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Szanowni Państwo,

,,DOSWADCZENIE W EKOLOGII, AUFANIE W BIZNESIE" - motto

przewodnie Konsorcjum Olejow Pzepracowanych Organizacja
odzysku S.A. odzwierciedlające misję i cel działania Naszej firmy, ktÓre

realizujemy poprzez działalnośc związaną z organizowaniem
przedsięwzięÓ związanych z odzyskiem, a szczegolności recyklingiem

odpadów poużytkowych (olejów odpadowych) oraz odpadów

opakowaniowych.

Dbałość o otoczenie to obowiązek kazdej nowoczesnej firmy. Dlatego tez
nasza działalność skupiona jest na zaangaŻowaniu w edukację
ekologiczną i dązeniu do proekologicznych zachowań i uregulowań

prawnych' Z dumą mozemy powiedziec, Że taka postawa procentuje, bowiem inwestycje ekologiczne nie

tylko wpływa1ąna wizerunek i postzeganie firmy, ale wyphywają z troski o pzysŻe pokolenia.

KonsoĘum olejów Pzepracowanych - organizacja odzysku S.A. nie tylko spdnia wszystkie obecnie

stawiane wymagania prawne, ale podejmuje także działania mające na celu poprawę działalności

środowiskowej, zarowno naszej organizacji jak równiez podmiotow wspÓłpracujących. Wdrozenie

Systemu Zaządzania Środowiskowego Wg Wymagań międzynarodowej normy PN-EN lSo 14001 oraz
standardu EMAS zgodnego W wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (WE) nr 122112009 z dnia 25 listopada 2009 r. W sprawie dobrowolnego udziału organizacji

w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie jest tego Wyrazem.

z ogromną satysfakcją przekazujemy Państwu Deklarację Środowiskową KoP ORGANIZACJA
ODZYSKU OPAKoWAŃ l ole;ow S.A., będącąaaieńczeniem starań naszej organizacji o rejestrację

w Europejskim Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS), ale pzede wszystkim dowodem naszego

zaangaŻowa n ia w och ronę Środowiska natu ralnego.

'""wt:"".

KoP o.o. opRxowRŃ l oLEJoW S.A.
Pełnomocnik ds. SZŚ i EMAS

KoP o.o. oPAKoWAŃ l oLEJoW S.A.

Wyci*ni* ii' 10.Żs1.{
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1. oświadczenie weryfikatora środowiskowego W sprawle
czynności weryfikacyjnych i walidacyjnych

TUV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach, o numerze rejestracji weryfikatora

środowiskowego EMAS PL-V-ooo't akredfiowany W odniesieniu do zakresu NACE 38.32;70

oświadcza, Że przeprowadził weryfikację, czY organizacja, o któĘ mowa w uaktualnionej

Deklaracji Środowiskowej z paŹdziernika 2014 roku:

KoNsoRcJuM oLEJoW PRZEPRACoWANYGH oRGANIZACJA oDzYsKU oPAKoWAŃ
I OLEJOW S.A.
ul. Tytusa Trzecieskiego 14

38-460 Jedlicze
o numerze rejestracji PL 2.18-00249

spełnia wszystkie wymogi rozporządzenla Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1221t2oog z dnia 25 listopada 2009r. dotyczące dobrowolnego udziału w systemie

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Podpisując niniejszą deklarację oświadczam, Że:

. weryfikacja i walidacja zostały przeprowadzone W pełnej zgodności z wymogami

rozporządzenia (WE) nr 122112009;

. wyniki weryfikacji i walidacji potwierdzĄą, Że nie ma dowodów na brak zgodności z

mającymi zastosowan ia wymagan iam i prawnym i dotyczącym i Środowiska ;

. dane i informacje zawańe w deklaracji środowiskowej organizacji dają rzetelny, wiarygodny

i prawdziwy obraz całej działalności organizacji w zakresie podanym W deklaracji

środowiskowej.

Niniejszy dokument nie jest równoważny z Ęestracją w EMAS. Rejestracja w EMAS moŻe

byÓ dokonana wyłącznie przezorgan właściwy na mocy rozporządzenia WE) 122112009'

Niniejszego dokumentu nie nalezy wykorzystywaÓ jako oddzielnej informacji udostępnianej do

wiadomości publicznej.

Spoządzono w Katowicach, dnia 28l 101201 4 roku.

Tdf ITARD
Wydanie ll, 10.2014
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2' lnformacje ogólne
KONSORCJ UM OLEJOW PRZEPRACOWANYCH
oRGANlzAcJA oDZYSKU oPAKownŃ
I OLEJOW S.A.

ul. Tytusa Tzecieskiego 14;38460 Jedlicze

woj. podkarpackie

Tel.: + 48 - 13- 43 84 106

Fax.: + 48 - 13- 43 84722

E-mail: konsoĘ um.jedlicze@rnjsa' com. pl

www. konsorcj um.jedlicze. com. pl

oznaczenie sądu Ęestrowego: Sąd Rejonovvy W

Rzeszowie, XllWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS
Kapitał zakładowy. 2 500 000,00 PLN

Prezes Zarządu: KzysŻof Topolski

0000059362

Akcjonariuszami Konsorcjum olejów Przepracowanych organizacja odzysku opakowań i olejów
S.A. są podmioty działające w branzy naftowej, są to:

o Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

o Rafineria Tzebinia S.A.

o SFR Lubricants Poland Sp. z o.o.

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

o Silesia OilSp. zo.o.

o RAN-DICKMAR Sp. z o.o.

o RAN-OIL Sp. zo.o.

. MN-SIGMA Sp. z o.o.

o RAN-FLEX Sp. zo.o.

KoNSoRcJUM oLEJoW PRZEPRACoWANYCH - oRGAN|ZACJA oDZYSKU oPAKoWAŃ
l oLEJoW S.A., zgodnie z kryteriami Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz' U. 2010 nr 220 poz' 1447) zalicza się do mikropzedsiębiorstw.

Powiązania i współzaIeżności :

KoNSoRcJUM oLEJÓW PRZEPRACoWANYCH - oRGANIZACJA oDZYSKU oPAKoWAŃ
l oLEJoW S.A., nie posiada społek zaleŻnych w rozumieniu pzepisóW prawa handlowego.

