLralnienia Dek aracji Srodowskowej
r zapewlra .el zatw e.dze.ne Otzez Wery4h<a1ora Srooowrskowego EMAS

O zakresie i formie udostQpnianych informacj decyduje kazdorazowa ZatzAd. Deklatac)a Srodowrskowa
pzed opublkowanlem winna zosta6 zatwierdzona ptzez Zatzqd firmy oraz zweryfikowara pzez
uprawnlonego WeMikatora EMAS.

Aspekty Srodowiskowe

I\reritum systemu zatzqdzao a Srodowiskowego i standardu EI,4AS jest identyfikacja aspekt6w

6rodowlskowych w organizacli, ich ocena i wyznaczanie tzw. aspekt6w znaczqcych, kt6re:

. sQ podstawq do wyzraczanta celaw, program6w i zada6 6rodowiskowych,

. stanowia purar wy-acra przy Jstanaw anru Po tykr Srodowrs\owej.

. stanowiq odnlesienie do sterowania operacyjnego, w tym do monitorowania 6rodowskowych
efekt6w dziala nosci organizacji

W systemie zarzqdzania Srodow skowego i EMAS firmy KOP Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w

S.A. ustanowiono, wdro2ono i utzymuje sig procedure identyfkowania oceny aspekt6w

6rodowiskowych, kt6ra bleze sig pod uwagq tzw. cykl zycla i obejmuje:

. ldentyfikacie aspekt6w srodowiskowych zwiqzanych z tealizaqq uslug, w tym aspekty

bezpo5redn e i posrednie,

. OcenQ zidentyfikowanych aspekt6w 6rodowiskowych, w tym ocenq zgodno6ci z majqcymi

zastosowanie wymagan ami prawnyml ilnnyml, do kt6rych organizacla sig zobowiEzala,

. Wyznaczanie aspekt6w 6rodowskowych, kt6re maiq lub moge me6 znaczqcy wplyw na

Srodowisko tzw. znaczacych aspekt6w Srodowiskowych,

. Dokumentowanie informacjl dotyczqcych aspektdw Srodowiskowych oraz bie2qcej aktualizacji tych

informacj ,

. Sterowanie operacylne znaczacymi aspektaml 6rodowiskowym w odniesieniu do Polityki Systemu
Zarzqdzan a Srodow skowego i EI\,4AS oraz cel6w, zadah i program6w 5rodow skowych,

. Przeglad i aktua lzacjq aspekt6w 6rodowiskowych sterowania operacyjnego.

Ocena i kwalifikacja aspekt6w 6rodowiskowych dokonywana jest przy wsp6ludziale pracownik6w

poszczeg6lnych kom6rek organ zacyjnych i obejmuje zar6wno

. bezpo6rednie aspekty Srodowiskowe - kt6re sq zwiqzane z dzialalno6ciq i uslugaml organizacli

nad kt6rymi sprawuje ona bezpo6redniq kontole zatzqdczq,

. po6rednie aspekty srodowiskowe - kt6re moga wynikac z relacji organizacji ze stronami

trzeclmi, na kt6re organ zaqa mo2e m ee pewien wplyw

Wydanie Vlll, 10.2020
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Ocena i kwalifikacja .yzyka zwiazanego z aspektam 6rodowiskowymi wykonywana jest metodq
szacowania ryzyka ,,Risk Score" opartq na punktowej ocenie parameiru, wg nastqpujQcych kryteri6w:

Wydanie Vlll, 10.2020

Pkt. Kryteria Oceny Aspekt6w Srodowiskowych w KOP ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWA,i I OLEJOW S.A.

