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Szanowni Państwo,
,,D1ŚWADCZEN\E W EKoLoGlt, ZAUFAN\E W BIzNEslE" - motto pzewodnie Konsorcjum olejów

Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań iO|ejów S.A, odzwiercied|ające misję i ce|
działania Nasze1 firmy, które realizujemy popżez działalnośćzwiązaną z organizowaniem przedsięwzięć
związanych z odzyskiem, a szcżegó|ności recyk|ingiem odpadów poużytkowych (o|ejów odpadowych)
oraz odpadów opakowaniowych.
Dbałośóo otoczenie to obowiązek kazdej nowoczesnej firmy, D|atego też nasza działalnośó skupiona
jest na zaangazowaniu W edukację eko|ogiczną idązeniu do proeko|ogicznych zachowań i uregu|owań
prawnych, Z dumą możemy powiedzieó, Ze taka postawa procentuje, bowiem inwestycje eko|ogiczne nie
ty|ko wpływają na wizerunek i postrzeganie firmy, ale wypływają z troski o pzyszłe poko|enia,

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olelów S,A, nie tylko spełnia
wszystkle obecnie stawiane wymagania prawne, a|e podejmuje także działania mające na ce|u poprawę
działaInościśrodowiskowej, zarówno naszej organizacji jak równiez podmiotów współpracujących.
Wdrozenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO
14001 oraz standardu EMAS zgodnego w wymaganiami Rozpożądzenia Par|amentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1221l2O09 z dnia 25 listopada 2009 r, w sprawie dobrowolnego udziału organizacji
W Systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie, z uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE)
2017l1505 z dnia 28 sierpnia 2017r, zmieniające załączniki l, Il i lIloraz uwzg|ędniając Rozporządzenie
Komisji (UE) 201812026 zdnia 19 g rudnia 201 8r zmieniające załącznik lV- jest tego wyrazem,
Z ogromną satysfakcją pzekazujemy Państwu Zaktualizowanąw 2020 Dek|arację Srodowiskową KoP
Organizacja Odzysku Opakowań i Olelów S.A., w której znajdziecie Państwo informacje dotyczące
prowadzonych przez naszą firmę działań, W tym W szczegó|ności efekty działalnościśrodowiskowej
osiągnięte W ciągu kolejnego roku funkcjonowania Systemu Srodowiskowego,

otr Bargieł

Preżes ZarządU

KoP o.o, oPAKoWAŃ

l

oLEJoW S,A,

Pełnomocnik ds. SZS i E[/]As

KoP o,o. oPAKoWAŃ

l

oLEJÓW S,A,
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1. Oświadczenie weryf ikatora środowiskowego w sprawie
czynności weryfikacyjnych i walidacyjnych
TUV NoRD Po|ska Sp, z o,o, W Katowicach, o numerze rejestracji weryfikatora środowiskowego
EMAS PL-V-0001 akredytowany w odniesieniu do zakresu NACE 38,32,70 ośWiadcza,
ze przeprowadził weryfikację, czy Organizaqa, o której mowa w uaktualnionej Dek|aracji
Środowiskowej z pażdziernika 2021 roku.
KONSORCJUM OLEJOW PRZEPRACOWANYCH ORGAN|ZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ
l

oLEJoW S.A,

Trzecieskiego 14
38-460 JedIicze
o numerze rejestracji PL 2.,l8-002-49
u|, Tytusa

Nr BDO: 000006546

spełnia wszystkie Wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady

(WE)

nr 122112009 z dnla 25 listopada 2009r, doiyczące dobrowolnego udziału w systemie ekozarządzania
audytu we Wspó|nocie (EMAS)

i

Podpisując niniejszą dek|arację oświadczam, ze:

.
.
.