Firma W ramach prowadzonej działalnoŚci wspołpracuje z Polską lzbą Ekologii W zakresie
szerokorozumianej działalności ekologicznej oraz opiniowania nowotwozonego prawa w zakresie
ochrony Środowiska, czego potwierdzeniem jest prezentowany ponizej ceńyfikat członkostwa:

KCIp oRGAN!uACJA oDZYsKU *PĄKi}włrł i{-}i-rjli',łł *."ą
DĘKLARAC-ta ŚRODCIbvisK*w.Ą [!'a1ń'$ iii

s1.r"*n:: li ;. I.i



#

Koltsr;i:c:it l lłł { Xł: ! łiit' i]iiz{'i }ii: f'{ }\ \'i i|l'!'i- i }

- {'}rsrirrizłlc'i;l {)ri;łi,skt t 5'\
-i*E iliczt'

j&i
lł't] ]

,s'
a r,i

h
'i.:ilr

!h'
ri)rrfi\

is
,r*,
-.#

.r{t

s'JEST CZŁONKIEM
POLSKIEJ IZBY EKOLOCI]

Nr
'{$ ffi' .4H i IH

& #d^F

PrLrzcs Zarzzltltt/f -,/
4/*7"o{"/Ł'
G(zegorz Pasieka

Przer,r.'tlłlniczt1t:y Ritcly lzlly

l '' 
r

r\dam (ifaczvnski

Zgodnie Z przyjęłyrn przęz rzr}ę stćttutcm
trirma ztlbo\r,iązala się cj() clzialań

na rz?cz t lchrony SrUrlorviska

Katowice 2ou2

nie ll, 't0.2014

KoP oRGAN lzAcJA oDzYsKU oPAKoWAŃ l oLEJoW
DEKLARAcJA śRoDoWlsKowA EMAs llI

strona 6 z 23



3. Charakterystyka firmy
KonsoĘum olejów Pzepracowanych organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. powstało w 2002
roku w odpowiedzi na zmieniające się przepisy oraz potrzeby Przedsiębiorców w zakresie obowiązków
dotyczących odzysku i recyklingu odpadów pouzytkowych oraz odpadów opakowaniowych.

Działania organizacji są zgodne z zapisami ustawy o odpadach olaz ustawy o obowiązkach
pzedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej.

orqanizaci a odzvsku oferu ie przedsiębiorcom :

. pzejęcie ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu oraz całej odpowiedzialnoŚci za jego

wykonanie po podpisaniu stosownej umowy,

. fachowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami poużytkowymi i opakowaniowymi,

. informowanie pzedsiębiorców o wszelkich zmianach legisłacyjnych dotyczących podstawowych

aktÓw prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami,

o wykonanie przejętego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych'

. szkoleniazzakresu ochrony Środowiska.

Całośó działan naszej organizacji uzupełnia prowadzona edukacja ekologiczna społeczeństwa.

4. Działalność KoP ORGANIZACJA oDzYsKU OPAKOWAN
I OLEJOW S,A.

Zakres działalności Społki wynika z zapisÓw ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektÓrymi odpadami oraz o opłacie produktowej

(Dz. U. 2007 nr 90, poz. 607 z póżn. zm.) nakładającej na pzedsiębiorstwa bardzo rygorystyczne
obowi ązki gospodarowan ia odpadam i poużytkowym i i opakowan iowym i.

Ustawodawca włączĄąc organizacje odzysku w system realizacji obowiązków W zakresie
gospodarowania odpadami poużytkowymi i opakowaniowymi wskazuje, że pzedmiotem działania

organizacji odzysku może być wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zaządzaniem lub

prowadzeniem przedsięwzięÓ związanych z odzyskiem, a W szczególnoŚci z recyklingiem odpadów,

a talże działal noŚÓ ed ukacyj na.

Ze vrzględu potencjał techniczny głównego akcjonariusza firmy tj. Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., której

instalacja regeneracji olejów przepracowanych prezentuje najlepszą dostępną technikę i technologię
polegającą na hydrorafinacji olejów odpadowych, działalnoŚć naszej organizacji odzysku w głównej

mieze koncentruje się na odzysku i recyklingu olejow odpadowych. Realizując pzejęte w imieniu

pzedsiębiorców ustawowe obowiązki odzysku i recyklingu olejów odpadowych, Spółka wykonuje to

zadanie w oparciu o umovvy handlowe, prowadząc jednocześnie wymaganą prawem sprawozdawczośó.

Niezależnie od powyzszego Społka realizuje w imieniu producentów i importerów olejów smarowych

także obowiązek odzysku i recyklingu odpadÓw opakowaniowych.

Wydanie ll, 10.2014

KoP oRGAN lzACJA oDzYsKU oPAKowłŃ l oLEJow s.
DEKLARAc;ł ŚRoDoWlsKoWA EMAs lll
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Współorganizacja Sysfemu Recyklingu odpadów Poużytkowych
i Opakowaniowych

Zgodnie z Wymaganiami obowiązĄących pzepisów prawnych, obowiązek odzysku i recyklingu olejów
odpadowych oraz odpadów opakowan iowych Pzedsiębiorcy mogą realizować:

r samodzielnie tj. zbieĘąc i dostarczając odpady pouzytkowe i opakowaniowe do recyklera lub
podmiotu prowadzącego odzysk odpadów,

o poprzez pzekazanie obowiązku odzysku i recyklingu uprawnionej organizaĄi odzysku _ na
podstawie zawańej umowy,

o poprzez wnoszenie do Urzędu Marszałkowskiego tzw. opłaty produktowej W zutiązku
z niewywiązaniem się z ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych
i opakowan iowych ciąŻący m na pzeds iębiorstwie'

Podstawową działalnością W zakresie wspdorganizacji Systemu Recyklingu jest przejmowanie
ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów pouzytkowych i opakowaniowych od

Pzedsiębiorstw wprowadzających na terytorium kĘu oleje smarowe oraz produkty w opakowaniach.

Wykonując swoje statutowe obowiązki Społka kieruje się zasadą zetelności i zgodności podejmowanych

działan z obowiązującym prawem. Wyrazem tego jest wydane w 2014r. przez Uząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego zaŚwiadczenie, dotyczące terminowego składania sprawozdań i braku
zobowiązań wymagalnych z tytułu przejętego obowiązku odzysku i recyklingu za rok 2013 oraz
zaświadczenie z Wojewódzkiego lnspektoratu ochrony Srodowiska potwierdzające zgodnośó
prowadzonych działań z Wymaganiami przepisów systemu prawnego ochrony środowiska:

l'ar kr/r\/n,l l,'!!lLr
ł}]r 

^\ 
lIl /:!lo \lłv,ltl!l'

t)hii^\'al.!ri.'\)"rL!
1 )l 1rn'/J( ia {łl,1 \Lł \. \'

Wydanie ll, 10.?0"14
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Edukacja ekologiczna
Niezaleznie od działalności w zakresie odzysku i recyklingu odpadÓw pouzytkowych i opakowaniowych
Konsorcjum olejÓw Pzepracowanych organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. aktywnie prowadzi

działania zmiezĄące do ksŻaftowania izmiany zachowań proekologicznych społeczeństwa, poprzez'

o proW?dzone akcje edukacyjne w jednostkach oŚwiatovvych,

. bezpłatne lub odpłatne szkolenia i/lub konferencje z zakresu systemu prawnego ochrony
środowiska, w szczegÓlnoŚcigospodarki odpadami, opłat środowiskowych itp.,

. organizacje akcji i konkursów o charakteze ekologicznym.