Szkody/ kouyaciw a.odowisku {stopieh wplywu danego aspektu na Srodowisko) -A
10 Powa2na katasirofa ekoog cznalprzelomowe korzysc dla Srodowiska

8 Kalastofaekologczna/znaczqcekorzyScidlaarodowiska

6
lstotny uszeerbek w Srodowisku, ubzlamane itera fych wymagah praw.ych wdanym obs2arze
ochrony arodowiska/ duze korzyscid a Srodowska

lncydentSrodowskowy o n ewle km zasiegL skal/umia&owanekorzysc dlaSrcdowska

2 Wplyw jesl n ewielk i ewelk e kozyscldla Srodowska
Wprw jesl tak .iewiell<i, 2e oddzialuje na Srodowisko w spos6b niedostzegalny zar6wno kozyshy

Czestotliwoaa (prawdopodobienstwo) wystqpjef, ia aspektu a.odowiskowego- B:

wplyw wvsiepu e sta e {24hldobe)

6 Wplyrv wysl9plje sta ewtakce real zacji procesu

5 wplywwystepulecodzenniewprocese jednak newsposob caqly

wplylv wysl9puje raz na lydz en

3 Wplry wysl9puje raz na miesiqc

2 N e wQcel n z k ka razy roczn e

niep@wdopodobna / n gdy Wplylv nrgdy nie wystqpl Lub prawdopodobiehshvo wyslqpien a jest badzo male

rvlorliwo56 wykrycia zasro2enia (czas reakcji) - c
wykryce zagrozen a jest. emo2 we ub z du2yff opdin eniem np gdy widoczne sa skulkiw
elementach Srodowiska

3 mo2 wosawykrycla zagrozenialest n ewelka

2 mo2 wo6i wykryc a zagro2enialesl duza

zaqro2enle esi deniyf kowa.ew chwil wystaoenia

Odwracalnose aspektu lu b wplywu/oddzialywan ia w Srodowisku - D

Wpbraspeklu na arodowlsko ne jestwpeln odwracalne

2 Tak hudne ub kosztowne Wp\u aspeklu na Srodowlskojestw pelniodwra.alne ale trldne ub koszlowne

Wprw aspeklu ub wplywu na srodowiskojestw pern odMaca ne

Skala d2ialalnosci,w kl6rej wystepuje aspekt arodowiskowy - E

Ou2e przedsQborshro ( 250 w$qos6b zalrldnionych)

3 Sredn e przedsieblorstwo 150 - 249)

2 i,4ale przeds,.bio6two (1 0-49 os6b 2alrudnionych)

I\,l kropzeds \ab orstwo ( l-9 osab zalrldnionych)

Wrailiwo6a 6rodowiska lokalnego, regionalnego, globalnego - F

1
Ze wzg qdu na mielsce wystQpowan a aspekiu orazwalory Srodowskowe wyslQpute bardzo mala
wra2lwosa Srodowska (np ieren przemvslowv. natura 2000)

2 Ze wzg edu na mielsce wyst9powan a aspektL orazwalory arodowskowe wyslgpuje mala wra2lwosd
srodowska {np teren Brzemvslowv. natura 2000)

3 Zewzg Adu na mielsce wystepowa. a aspekl! o€zwalory Srodowskowe wystqpule aredn a
wrazl wo6a 6rodow ska (nD teren ozehvsrowv. natura 2000)
Ze wzg ed u na mietsce wystqpowa. a .spekt! o raz walory arodow skowe wystepuje duza wraz wosc
srodowska oka neqo (np teren ozemvslowv nat!ra 2000)

Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracownik6w organizacji -G

1 Aspeki ijego wplyw. ejesidosiEega ny przez slronyza nteresoware

2
Aspekl ijego wplywjest lub moze byidoslrzega ny przez slrony za nteresowane, ae n e
zdenivfikowano bezDosredn ch wvmaqah wtvm obszaze. n ezaloszono skaraiilD

3 Aspekl leqo wplywjest dostrzegaLny pzez stony za nteresowane gdy2wyartykulowano
ednozna.zne wvmaaania dla daneoo asoeklu

Aspekt tego wplywjesl dotk wy dla slron za nteresowanych wymaga rcakcji

lstnienie stosownych pzepis6ww dziedzinie srodowiska i ich wymaga6 oraz koniecznosa wdroienia slosownego monitorowania (H)

