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Zewnętrzne audyty w branży 
ZSEiE

- znaczenie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) 

dla branży



Czym się zajmujemy?

kontrola procesu 

inwestycyjnego

zarządzanie informacją 

o środowisku 

przyrodniczym

rejestracja w systemie 

ekozarządzania 

i audytu (EMAS)

zarządzanie ochroną 

przyrody, w tym m.in. 

obszarami Natura 2000



1 Co to jest EMAS?

2 Struktury EMAS

3 Audyty zewnętrzne ZSEiE

Wstęp







1. Niemcy – 1211

2. Włochy – 1064

3. Hiszpania – 1007

4. Austria – 286 

5. Belgia – 64

6. Portugalia – 58

7. Polska – 48
8. Dania – 43

9. Wielka Brytania – 37

10. Cypr – 34

EMAS w UE





GOOO… GREEN!!!









ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME

SYSTEM EKOZARZADZANIA i AUDYTU

Rozporządzenie (WE) 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. - tzw. EMAS III



Polityka rozwoju EMAS

Współpraca z organami UE

Rejestr EMAS

Udzielanie informacji 
nt. wymagań prawnych

Rejestr weryfikatorów EMAS

Nadzór nad weryfikatorami

Struktury EMAS w Polsce 

określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu 

(EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060) - wejście w życie – 29 września 2011 r.



• ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

• ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi

• ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach 

i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

• ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym

Powiązanie EMAS z przepisami o odpadach





Rozdział 9

Audyty zewnętrzne



art. 66 ust. 1 

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz prowadzący zakład 

przetwarzania są obowiązani do przeprowadzenia 

rocznego audytu zewnętrznego, zwanego dalej 

„audytem”. 



Audytora wybiera organizacja odzysku 

albo prowadzący zakład 

przetwarzania



Audyt jest przeprowadzany przez 

akredytowanego weryfikatora 

środowiskowego EMAS



Audyt kończy się podpisaniem przez 

audytora sprawozdania



Audyt przeprowadza się w terminie do 

dnia 30 kwietnia



Celem audytu jest sprawdzenie 

zgodności z przepisami prawa 

w zakresie ochrony środowiska



Audyt organizacji odzysku w szczególności kontrolę: 

1) zakresu działalności prowadzonej przez organizację odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego; 

2) spełniania wymagań dotyczących akcjonariusza organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

3) umów z prowadzącym zakład przetwarzania; 

4) zaświadczeń o zużytym sprzęcie wystawionych przez prowadzących 

zakłady przetwarzania; 

5) złożonych sprawozdań i terminowości ich złożenia. 



Audyt zakładu przetwarzania obejmuje 

w szczególności kontrolę: 

1) spełniania wymagań wynikających z ustawy ZSEiE oraz z 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

2) możliwości technicznych, w tym mocy przerobowych instalacji 

służących do przetwarzania, w szczególności umożliwiających 

demontaż oraz przygotowanie do ponownego użycia 

zebranego zużytego sprzętu

3) zgodności informacji zawartych w zaświadczeniu o zużytym 

sprzęcie wystawionym przez prowadzącego zakład 

przetwarzania ze stanem faktycznym. 



Audytor przekazuje sprawozdanie 

z przeprowadzonego audytu wraz z 

dokumentacją audytu



Sprawozdania z przeprowadzonego 

audytu należy przekazać do WIOŚ 

i UM niezwłocznie ale nie później 

niż w terminie do15 maja



Obowiązek przeprowadzenia audytów 

nie oznacza obowiązku rejestracji 

w EMAS





emas.gdos.gov.pl