W latach 2012-2014 wspołorganizowano szereg przedsięwzięÓ pro-ekologicznych, między innymi:

. Projekt ekologiczny: ,,Prawidłowe postępowanie z olejami pzepracowanymi'',

. Projekt ekologiczny: ,,oleje pŻepracowane - wspolny problem'',

. Projekt ekologiczny: ,,Pamiętajcie o ogrodach, pzecieŻ stamtąd pzyszliście... lndywidualna
odpowiedzialnośÓ za środowisko. SŻuka i recykling''

. Projekt pt. ,,1 Ogolnopolski Kongres Recyklingu"

. Projekt ekologiczny ''odpady opakowaniowe i poużytkowe'' - mający na celu aktywizację młodzieŻy
w dbałośc o środowisko

. Akcja ekologiczna ,,Listy do Ziemi" - konkurs ekologiczny,,Rodzice i Dzieci segregują śmieci''

. Projekt ekologiczny: ,,Obchody Swiatowego Dnia Ziemi"

. Śmieci segregujesz Środowisko ratujesz''

r Konkurs pzyrodniczo-ekologiczny.

. ,,WpłYW produktów ropopochodnych na ekosystemy"

. ll PowiatowyPiknikEkologiczny,,EKO-Raban"

,'Czym skorupka za młodu nasiąknie''

\łfydanle li' i0.?łld.
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Więcej informacji na temat akcji edukacyjno-ekologicznych organizowanych i wspieranych przez
KoP organizacja odzysku opakowań i olejow s.A. znajduje się na stronie

'.,.-,:-: ::.- : ..- :-- -.-- , .l---:.,,-

5. Sysfem Zarządzania Śro dowiskowego
W 2013 roku decyzjązaządu KoP organizaĄa odzysku opakowań i olejow S.A. rozpoczęła prace nad

wdrozeniem Systemu Zaządzania Środowiskowego Wg Wymagań normy EN lso 14001 .2004, czego
efektem było uzyskanie ceńyfikatu zgodnoŚci z ww. standardem

System Zarządzania Srodowiskowego jest wdroŹony w całym obszarze działalności firmy

KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. dla wskazanej w pkt. 2 niniejszej Deklaracji

Środowiskowej lokalizacji i uwzględnia następujący zakres prowadzonej działalności:

,,Profesjonalne organizowanie i koordynowanie przedsięuzięó ałiązanych z odzysklem
i recyklingiem odpadów poużytkowych i opakowaniowych oraz edukacja ekologiczna"

System Zarządzania Środowiskowego firmy jest opańy na zastosowaniu podejścia procesowego.

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

Procesy Zarządzania''
. Zaęądzanie zasobami

o Planowanie

r Utzymanie idoskonalenie SZS i EMAS

Procesy Kluczowe:

o Pozyskiwanie i obsługa Klienta:

. Zakupy DPO i DPR:

. Sprawozdawczość do uzędów:

. Edukacjaproekologiczna.

Procesy Wspomagające:

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

których organizacja się zobowiązała
. Zakupy.

Udokumentowany, wdrozony i ceńyfikowany przez międzynarodową jednostkę ceńyfikującą rtiv NORD
PoLsKA Sp.z o.o. System Zaządzania Srodowiskowego zobowiązuje naszą organizację iwszystkich
pracowników do świadomego podejmowania działań na rzecz optymalizacji prowadzonych procesów, jak

równ ież og ran iczania neg atywnego oddziahywan ia na środowisko natural ne.

Dowodem proekologicznego charakteru oraz transparętności podejmowanych działań jest poddanie

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

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

Wyrlłnie l!' 10.2014
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Dowodem zgodności oraz wiarygodności naszych
Ceńyfikat Zgodności z normą EN lso 14001:2004,
EMAS oraz Ceńyfikat Rejestracjiw EMAS:

działań są uzyskane przez naszą organizację:
Potwierdzenie TUV NORD o pozytywnej weryfikacji

Certyfikat TUV NORD NOWY (z nową
nazwą)

Poniżej prezentujemy pismo Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska w sprawie Ęestracji standaru
EMAS w roku 2013:
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Polityka
Systemu Zarządzania Srodowiskowego i EMAs

KoP org anizacja odzysku opakowań l olejów s.A.

Uwzględniając charakter prowadzonej działalności związanej z organizowaniem pzedsięwzięÓ
z zakresu odzysku, a W szczególnoŚci recyklingu odpadow pouzytkowych i opakowaniowych
nadzędnym celem KoP organizaĄi odysku opakowań i olejow S.A. jest ograniczanie negatywnego
wpływu na Środowisko wytwozonych odpadow, popŻez systematyczne zwiększanie liczby Klientów
obsługiwanych w zakresie odzysku i recyklingu odpadow pouzytkowych i opakowaniowych oraz
kształtowanie i zmiana zachowań proekologicznych społeczności w toku prowadzonych działań
edukacjno-ekolog icznych.

Wyznaczone w PoliĘce cele osiągamy dzięki aktywnej wspołpracy z recyklerami i Klientami,
zaangaŻowaniu wszystkich pracownikow naszej firmy, ktozy swoją wiedzą i doŚwiadczeniem dzielą się
z pańnerami biznesowymi.

Zarząd organizacji odzysku zobowiązuje się do:

zapewnienia odpowiednich zasobów i środkow do wdrażania niniejszej polityki,

spełniania wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, do których spełnienia
organizacja się zobowiązała i ktore dotyczą jej aspektow środowiskowych,

. do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS olaz zapobiegania
zanieczyszczeniom,

Dowodem społecznej i środowiskowej troski jest wdrozenie i stosowanie w organizacji Systemu
Zaządzania Środowiskowego wg wymagań międzynarodowej normy EN lso 14oo1:2oo4 oraz poddanie

organizacji dobrowolnemu udziałowi w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie EMAS zgodnie
zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 1221l2oo9zdnia 25listopada 2009r.