10
Usiaonowprzepsachprawnych ub nny.h kryteria monitorowania ub pomlaru aspektu

0 Brak uslaonych kryieriow prawnych ub innych doty.zqcych monLiorowania lub pomiaru aspekiu
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Uwada 1:

W pnypadku, gdy w zwiEzku z danym aspekten Sradowiskowym acena zgadno3ci z majAcyni zastosowanie wymaganiami
prawnymi i innyni wskazuje na nie4tadnaii, niezaieznie ad wynik6w punktowejaceny danega aspektu jest on aceniany jako

Aspekt Znaczqcy I Kategorii

Uwaoa 2:

W przypadku aceny aspekt6w Srodowiskowych pazylywnych metodalogia oceny jest prawadzana na po.lstawie

doSwiadczenia w kantek'cie ww krybn1w, iednakze nie prcwatlzi sip punktowega przeliczenia. Wynik oceny )est
poedsld^idlt h tolmie optsaiel
Def i n ic i e Kl a sd i k a cii A spekt6w S rodowiskowv ch :

Aspekt nieznaczEcy - aspekt Srodawiskawy, kt6ry ze wzglgdu na charckter lub skale nie na i nle moze niea niekorzystnego

wptywu na Sndawiska,

Aspekt 2nac2ecy I Kategoii - aspekt Sradawiskowy, kt6ry ma lub naze miet uniatkawany wplyw na Sradawisko i/|ub ze

wzglAdu na charakter, wymagania prawne iinne, wrazliwo1C SrcdawiskawA wynaga monitorawania,

Aspektznaczacy lKatego i- aspekt trodawiskowy, kt6ry na lub noze miet znaczEcy wplyw na Srodawisko i/lub ' ystQpuja

nezgodna'ci z obowiEzujEcyni wymaganiami prawnymi i innymi, kt6re odnoszE si? do danega aspeklu. Aspekty te stanowiE

punkt wyjicia do fornulawa cel6w, zadah ipragram6w sradaw$kowych.

Obliczanie Calkowitego Wplywu Srodowiskowego (W:

W=Ax(B+C+D+E+F+G+ll)
Alzlpl
A - Mo2liwoaa wy2adzenia ekad w iradawisku (stapieh ||plwu danega aspektu na Sradowisko)

B CzestattiwagC (ptawdopadabiehsttua) Wstqpienia aspektu Sradawiska||eqo
C " Mart||oac ||ykrycia zagrazenia (czas reakci)
D - Odwtacalno'a aspektu lub wplwu v/ Sradawisku

E Skala .lzialalnoict, w ktircj wystQpup aspekl srcdo||iska||y
F - Wrc2liwo'C Srcdowiska lokalnega regtonalnego, glabalnega

G ' znaczenie cJla zaintetesowahych stan i p6cawnikh'N atgahizacii
H - lslnienie stasownych pneptsbw v/ d2iedzinie Sodowiska itch||ynagah araz kanEenoai ||dozenia stasa||nega nanitarowania

Wydanie Vlll, ,0.2020

Klasyfikacja Wplywu Srodowiskowego oraz OcenaAspektu Srodowiskowego

Kategoria Aspektu Srodowiskowego

36 - 150 5redni znaczqcy ll Kategorii

151 i 370 zfaczqcy I Kalegorii

czone aspektv arodowiskowe w KoP orgat u 6w S.l
AspeKy Bezposrednie - Negatywne

H

Zuzyce med 6w (enerq a c ep na
enerq a e ekryczG poborL

2 N

zuzycie pap€ru w ramach prac

wytwarzan e odpaddw stalych
(nnych n2 n ebezp eczne) w 1

pracown kdwwyd kajacy z
uzylkowan a kl malyzatorow w

Em sja z.n e.zyszczei do
p owietrz a czyn n ik i,w chrod niczych
w przypadku rozszczeln en a