Niniejsza Polityka SzS i EMAS została zakomunikowana wszystkim pracownikom pracującym

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

Wyr}ar:ie ll, 10.?0'ł4

KoP o.o. opnrownŃ l oLEJoW S'A.
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Struktura odpowiedzialności i uprawnień

Struktura organizacyjna firmy KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. została tak
pomyślana, aby zapewniÓ sprawne i efektywne wykozystanie wiedzy i kompetencji poszczególnych
pracowników - przy jednoczesnym zapewnieniu klarownego podziału zadań, kompetencji
i odpowiedzialności' Graficznym odzwierciedleniem struktury organizacyjnej firmy jest ponizszy schemat
organizacyjny:

Dział Rozliczeń,
Marketingu oraz

Edukacji
Ekolosicznei

r K"d*. "ł"F'l i'sńp :

| (zlecone na 
:\ :-.g*)_J

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

i zakomunikował pracownikom zakresy uprawnień i odpowiedzialności.

W związku z wdroŹeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS Prezes Zarządu powołał

Pełnomocnika ds. SZŚ i EMAS, ktÓry obok dotychczasowych zadan odpowiedzialny jest za
koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie działań oraz doskonalenie Systemu Zaządzania
Srodowiskowego w firmie KoP organizaĄa odzysku opakowań i olejów S.A', poprzez planowanie

auditÓw sprawdzających, pzeglądÓw systemu, wdrażanie działań korekcyjnych, korygujących lub

zapobiegawczych. odpowiedzialny jest on równiez za bieŻąą wspÓłpracę ze stronami zewnętznymi w
sprawach SZŚ iEMAS.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

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

w funkcjonowanie poszczególnych procesów zachodzących W organizacji olaz przyjęte metody

komunikacji.

Komunikacia z zewnetnnvmi stronami zainteresowanvmiodbvwa sie w formie:

. rozmów handlowych - organizowanych w ramach biezącej działalności,

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

Deklaracj i Środowiskowej,

o ploW?dzonych akcji i pzedsięwzięÓ edukacyjnych'

o kontaktów telefonicznych iilub email za pośrednictwem ustanowionych i upublicznionych na stronie

www danych kontaktowych do Pełnomocnika ds. SzS i EMAS, który jest uprawniony do

reprezentowania spółki nazewnątrzw sprawach szŚ i standardu EMAS,

Wydanie ll, l&"2014
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Recyklingu
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. sPotkań informacyjnych - organizowanych w ramach potzeb wynikających z bieŻącej działalnoŚci
lub wnioskÓw stron zainteresowanych,

Zarząd firmy KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A. podjął decyzję, że informacje
dotyczące znaczących aspektów środowiskowych organizaĄi są publikowane na zewnątrz w formie
Deklaracji Środowiskowej udostępnianej bezpośrednio w firmie oraz na stronie internetowej KoP
organizacja odzysku opakowań i olejów S'A.

Pełnomocnik ds. SZS i EMAS zobowiązany jest do corocznego uaktualnienia Deklaracji Srodowiskowej
i zapewn ia jej zatwierdzenie przez Weryf ikatora Srodowiskoweg o EMAS.
o zakresie i formie udostępnianych informacji decyduje kaŻdorazowo Zarząd' Deklaracja Środowiskowa
pzed opublikowaniem winna zostać zatvvierdzona plzez Zarząd firmy oraz zweryfikowana przez
uprawnionego Weryfikatora EMAS.

Aspekty środowiskowe

Meritum systemu zarządzania Środowiskowego i standardu EMAS jest identyfikacja aspektów
środowiskowych w organizacji, ich ocena iv'tyznaczanie tzw. aspektów znaczących, które:

. sQ podstawą do wyznaczania celów, programów izadań środowiskowych,

o stanowią punkt wy.lścia pzy ustanawianiu Polityki Srodowiskowej,

o stanowią odniesienie do sterowania operacyjnego.

W systemie zaządzania środowiskowego i EMAS firmy KoP organizacja odzysku opakowań i olejów
s.A. ustanowiono, wdrozono i utzymuje się procedurę identyfikowania i oceny aspektów
środowiskowych, ktÓra obejmuje:

o ldentyfikację aspektów środowiskowych związanych z realizacją usług, w tym aspekty bezpośrednie
i pośrednie,

. ocenę zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, W tym ocenę zgodności z mającymi
zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi, do ktÓrych organizacja się zobowiązała,

o Wyznaczanie aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący Wpływ na środowisko
tzw. znaczących aspektów środowiskowych,

. Dokumentowanie informacji dotyczących aspektów Środowiskowych oraz biezącej aktualizacji tych

informacji,

. Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi w odniesieniu do Polityki Systemu
Zarządzania Środowiskowego i EMAS oraz celów, zadań i programów środowiskowych,

. Pzeg|ąd i aktualizację aspektów środowiskowych i sterowania operacyjnego.

ocena i kwalifikacja aspektów Środowiskowych dokonywana jest przy wspołudziale pracowników

poszczegól nych komórek organizacyj nych i obej m uje zarówno :

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

nad którymisprawuje ona bezpośrednią kontrolę zarządczą,

o pośrednie aspekty środowiskowe - które mogą wynikać zrelaĄi organizacji ze stronami tzecimi,
na które organizacja może mieÓ pewien wpływ.

ocena i kwalifikacja ryzyka zł,tiązanego z aspektami środowiskowymi wykonywana jest metodą

szacowania ryzyka,,Risk Score'', opańą na punktowej ocenie parametru, wg następujących kryteriów:

Wydanie ii, 'l$.2C14
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Pkt. Kryteria oceny Aspektów Środowiskowych w KoP oRGANlzAcJA oDzYsKU oPAKOWAŃ l olelow s.ł.
Możliwość wyrądzenia szkód w środowisku (stopień wpływu danego aspektu na środowisko) - A

1 bardzo mała Występowanie aspektu, nie powoduje szkód w środowisku lub szkody te są bardzo znikome

2 Mała Występowanie aspektu powoduje |ub może powodowac małe szkody w środowisku

3 Srednia Występowanie aspeKu powoduje |ub może powodowaĆ średnie szkody w środowisku

4 Duźa Występowanie aspeKu powoduje |ub może powodować duże szkody w Środowisku

Częstotliwość (prawdopodobieństwo) wysĘpienia aspektu środowiskowego - B:

4 występuje stale wpĘw występuje stale' w trakcie prowadzenia procesu

3 częsta wpływ występuje częściej niŻ ęz na miesiąc

2 rzadka wpływ występu je rzadziĄ niŻ raz na miesiąc ( kilka razy w roku)

I nie wysĘpił wpływ dotąd nie wystąpił w organizacji lub prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo małe