1

3 z-K l
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Cd. Aspekty Bezposrednie - Negatywne

ir6dloaspoktu Kalego a

B

Em sra zanieczyszczen do
1 1 z.K I

Zuzyc e parwa do polazddi
2 N

Em sle zan ecyszczed do
todowskawzwiqzku zawa.a
polazdaw sluzbowych (wyc ek

1 2 2 2 zKn

Em sje zan eczyszczen do
powietrza oraz zago2enie 2yc a
zdrowa po*sGla@ w rakc e

Em sle zan eczyszcze'i do
srodowiskawzwazkuzawara
trrzqdzei eksploalowanych przez
KOP Organ zacla Odzysku
Op6kowan O eldu/ S A w
ramadr powadzonei dz ara nogc

1

Aspekty B€zposrednie - Pozytywne

Oqranczen e masy odpadt)w
l.araracych na skladow ska

krajoweso syslemu recyk nqu

Aspekl 5rodow skowy pozylywny
bedacy I,adnocze6n e k uczowym

erementem dz alalnoSc spdlk
zarowno 2 punklu wdzen a efekrow

'lz 
ara i06c' srodow skowel lak r6wn ez
b :nesowego rozwolu organ zaclr

narezy dazyi do eoo wzmo.nied a

podnoszen e 6wradomod.
proekoloq cziel spoleczedsh{a w
szczego noscL warod lirm
orqai zacl wspolpraculqcych w
zakres e serektywiel zb orkl
odpad6w wymaqairorm.io
prawiydllolyczqcych przep sdw
prawiych o.hrony grodowska. w
szczeOd n.S. qospodarowan a

wedza r sw adomosc eko ogiczna
spore.zenslwa jes( k uczowyfr

elemenlem ra.lonahel zgodnet z
wymagan am syslemu prawneqo
ochrony,jrodow ska' eksp oalacl

(rodowiska nalura nego
Nalezydazya dowznocnena

dzala nogc spalk w Iym zakres e przy
uwzsLAdneniuwarunk6w

zK.t

Aspekty Posrednie

H

Wryarzaneodpaddw
k.munanych w],f,v6rca

odpaddw w ro2umien u prawnym

lesl nalemca ob eklu ae
powslalq one w pom eszczeiracrl

eksp oalowanych przez KOP
Orqaizacra Odzys(u Opakowai r

N

Wplywrctykerowposrednk0w
na Srodolv sko oaluralne.

bedacych k uczowymr

'loslaw.am 
KOP Oroanzacla

Odzysku Opakowai r OeFwSA

6 1 2 3

Wylaizanie odpadOw
komuialnych przez uczesliikow

w (Gkce eventou na ktorych
p.owadzone sa kafrpan e

edukacy,no ekoog'czie w
ob ekrach do ktorych KoP

Orqan zacla Odzysku Opakowai
OelowSA neposiada tylulu

rlRod,ajaspeku Pobncj.ny,RzecuPtsry

nbznacza.y, zkr -zn&u4ry drus ci kdegdi, zK znacz4cvch eieNszei kabsod
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ZnaczEce Aspekty Srodowiskowe w KOP Organizacja Odzysku Opakowah i Olejdw S.A.

Znaczqcy as pekl Srodowiskowy obszar wysQpowania

Og€niczenie masy odpad6wtla ajacych na skladowiska poprzez wsp6ltworzenie
kraiowego syslemu recyklingu odpad6w

(Aspekt pozytywny)

Dz ara nosa podstawowa
KOP O O OJO SA

Zm ana postaw poprzez podnoszenie Swiadomoscl proeko og .znej spol-aczehstwa
w szczegohosciwsr6d inm iorga'r zacjiwspdlprEcujacych wzakresie seektylvnel
zb6rk odpad6w i wymagah formalno-prawnych dolyczqcych przeps6w prawnych

ochrony Srodowska w szczegdlnoSci gospodamwania odpadanr
(Aspekt pozytrryny)

DzialalnoSa Edukacylna

Wytwarzanle odpadow stalych (.nych niz niebezpieczne)w zwiazku
z d2ialalnoac a biura

Eksp oalacja pomieszczeh

An sja zanieczyszczen do powietza spali.wlvynik! eksploaiacji poiazd6w
slu2bo!rych

Eksp oatacla pojazdow

Czynnik chorobolworczy zwiqzany z Cov d-19
Konlakty miQdzy udzk e w
zwiqzkL z wykonywaniem

Em sje zanieczyszczeh do 6rodowiska wzwiqzku z awara pojazddw !2yfow.nych
p.ze2 o...orn,r6w (oD o,gar /a-Ja od//slL opalowa;

lOet6wSA.
(As pekl awaryjny)

Ekspoalacja polazd6w

Em sja zanieczyszczei do powetrza czynn kow chlodn czychw puypadku
rozszczelnien a klimaiyzacl

(As pekt awaryjny)

Eksp oatacla pomieszcz-.h

Emisje zanieczysz.zen do pow etza arazza1tareniezycia zdrowia powstaiqce
w lrakc e po2aru

(Aspektawaryjny)

Eksp oatacta pomieszczeii

Wplyw recyklerow iposredn kow na Srodowsko natura re bedacych k uczowymi
doslawcam KOP Organizacla Odzysku Opakowaf iOelow S A

(Aspekt posredni)

Dz ala no6idosiawcow
(recykler6w poarednk'rw)

Cele i zadan ia Srodowiskowe

KOP Organizacja Odzysku Opakowa6 i Olej6w S.A. uwzgledniajAc wyznaczone znaczAce aspekty
6rodow skowe usianowila na rok 2020 nastepujqce ce e Srodowiskowe:

. Zwiekszente o 2ak masy odpad6w pou2ytkowych i opakowaniowych poddanych procesom odzysku
i recyk ingu - liczone rok/rok,

. Kszta{towanie postaw proekolog cznych popEez zwekszene o 1% liczby odbiorc6w
proekologicznych kampanii spolecznych - liczone rok/rok.

WydanieVlll, 10.2020

Ocena realizacji ce 6w wyznaczonych na rok 2019

Lp. Cel Ocena Opis

1 Zwigkszenie o 15% masy odpad6w
pouzytkowych i opakowaniowych
poddanych procesom odzysku i recyklingu-
liczone roUrok,

Ztealzawana
czeSciowo

Os qgnigto wskaznik 7,59%

2 Ksztahowane postaw proekologicznych

poprzez zwiQkszenie o 9% liczby os6b

uczestniczqcych w organizowanych dla
ppedsieoio'sw szkolen i/l-b <olfe'elcji
oraz kampanii edukacyjnych - liczone

roUrok

Nie
zrealizowano

osiqgnleto wskaznik -3,9%.

Spadek wska2n ka wynlka z

og6lnej sytuacji rynkowej oraz

dostqpno6cl na rynku
analogicznych wydazefl
realizowanych ptzez inne

podmioiy.
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Efe kty dz i alal n oS c i Srod ow i s kowej

Podstawowym celem dzialaino6ci 6rodowiskowej, jest zazqdzanie aspektami 6rodowiskowymi,
aby eiminowa6, ograniczac negatywny wplyw na 6rodowisko lub w przypadku pozytywnych aspekt6w
erodowiskowych wzrnocnia ich oddziatywanie Wyniki zarzadzania aspektami Srodowiskowymi, okre6lane
sQ jako 'efekty dziaialno6ct Srodow skowej' a ich miarE sq wska2nlki oceny efektow dzialalno6ci
Srodowiskowej, kt6re sE wykozystywane w systemie zarzqdzania 5rodowiskowego r..in. do:

. wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach zwiqza.ych ze znaczqcymi aspektami
6rodowiskowym,

. oceny efekt6w dzialalnosci Srodowiskowel oraz oceny zgodnosci z wymagana.nt prawnymi
innymi,