Możliwośc wykrycia zagłożenia (czas reakcji) - c

4 bardzo mała wykrycie zagrożenia jest niemożliwe lub z dużym opÓŹnieniem, np. gdy widoczne są skutki w elementach
środowiska

3 mała możliwość wykrycia zagroŻenia jest niewielka

2 średnia mozliwość wykrycia zagroŻenia jest duża

'l duża zagrożenie jest ident1dikowane w chwili wystąpienia

odwracalność aspektu lub wpływu w środowisku - D

4 Nie Wpływ aspeKu lub wpływu na środowisko nie jest w pełni odwracalne

2
Tak, trudne lub

kosztowne Wpływ aspektu lub wpływu na środowisko jest w pełni odwracalne, ale trudne lub kosztowne

,l Tak Wpływ aspektu lub wpływu na środowisko jest w pelni odwracalne

Skala działalnośca, w której występuje aspekt środowiskowy _ E

4 duża Duże pzedsiębiorstwo ( 250 iwięcej osób zatrudnionych)

3 średnia Średnie pzedsiębiorstwo (50 - 249)

2 mała Małe pzedsiębiorstwo ('l 0-49 osób zatrudnionych)

1 znikoma Mikropzedsiębiorstwo ( 1 -9 osób zatrudnionych)

Wrażliwość środowiska lokalnego, regionalnego, globalnego - F

'l bardzo mała Ze względu na miejsce występowania aspektu oraz walory środowiskowe występuje bardzo mała wrażliwość
środowiska

2 mała Ze względu na miejsce występowania aspektu oraz walory środowiskowe występuje mała wrażliwoŚc
środowiska

3 średnia Ze względu na miejsce występowania aspektu oraz walory środowiskowe występuje średnia wrażliwośĆ
środowiska

4 duża Ze względu na miejsce vvystępowania aspektu oraz walory środowiskowe występuje duża wrażliwośĆ
środowiska lokalneqo

Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracowników organizacji -G

1 bardzo mała Ze względu na miejsce występowania aspektu uwarunkowania społeczne' polityczne, skargi występuje
bardzo mała wrażliwoŚć stron zainteresowanych lub pracowników

2 mała Ze względu na miejsce występowania aspektu uwarunkowania społeczne, polityczne, skargi występuje mała
wrażl iwoŚć stron zainteresowanvch lub pracownikÓw

3 średnia Ze względu na miejsce występowania aspektu uwarunkowania społeczne, polityczne' skargi występuje
średnia wrażliwość stron zainteresowanvch lub oracowników

4 duża Ze względu na miejsce występowania aspektu uwarunkowania społeczne' polityczne, skargi występuje duża
wrażliwość stron zainteresowanvch lub oracowników

lstnienie stosownych przepisów w dziedzinie środowiska i ich wymagań oraz zgodność z obowiązującymi organizację wymaganiami
prawnymi doĘczącymi SPoŚ

Zgodny organizacja zidentyfikowała wymagania prawne i inne związane z danym aspektem Środowiskowym oraz
soelnia stawiane wvmaoania

Niezgodny organizacja zidenĘlikowała wymagania prawne i inne związane z danym aspektem środowiskowym oraz nie
sDelnia stawiane wvmaoania

obliczanie Ryzyka Całkowitego (R) :

R=Ax(B+C+D+E+F+G)
W/**nie l', i*.?tli$
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Gdzie:
A - Możliwość Wrządzenia szkód w środowisku (stopień wpłWu danego aspektu na środowisko)
B - Częstotliwoś;ć (prawdopodobieństwo) Wstąpienia aspektu środowiskowego
C - Możliwość vvykrycia zagrożenia (czas reakcji)
D - odwracalność aspektu lub wpływu w Środowisku
E _ Ska/a działalności, w któĘ występuje aspekt śtodowiskovvy
F - WrażliwoŚć środowiska lokalnego, regionalnego, globalnego
G - Znaczenie dla zainteresowanych stron i pracownikÓw organizacji

Klasyfikacja Ryzyka oraz Ocena Aspektu Srodowiskowego

R Ryzyko Kategoria Aspektu Środowiskowego

6+ 24 małe nieznaczący

25+ M średnie znaczący ll Kategorii

45+96 duże znaczący l Kategorii

Uwaqa 1:

W pnypadku' gdy w związku z danym aspektem środowiskowym ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami
prawnymi i innymi wskazuje na niezgodność, niezależnie od vvyników punktowej oceny danego aspektu jest on oceniany jako
Aspekt Znaczący l Kategoii.

Uwaoa 2:

W pzypadku oceny aspektÓw środowiskovvych pozytywnych metodologia oceny jest prowadzona na podstawie
doświadczenia w kontekście ww. kryteriow, jednakże nie prowadzi się punktowego przeliczenia. Wynik oceny jest
przedstawiany w formie opisowej.
D ef i n i c i e Kl asvf i kac i i As p ektów Ś ro d owi s kowv c h :

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

Aspekt znaczący Il Kategorii - aspekt środowiskowy, który ma lub może mieć umiaftowany wpływ na środowisko i/Iub ze
względu na charakter, wymagania prawne i inne, wrażliwość środowiskową Wymaga monitorowania,

Aspekt znaczący I Kategorii - aspekt ślodowiskowy, który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko i/lub vvystępują

niezgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi, którc odnoszą się do danego aspektu. Aspekty te stanowią
punkt vlyjścia do formułowa celów, zadań i prcgramÓw środowiskowych.

Wyznaczone aspekty środowiskowew KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A.:
Aspekty Bezpośrednie - Negatywne

Źródło aspeKu Aspekt Środowiskowy

Rodzaj,.
aspektu" Ocena

zgodności 2)

Ocena punktowa Kategoria
aspektu")

P R A B c D E F G R

Eksploatacja biura
Zułcie mediÓw (energia cieplna'
energia elektryczna, pobór i zużycie
wodv- zrŻUt ścieków bvtowvch)

X zgodny 2 3 1 2 1 1 1 18,00 N

Eksploataqa biura
Zułcie papieru w ramach prac
biurowych

X zgodny 2 4 1 2 1 1 1 20,00 N

Eksploatacja biura
Wytwarzanie odpadów stałych (innych
niŻ niebezpieczne) w Złiązku z
działalnoŚcia biura

X zgodny 2 2 ,| 1 1 1 1 14,00 N

Eksploatacja kli matyzacji
w pomieszczeniach i

poiazdach służbowych

czynnik choroboh,./órczy wpływający na
zdrowie pra@wników wynikający z
uŻytkowania klimatyzatorÓw w
nnie7.lAĆh