. Sledzenia postepu w realizacji zobowiqzah \vyra2onych w po ltyce 6rodowlskowel, w tym oceny
rea izacji cel6w 6rodow skowych okreslanych vr' poszczeg6lnych latach

KOP ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAiI I OLEJ6W S.A. w oparcu a wyznaczone znacz4ce
aspekty 6rodowiskowe opracowala wska2niki efektlwno6ci Srodowiskowel, kt6re jednocze6nie stanowia
podstawQ do oceny realizacjiwyznaczonych w SZS cel6w Srodowiskowych:

1) Wskainik Recvklinqu adpadow Pauivtkowvch iOpakawaniowvch l%.1

Woo, =
Moo, - Mr,u . 100

M o*o

slzE;
M.Rp Masa odpad'w pauzytkowych iapakawanrcwych paddanych prccesom recyktinguw toku 2A1g [kg]
MaRB Masa odpaddw pauzytkowych i apakowaniowych paddanych pracesom recyklingu w roku 2A18 [kul

2015 2016 2018 2019

lla9 odpad'w apakawa\@wych I pouzytkawych
Dodd ahvch oroce san rccvk li ho L

3A631iAA 32841458 35571694 38329364 54655524 54504341

wa no sc w sk ai n i ka ( rcu@ku) 61,58 % 7,35 % 8,18 % 7,75 30,15 7,59

Sumdry. zha mdsd o(lDadow Douivrlow, h
iopdrowaniowch podd",rvclr pro.osom re;yttingu

e

< Wvkres nr 1:

Sumaryczna masa odpadow pouZytkowych

opakowan owych poddanych procesom

recyklingu przez KOP Organizacja Odzysku
Opakowan O elow S.A w latach

Ponizej zaprezentowano graficznie mase odpad6w pouzytkowych i opakowaniowych poddanych
procesom recyklingu w lalaci 2014-2A19:

Wv.l
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lvasa odpad6w pou2ylkowych
(olej6w smarowych) poddanych

Plocesom recYklinqu

2014 2015 2018 2t,l9

50.53

< WvEgg-!.r-a

llasa odpadow pouzytkowych (0]ejow

smarowych) poddanych procesom recyklingu
przez KOP Organizacja Odzysku Opakowai
i Olej6w S.A. w alach 2014-2019t.

Wvkres nr 3: >

Masa odpadow opakowaniowych
poszczeg6 nych frakcli poddanych

Procesom recyklingu przez KOP
Organizacja Odzysku Opakowaa
Olej6w S A w latach 2014 2019r.

1) Wskainik wsp6loroanizowanvch akcii ekaloqiczno - edukacvilvch [o%1

Wze =
orr, *o,",

. 100
o uu*

glzE:
A{1 lloa4 akcji ekoloAiczna-edukacylnych wspOlarqanizawanych pzez KAP Atgani2acja O.lzysku Opakowah iOlejaw S A wtoku2A19,
aEEw - llaaa akcji ekologiczna-edukacynych arganizawanych pzez KaP Orqanizacja Ad2ysku Opakowan i Olejbw S A || rcku 2a18

Masa odpadow opakowaniowych poddanych
procesom recyklingu wg rodzaiu

L

0,9

0,8

0,7

60,6:

0,2

0,1

. Blacha slaiowa

2014 2015 2016 2017 2014 2019

2015 2016 2017 2014 2019

llaSA asob uc2eshiczAcych w akcjach
e ko I o d i d n a - e d I k a ca i hv c h 1259 226 689

Wana la w skarn i ka (ta klrckr) 29i,i6 3,90
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Poni2ej zaprezentowano w spos6b graficzny trendy
os6b uczestniczqcych w kampaniach edukacyjnych

Organizacja Odzysku Opakowah i OLej6w S.A :

w latach 2014-2019r dotyczqce pzyrostu iczby
organizowanych ptzez otganizai)e pzez KOP

Liczba os6b uczestniczqcych w kampaniach
edukacyjnych wsp6lorganizowanych przez

KOP Organizacja Odzysku Opakowai
iOlej6w S.A.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

'Spa.lekwynika z ag1tnej sytuacji rynkowej araz dostepnosci anatasicznych
wydafteh realizawanych przez inne podnoty

Gl6wne wska2niki

Ze wzglQdu na charakter dzlatalnosci KOP Organzacja Odzysku Opakowan i O ej6w S.A. wskainiki
efektywno6ci nie majq znaczenia dla )q zraczqcych bezposrednich aspekt6w 6rodowiskowych.
Wskainikite nie sa ujmowane w sprawozdawczo6ci gdyzjak wyn ka z pzeprowadzonej analizy danych,
w trakcie pzeg qdu 6rodowiskowego:

Efektywno56 energetyczna, zu2ycie wody - wystQpuje w zwiazku z dziaialnosciq biura.
Pomieszczenla firmy, w kt6rych dziala Organizacja sq dzierzawione na podstawie umowy najmu. Dla
dzier2awionych pomieszczell nie ma odrebnego licznika energii elekirycznej wody. Oplata wnoszona

lesl lako rycTahowa za 1-2 pow erzcl'ni.

Efektywno66 wykorzystania materiatu (surowc6w) dotyczy material6w b urowych,
o skali nie wplywajqcej istotnie na wyznaczone aspekty Srodowiskowe,

Odpady - ze wzgLQdu na charakter organizacji, ilo56 wytwarzanych odpad6w oraz ich rodzaj (odpady
komunane oez nne niL n ebezpieczne), element ten ne jest istotny z punktu widzenia wplywu na
Srodowisko, cho6 ze wzgledu na obowiazki prawne pod ega bie2acemu monitotowaniu,

R62norodno56 biologiczna KOP Organizacja Odzysku Opakowai Olej6w S.A n e u2ytkuje ziemi" -
dzialaln056 prowadzona jest w pom eszczeniach dzierzaw onych tzn. 2e sp6lka nie jest wlascicieLem an
administratorem obiektu, w kt6rym wykonule dzialalno66,

Emisje - emisje do powietrza zwiqzane sA z eksploatacjq jednego polazdu slu2bowego
wykozystywanego w dzialalnosci objetej zakresem ceftyfikacji i rejestracji w EN,4AS. Emisja do powietrza

lest znikoma, nie powoduje koniecznosci wnoszenia oplaty 6rodowiskowej zwiqzane) z gospodarczym
kozystan em ze Srodowiska Ze wzglgdu na obowQzk prawne aspekt ten podlega b e2qcemu
monitorowaniu.

WydanieVlll, 10.2020

< Wvkres nr 5:

Liczba os6b uczestn czAcych

w kampaniach edukacyjnych

organizowanych przez otganizaqe ptzez

KOP Organ zacla Odzysk! Opakowai
O ej6w S A w laiach 2014 2019r
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Zgodno'e z wymaganiami prawnymi i innymi

Zgodnie ze zobowiqzaniem dotyczqcym zgodno6ci z wymaganiami prawnymi i innymi, do kt6rych KOP
Organizacja Odzysku Opakowah O ej6w S.A sie zobowiqzala w Polityce Srodowiskowej, cykllczn e,

zawsze pzed corocznym PzeglAden Zazqdzania, wykonywana jest:

. ocena zgodno6ci dzialai z wymaganiami prawnym i innymi uregulowaniami dotyczqcym
6rodowiska,

. identyfikacja i ocena aspekt6w srodowiskowych zv'tiqzanych z dz alalnosciq usiugami
Sw adczonymi ptzez KO? Otgar zaqa Odzysku Opakowalr i Olel6w S.A

W trakcie ostatniego Pzegladr Zatzqdzania z dria 0210.2020r. zweryfikowano wymagania prawne

I lnne, do kt6rych KOP Organizacja Odzysku Opakowah i O ej6w S.A. sie zobowiqzala i kt6re odnosza
s e do wyznaczonych aspektow Srodowiskowych oraz zgodnosci organizacji.