X zgodny 2 3 3 2 1 1 1 22,00 N

Eksploatacja klimatyzacji
w pomieszczeniach i

ooi2zdec}l słttżbowch

Emisja do powietrza czynników
chłodniczych w plzypadku
rozszczelnienie klimatvzacii

X zgodny 2 1 3 4 1 1 1 22,00 N

Eksploatacja pojazdów
słuŻbowych

Emisja do powietrza spalin w wyniku
eksploatacji pojazdów służbowych X zgodny 2 3 1 4 1 1 1 22,00 N

Eksploatacja po'iazdÓw
słuŹbowych

Emisje do Środowiska w związku z
awarią pojazdów służbowych X zgodny 3 2 2 1 I 1 1 24,O0 zK-il

Eksploatacja biura
Emisje do powietrŻa oraz zagroŻenie
życia i zdrowia powstąące w trakcie
o6żeflI

X zgodny 3 1 1 2 1 1 1 21,00 zK-tł

Eksploatacja biura

Emisje do Środowiska w związku z
awańą urządzeń eksploatowanych przez
KoP organizacja odzysku opakowań i

olejów S.A. w ramach pfowadzonej
działalności

X zgodny 2 2 'l 1 1 1 1 14,00 N

Wydan!e łl''!0'2014
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AspekĘ Bezpośrednie - PozyĘwne

Źródło aspektu Aspekt Środowiskowy

Rodzaj.,
aśmkllt'l Ocena

zgodności2) Ocena opisowa Kategoria
aspektu")

P R

Działalność podstawowa
KOP Organizacja

odzysku opakowań i

olejów S'A.

ograniczenie masy odpadów
trafiających na składowiska popŻez
wspóftwoŻenie kąowego systemu
recyklingu odpadów

X zgodny

Aspekt środowiskowy pozwwny' będący
jednocześnie kluczowym elementem

dziatalności spólki
Zarówno z punktu r^/idzenia efektóW

działalnoŚci Środowiskowei, jak równieŻ
biznesowąo rozwoju organizacji należy

dażVć do ieoo Mmocnienia

zK-l

Działalność Edukacyjna

zmiana postaw popŻez podnoszenie
świadomości proekołog icznej
społeczeństwa, w szcząólnośc] wlśród
firm i organizacji wspołpracujących w
zakresie seIekty]łnej zbiórki odpadów i

wymagań formalno-prawnych
dotyczących przepisów prawnych
ochrony środowiska' w szczegÓlnośo
oosmderowenia .ńoedami

x zgodny

\Medza i świadomość ekologiczna
spoleczeństwa jest kluczowym ełemenem

raqonalnej i zgodnej z wymaganiami
systemu prawnego ochrony środowiska
''eksploataqi" środowiSka naturalnego.

Naleł dąŹyć do wzmocnienia działalności
sŃłki w tym zakresie, przy uwzględnieniu

warunkÓw ekonomicznych.

zK-l

Aspekty Pośrednie

Źródło aspektu AspeK Środowiskowy

Ro(baj
aspektut) Ocena

zgodności 2)

Ocena punKowa Kategoria
aspektu'l

P R B c D E ę R

Eksploatacja biura

Wytwarzanie odpadÓw komunalnych -

wytwÓrę odpadów w rozumieniu
prawnym lest najemca obiektu, ale
powstają one w pomieszczeniach
AkśńIÓ2łnw'nVĆh nppz <nlrłkp

x zgodny 2 2 2 1 1 1 1 16,00 N

Działalność dostawów
Gecyklerów i

pośredników)

WpĘw recyklerów i pośredników na
Środowisko naturalne, będącycil
kluczowyni dostawcami spdki

X zgodny 3 3 2 2 3 2 2 42,00 zKtl

1 ) Rodzaj aspektu: Potencjalny, Rz*ąwisty'
2) o€na zgodności] zgodny / Niezgodny
3) Kategdia aspektu: N - niaaczący,zKĄl_ilafizĄcy drugiej kategońi, zKł -aaczących piereej kategońi

Znaczące Aspekty środowiskoue w KoP organizacja odzysku opakowań i olejów S.A.

ce/e i zadania środowiskowe

KoP organizacia odzysku opakowań i olejów S.A. uwzględniając Wznaczone znaczące aspekty

środowiskowe ustanowiła na rok 2014 nastepujące cele środowiskowe:

o Zwiększenie o 10o/o masy odpadów pouzytkowych i opakowaniowych poddanych procesom

Odzysku i Recyklingu - liczone rok/rok,

. Ksztaftowanie postaw proekologicznych popzez zwiększenie o 10o/o liczby osób uczestniczących w

organizowanych dla przedsiębiorstw szkoleń iilub konferencji- liczone roldrok

o Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez zwiększenie o 1oo/o liczby odbiorców

proekolog icznych kam pani i społecznych - l iczone roldrok.

DEKLARAcJA ŚRoDoWlsKoWA EMAs lli

Kategoria Aspektu Znaczący aspekt środowiskowy obszar występowania

Aspekt Znaczący
l Kategońi

ograniczenie masy odpadów trafiających na składowiska poprzez współtwozenie
krajowego systemu recyklingu odpadów

(Aspekt pozytywny)

Działalność podstawowa

spółki

AspeK Znaczący
I Kategorii

Zmiana postaw popzez podnoszenie Świadomości proekologicznej społeczeństwa,
w szczególności wśród firm i organizacji wspołpracujących w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów i wymagań formalno-prawnych dotyczących pzepisów prawnych

ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami
(Aspekt pozytywny)

Działalność Edukacyjna

Aspekt Znacący
ll Kategorii

Wpływ reryklerów i pośredników na środowisko naturalne będących kluczowymi
dostawcami KoP organizacja odzysku opakowań l olejów S.A'

Działalność dostawców
(recyklerów)

Aspekt Awaryjny
ll Kategońi

Emisje do Środowiska w ltłązku z awarią pojazdów użytkowanych do celÓw
sfużbowych pŻez pracowników KoP organizacja odzysku opakowań l olejów

s.A.
(Aspekt awaryjny)

Eksploatacja pojazdów

służbowych

Aspekt Awaryjny
ll Kategońi

Emisje do powietza oraz zagloŻenie Życia i zdrowia powstające W trakcie pożaru
(Aspekt awaryjny)

Eksploatacja biura



ocena realizacji celÓw Wyznaczonych na rok 2013:

Lp. Cel Ocena Opis

1 Zwiększenie o 5% masy odpadów
pouzytkowych i opakowaniowych
poddanych procesom Odzysku i Recy
klingu - liczone roUrok,

Nie
zrealizowano

Nie zrealizowano zakładanego celu gdyz w
u,tięku ze zmianą przepisow prawnych KoP
organizacja odzysku opakowań iolejow S.A.
w roku 2013 rozliczyła nadwyzki z lat
popzednich.

2. Kształtowan ie postaw proekolog icznych
popzez zwiększenie o 2oo/o liczby osÓb

uczestniczących w organizowanych dla
pzedsiębiorstw szkoleń i/lub konferencji

- liczone rok/rok

Zrealizowano
częściowo

Nie osiągnięto zakładanej wartości celu ze
względu na prowadzoną restrukturyzację w
grupie kapitałowej, ktÓĘ częŚcią jest KoP
organizacja odzysku opakowań i olejów S.A.

W roku 20'13 uzyskano wzrost na poziomie
12,760/o

3. Kształtowan ie postaw proekologicznych
po1zez zwiększenie o 1oo/o liczby
odbiorcÓw proekologicznych kampanii
społecznych - liczone rok/rok.

Nie
zrealizowano

Nie zrealizowano, ze względu na
restrukturyzacje w grupie kapitałowej, ktÓĘ
częŚcią jest KoP organizacja odzysku
opakowań iolejÓw S.A.

Efekty działal ności środowiskowej

Podstawowym celem działalnoŚci środowiskowej, jest zarządzanie aspektami środowiskovvymi,

aby eliminowaÓ, ograniczać negatywny WpłyW na środowisko lub W przypadku pozytywnych aspektóW
środowiskowych wzmocnić ich oddziaływanie. Wyniki zarządzania aspektamiśrodowiskowymi, okreŚlane
są jako "efekty działalności środowiskowej'', a ich miarą są WskaŹniki oceny efektow działalności
środowiskowej, które są wykozystywane w systemie zarządzania środowiskowego m.in. do:

Wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego W obszarach związanych ze znaczącymi aspektami

Środowiskowymi,

oceny efektów działalności Środowiskowej oraz oceny zgodnoŚci z Wymaganiami prawnymi i innymi,

śledzenia postępu w realizacji zobowiązań wyrażonych w polityce środowiskowej, w tym oceny realizaĄi
celów Środowiskowych określanych W poszczeg ól nych l atach.

KoP oRGANIZACJA oDzYsKU oPAKoWAŃ l ole.low s.A. W oparciu o Wznaczone znaczące
aspekty środowiskowe opracowała wskaŹniki efektywności środowiskowej, które jednocześnie stanowią
podstawę do oceny realizaĄiryznaczonych w SZS celów środowiskowych:

1) Wskaźnik Recvklinqu odpadÓw Poużvtkowych iopakowaniowvch [%oI

W*r, =
Mro-Mr* . 100

Mo*

qdzie:

Monp - Masa odpadów poużytkowych i opakowaniovvych poddanych procesom recyklingu w roku 201 3 [kg]
Mona - Masa odpadów poużytkowych i opakowaniowych poddanych procesom recyklingu w roku 2012 [kg]

Wyd*nie !', 10"2014

2011 2012 2013

l Iośń odpadów opakowaniowych poddanych proce som recykli ngu 29155133 31652536 1 1 138148

Wa rtość w skaźn i k a ( rol</ro ku) X 8,04 9/o

KoP oRGANlzA,cJA oDZYsKU oPAKoWAŃ l oLEJCIW s.A. strona1sz2$
DĘKLARAcJA ŚRoDoWlsKoWA EMAs ll!
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* spadek wańości wskażnika związany jest bezpośrednio ze mianą przepisów prawnych, w zakresie możliwosci rozliczania
nadwyżek odpadów poużytkowych i opakowaniowych poddanych procesom odzysku. KoP organizacja odzysku opakowań i

Olejów S'A. w roku 2o13 rozliczyła nadwyżki z lat popzednich.

$umaryczna masa odpadów pouż}'tkowych
i opakowaniowych poddanych procesom
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{ Wvkres nr 1:

Sumaryczna masa odpadow pouŻytkowych

i opakowaniowych poddanych procesom
recyklingu przez KOP Organizacja Odzysku
opakowań i olejow S.A. w latach 2011-2013r.

Ponizej zaprezentowano graficznie masę odpadów poużytkowych i opakowaniowych poddanych
procesom recyklingu w latach 2011-2013:

{ Wvkres nr 2:

Masa odpadow pouzytkowych (olejow

smarowych) poddanych procesom recykling u

przez KoP organizacja odzysku opakowań i

Olejow S.A. w latach 2011-2013r.

Wyciłrl;*'.' i i';j'l'+

Masa odpadów poużytkowych
(olejów smarowych) poddanych

procesom recyklingu
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Wvkres nr 3: )
Masa odpadow opakowan iowych

poszczegÓlnych frakcji poddanych
procesom recyklingu puez KOP

organizacja odzysku opakowań i

olejÓw S.A. w latach 2011-2013r.

3) Wskaźnik edukaciiti. Szkoleń Przedsiebiorcow [%l

Masa odpadów opakowaniowych poddanych
procesom recyklingu wg rodzaju

0,9

0,8

a,?

0,6

6-_
5u,5

Eo,o
E0,3

0,2

ń1

0

Tworzywa
sztuczne

Blacha stalorva

Drewno

Papier i tektura

I

2012 201 3

2) WskaŹnik przvrostu liczbv Klientow w zakresie przeiecia obowiazkow odzvsku i recvklinqu [yol

w*rr,^ - 
u*: ot 

' 1oo
l(c

qdzie:

Kw _ Liczba Klientów rozliczanych w 2013r.
Ks - Liczba Kientów rozliczonych - wartoŚć zaindeksowana dla roku bazowego 201 1 do wałtości 100

W"_, - 
U rrr -U r,* o 100o.. 

U rr,

qdzie:

[Js,r_ llośc osób uczestniczących w szkoleniach Wspołorganizowanych przez KoP )RGANIZAżJA oDzYsKU opnxownŃ t )LEJÓW s.A.
w roku 2013,
lJs,w - llość osób uczestniczących w szkoteniach wspołorganizowanych przez KoP oRGANIZAŻJA oDzYsKIJ opnxownŃ t orclÓw
S.A. w roku 2012,

201 1 2012 2013

llość osob uczestniczących w szkoleniach bd.1) 41 47

Wa rźość w skaźn i ka (roUroku) X X
t) bd. - brak policzalnych danych za dany okres rozliczeniowy.

Ponizej zaprezentowano W sposób graficzny trendy w latach 2011-2013r. dotyczące przyrostu liczby

KlientÓw społki W zakresie pŻejęcia obowiązku odzysku i recyklingu odpadów pouzytkowych

i opakowaniowych oraz przyrostu liczby osób uczestniczących W szkoleniach Wspołorganizowanych
przez organizację.