Ocena zgodno6cl z wymaganiami prawnymi i innymi zreaLzowana zostala na trzech plaszczyznach

. w ramach oceny wyznaczonych aspekt6w Srodowiskowych wykonywana zostala analiza i ocena
wymagah prawnych I innych, kt6re dotyczq aspeki6w 6rodowiskowych,

. w ramach wymagah SZS organizacja bie2aco monitoruje wymagana prawne i inne, kt6re dotyczq
dzialalno6ci KOP Organizacja Odzysku Opakowah iOlej6w S A.,

. w ramach prowadzonych audii6w wewnQtrznych SZS dokonano weryfikacji realizowanych dzialai
pod kqte'n zgodnosc. z obowiEzujEcyrrr wymagal.iami prawnymi i innymi.

Kluczowe wvmdoonid 0rdwne, kt6re dotvczq dziotdlnoSci spdlkito:
. RozporzAdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) ff 122112009 z dnia 25 stopada 2009r.

w sprawle dobrowo nego udzialu organ zacji w systemie ekozatzedzania i audytu we Wsp6lnocie,
z uwzglednien em Rozporzqdzenia Komisli (UE) 2017l'1505 z dnia 28 sierpnia 2017t. zm eniaj1ce
zal+czniki I ll i lll otaz zal4cznika lV Rozporzqdzenia Komisji (UE) 201812026 zdnial9grudnla
2018t.

. Ustawa o obowiqzkach przedsiQbiorc6w w zakrese gospodarowania niekt6rymi odpadami oraz o
oplacle produktowej i optacie depozytowej,

. Ustawaogospodarceopakowanlami iodpadamiopakowaniowymi,

. Ustawa Prawo Ochrony Srodowlska,

. Ustawa o odpadach,

. Ustawa o krajowym systemie ekozarzqdzania iaudytu (E[/]AS),

Po przeprowadzen u szczeg6lowej analizy i oceny zgodnosci z ww. wymaganiami stwlerdza si9,

2e KOP Organizacja Odzysku Opakowalr i Olej6w S.A spelnia wszystkie obowr4zujqce le wymagania
fo'mallo-prawne i rlne dotyczace Systemu Prawnego Oclroay Srodowiska

Wydanie Vlll, 10.2020
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6. Podsumowanie

W sprawach doiyczqcych oddzialywania KOP Organizacja Odzysku Opakowah i Olej6w S.A. na

Srodowisko, w zwiqzku z prowadzonq dziatalno6clq, w celu wskazania potencjalu doskonalenia lub
wskazanra ewentualnych sugestii bEd2 uwag Srodowiskowych prosimy o kontakt z wyznaczonym
przedstawiclelem naszej firmy:

KONSORCJUM OLEJOW PRZEPRACOWANYCH ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAN
OLEJOW S.A,

ul Tytusa Tzeciesk ego 14, 38-460 Jedlicze, woj. podkarcackie

E-rnail: konsorcjum jediicze@rnlsa.com. pl, wvr'w konsorcjum.jedlicze com pl

Osoba do kontaktul

Ja^usz Romaneh - Pernomocn.^ ds SZS I EN/IAS

Te.: +48 24 2O1 0682,e-mall e-mai : janusz. romanek@rnjsa. com. pl

Niniejsza Deklaracja Srodowiskowa sluzy pzedstawieniu wszystkim stronom zainteresowanym
informacji o oddzialywaniu na 6rodow sko oraz efektach dzialalnosci arodowiskowel Konsorcjum Olej6w
Przepracowanych O.ganizacja Odzyku Opakowafi i Olej6w S.A.

Niniejsza deklaracja zostala opracowana w pa2dzierniku 2O2Ot Ko ejna aktualizacja zostan e
opracowana w pazdzierniku 2021r i po weryfikacj WeMikatora EMAS upublczniona na stronie www.

organizacji

Prczes Zatzqdu

KOP O.O. OPAKOWAN I OLEJ'W S-A". 
; 

-;--"' 
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