KCIP oRGAhliZAC-jA sDxY$l{{-l *FAKł'ąlś.i{ i *r.fi*i*:+ii *;i.. iji'l}i!i::łJl]''
DE K LARAeJ JĄ $ e*n*Wl s K*W,Ą Ełbtd\f,d i i!

2011 2012 2013

Zainde ksow a n a I iczba KlientÓw 100 103,57 107,14

Wa rtość w skaźn i ka ( roUroku ) X 3,57?6

,) i, h nililrlr), :i



Przyrost liczby Klientów w zakresie
prcejęcia obowiązltÓw odąrsku i recykl i ngu
od padów poużytkowych i opakowan iowych

r.ra
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7łM
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too

s8

147,L4
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Liczba osób uczestniczących w szkoleniach
współorganizowanych przez

KoP organizacia odzysku opakowań
i oleiów S.A.
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{ Wvkres nr 4:

Liczba Klientow KOP Organizacja
odzysku opakowań i olejow S.A. w
zakresie przejęcia obowiązkow odzysku
i recyklingu odpadow uzytkowych
i opakowaniowych w latach 2011-2013r.

Wvkres nr 5: )
Liczba osÓb uczestniczących
w szkolen iach wspołorgan izowanych
przez KOP Organizacja Odzysku
opakowań iolejÓw S.A. w latach
2012-2013r.

4) Wskaźnik wspołorqanizowanvch akcii ekologiczno - edukacvinych [ońl

orr, -orr* . 100
orW

qdzie:

oeer_ IIość akcji ekologiczno-edukacyjnych wspÓłorganizowanych przez KoP oRGANlzAcJA oDzYsKU )PAK)WAŃ t otelow s.n. w
roku 2013,

oeew - 16ść akcji ekotogiczno-edukacyjnych organizowanych przez KoP )RGANIZAŻJA oDzYsKU opnxownŃ t oLEJoW S.A. w roku
2012.

2011 2012 2013

Ilość osób uczestniczących w akejach ekologiczno-edukacyjnych bd.1) 1 077 557

W artoś;ć wsk aź n i k a (ro Mrok u ) x X
1) bd. * brak policzalnych danych za dany okres rozliczeniowy.

* obliczenie lloŚci akcji ekologicznych było opańe na iloŚci zadeklarowanych przez WspÓłorganizatorów

lub na podstawie wydanych materiałów promocyjno-informacyjnych. Wańość wskaznika Wynika

W WarunkóW organizacyjnych zwiazanych z restrukturyzai!ą W grupie Kapitałowej, której częścią jest

KoP organizaĄa odzysku opakowań iolejów S.A.

DEKLARAcJA śRsDoWlsKOWA EMAs lil
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Główne wskaźniki

Ze względu na charakter działalnoŚci KoP organizaĄa odzysku opakowań i olejów S.A. główne

wskaŹniki efektywnoŚci określone W rozpoządzeniu EMAS nie mają znaczenia dla jej znaczących
bezpośrednich aspektów środowiskowych i nie są ujmowane W sprawozdawczości.

Zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi

Zgodnie ze zobowiązaniem dotyczącym zgodności z Wymaganiami prawnymi i innymi, do ktÓrych KoP
organizacja odzysku olejów i opakowań s'A się zobowiązała w Polityce Srodowiskowej' cyklicznie,
zawsze przed corocznym Przeglądem Zarządzania, wykonywana jest:

ocena zgodności działan z Wymaganiami prawnymi i innymi uregulowaniami dotyczącymi środowiska,

identyfikacja i ocena aspektÓw Środowiskowych związanych z działalnością i usługami Świadczonymi
przez KoP organizacja odzysku opakowań i olejÓw S.A.

W trakcie ostatniego Pzeglądu Zarządzania z dnia 17 ja.2014r. zweryfikowano wymagania prawne

i inne, do których KoP organizaĄa odzysku opakowań i olejów S.A. się zobowiązała i ktÓre odnoszą
się do Wyznaczonych aspektów środowiskowych.

ocena zgodnościz Wymaganiami prawnymi i innymizrealizowana została na dwóch płaszczyznach:

. W ramach oceny Wyznaczonych aspektów Środowiskowych wykonywana została analiza i ocena
wymagań prawnych i innych, które dotyczą aspektów środowiskovvych,

. W ramach wymagań SZŚ organizaĄa bieząco monitoruje wymagania prawne i inne, które dotyczą
działalności KoP organizacja odzysku opakowań i olejÓw S.A.

Po pzeprowadzeniu szczegołowej analizy i oceny zgodnoŚci z WW' wymaganiami stwierdza się,

ze KoP organizacja odzysku Opakowań i olejów S.A. spełnia wszystkie obowiązujące ją wymagania

formalno-prawne i inne, dotyczące Systemu Prawnego ochrony Środowiska'

6, Podsumowanie
W sprawach dotyczących oddziaływania KoP organizaĄa odzysku opakowań i olejów S.A. na

środowisko, w związku z prowadzoną działalnoŚcią, w celu wskazania potencjału doskonalenia lub

wskazania ewentualnych sugestii bądź uwag środowiskowych prosimy o kontakt z Wznaczonym
przedstawicielem naszej firmy:

KONSORCJU M OLEJOW PRZEPRACOWANYGH

oRGANlzAcJA oDzYsKu oPAKoWAŃ l oLEJoW s.A.

ul. Tytusa Trzecieskiego 14; 38-460 Jedlicze

woj. podkarpackie

Tel.: + 48 - 13- 43 84 106

Fax.: +48-13-4384722

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

www. konsorcj um.jedlicze. com. pl

Wydanie ll, 10 2014

KoP oRGANlzAcJA oDzYsKU oPAKownŃ l oLĘJoW s"Ą" sirona22z23
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Osoba do kontaktu:

Janusz Romanek - Pełnomocnik ds. SZŚ i EMAS

Tel.: +4813 43-84-506

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

Niniejsza Deklaracja Srodowiskowa służy pzedstawieniu wszystkim stronom zainteresowanym
informacji o oddziaływaniu na środowisko oraz efektach działalnoŚci środowiskowej Konsorcjum olejów
Pzepracowanych organizacja odzyku opakowań i olejów S.A.

Niniejsza deklaracja została opracowana W paŹdziemiku 2014r' Kolejna aktualizacja zostanie
opracowana w pażdzierniku 2o15r i po weryfikacji Weryfikatora EMAS upubliczniona na stronie WWW'

organizacji.

Prezes Zarządu

KOP O.O. OPAKOWAN I OLEJOW S.A.

Wydanie ll, 10.2014

'ysztof Topolski
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