weryfikacja i walidacja zostały przeprowadzone w pełnej zgodności z wymogami rczporządzenia
(YVE) nr 122112009

wyniki weryfikacji

i

wa|idacji potwierdzają,

ze nie ma

dowodów

na brak

zgodności

z mającymi zastosowania wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska;

i

informacje zawańe w dek|arac]i środowiskowej organizacji dają rzetelny, wiarygodny
i prawdziwy ol:raz całej działalnościorganizac]i w zakresie podanym w deklaracji środowiskowej,

dane

Niniejszy dokument nie jest równowazny z rejestracją w EMAS, Rejestracja w EMAS moze być
dokonana wyłącznie przez organ właściwyna mocy rozporządzenia (WE) 122112009, Niniejszego
dokumentu nie nalezy wykorzystywaó jako oddzielnej informacji udostępnianej do Wiadomości
publicznej,

Oświadczam,ze przeprowadzona weryfikaqa spełnienia mających zastosowanie wymogów
Załączników |, |l, ||l i lY rozporządzenia (WE) 122112009 odbywała się w oparciu o nowe treści
Załączników określonych

.

.

:

Rozporządze n ie m Komisji (UE) 201711505 zmieniającej załączniki l, ll i |lI do Rozporządzenia
Par|amentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122112009 W sprawie dobrowo|nego udziału organizacji
w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspó|nocie (EMAS)

Rozporządzeniem Komisji (UE) 201812026 z dnia 19 grudnia 2018 r. załącznik lV do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122112009 w sprawie dobrowo|nego
udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EIMAS),

Sporządzono w Katowicach, dnią.-2 9, U.

aoe

/:)
/).__
l'a"

1

TulINORD

Wydanie lx, ,l0.2021

KoP oRGANlzAcJA oDzYsKU oPAKoWAŃ loLEJÓW s.A.
ZAKTUALlZOWANA DE KLARACJA ŚRODOWlSKOWA EMAS

strona4z25

2. lnformacje ogólne
KONSORCJUM OLEJOW PRZEPRACOWANYCH
ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ
l oLEJoW s,A.
ul, Tytusa Trzecieskiego 14; 38-460 Jedlicze

woj. podkarpackie

Te|,:
Fax,.

+

48 - 13- 43 8Ą 106

+

48 - 13- 43 84 722

E-mai|. konsorcjum.jedlicze@rnjsa,com,pI
www, konsorcjum,jedIjcze, com, pl

Nr BDO 000006546

Ę

Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000059362
Kapitał zakładowy: 2 500 000,00 PLN

Prezes Zarządu,- Piotr Bargieł
Akcjonariuszami Konsorcjum O|ejów Przepracowanych OrganizaĄa Odzysku Opakowań iO|ejów S,A.
są podmioty działĄące w branzy naftowej, są to:

.
.
.
.
.
.
.

Or|en Południe Spółka Akcyjna

Fuchs oil corporation (PL) Sp, z o,o,
Si|esia Oi| Sp, z o,o.
Ran-Dickmar Sp. z o,o,
Ran-Oi| Sp, z o.o,

Ran-Sigma Sp, z o,o.
Ran_Flex Sp, z o,o,

..\a
rłrTTil|oIL

Mohil'"

FucHs

rI'

+ Południe
l

f, \

KOP ORGANlZACJA oDzysKu oplxoweŃ l oLEJów s.A.
ZAKTUALlZOWANA DE KLARACJA ŚRODOW|SKOWA EMAS

Wydanie lx, 10,2021
strona 5 z 25

Konsorcjum Olejów Pzepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań iO|ejów S,A,, zgodnie z
kryteriami Ustawy z dnia 2 |ipca 2004r. o swobodzie działa|nościgospodarczej zalicza się do
mikroprzedsiębiorstw,

Powiązania i współzalezności,
Konsorcjum o|ejów Pzepracowanych - organizacja odzysku opakowań i olejów S,A,, nie posiada
spółek zależnych w rozumieniu przepisów prawa hand|owego,
Firma w ramach prowadzonej działa|nościwspółpracuje z Polską lzbą Ekologii w zakresie
szerokorozumianej działalnościekologicznej oraz opiniowania nowotworzonego prawa w zakre§ie
ochrony środoWiska, czego potwierdzeniem ]est prezentowany poniZej ceńyfikat członkostwa:

ęffi
Konsorcjllm Oleja)\Ą, Przepracorvanych
- Organizacia Odzysku SA
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3. Charakterystyka firmy
Konsorcjum O|ejów Pzepracowanych Organlzacja Odzysku Opakowań i Olejów S,A, powstało w 2OO2
roku w odpowiedzi na zmieniające się przepisy oraz potrzeby Przedsiębiorców w zakresie obowiązków
dotyczących odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych oraz odpadów opakowaniowych,
Działania organizacji są zgodne z zapisami ustawy o odpadach oraz ustawy o obowiązkach
przedsiębiorcóW w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej,
Organizacja Odzysku oferuje przedsiębiorcom:

.
.
.
.
.

przejęcie ustawowego obowiązku odzysku
Wykonanie po podpisaniu stosownej Umowy,

i

recyk|ingu oraz cale1 odpowiedzialności za jego

fachowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami pouźytkowymi i opakowaniowymi,
informowanie przedsiębiorców o wszelkich zmianach legis|acyjnych dotyczących podstawowych
aktów prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami,
wykonanie przejętego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów pouzytkowych i opakowaniowych,
szkoIenia z zakresu ochrony środowiska.

Całośódziałań naszej organizacji uzupełnia prowadzona edukacja ekoIogiczna społeczeństwa,

4. DziałalnośćKOP ORGAN|ZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ
l oLEJoW s.A.
Zakres działa|nościSpółki wynlka z zapisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(Dz, U, 2001 nr 63 poz, 639 z późniejszymi zmianami), nakładającej na pzedsiębiorstwa bardzo
rygorystyczne obowiązki gospodarowania odpadami poużytkowymi i opakowaniowymi,
Usławodawca włącząąc Organizacje Odzysku w system rea\izaĄi obowiązków w zakresie
gospodarowania odpadami pouzytkowymi i opakowaniowymiwskazuje, że przedmiotem działania
Organizacji Odzysku moze byó wyłącznie działalnośózwiązana z organizowaniem, zarządzaniem lub
prowadzeniem pzedsięwzlęć związanych z odzyskiem, a w szczegó|ności z recyk|inglem odpadów,
a takze działaInośćedukacyjna,

Ze wzg|ędu na potencjał techniczny głównego akcjonariusza firmy tJ. Or|en Południe S,A,, którą
insta|acja regeneracji olejów przepracowanych prezentuje najIepszą dostępną technikę itechnologię
polegającą na hydrorafinacji olejóW odpadowych, działalnoścnaszej organizacji odzysku w głównej
mierze koncentruje się na organizowaniu przedsięwzięc związanych z odzyskiem i recyk|ingiem olejów
odpadowych, Realizując przejęte W imieniu przedsiębiorcóW ustawowe obowiązki odzysku i recyk|ingu
olejów odpadowych, Spółka wykonuje to Zadanie w oparciu o umowy hand|owe, prowadząc
1ednocześnie wymaganą prawem sprawozdawczość,

Niezaleznie od powyższego Spółka rea|izuje w imieniu producentów i impońerów o|ejów smarowych
także obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

Wydanie lX, 10,2021
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Współorganizacja Sysźemu Recyklingu Odpadów Poużytkowych

i Opakowaniowych

Zgodnie z wymaganiami obowiąZujących przepisów prawnych, obowiązek odzysku i recyklingu olejów
odpadowych oraz odpadów opakowaniowych Przedsiębiorcy mogą reaIizować:

.

samodzielnie t1. zbierając i dostarczając odpady pouzytkowe i opakowaniowe do recyklera
podmiotu prowadzącego odzysk odpadów,

|ub

-

na

. popżez przekazanie
.

obowiązku odzysku

i

recyk|ingu uprawnionej organizacji odzysku

podstawie ZaWartej umowy,

poprzez wnoszenie do Urzędu Marszałkowskiego tZW. opłaty produktowej - w związku
z niewywiązaniem się z ustawowego obowiązku odzysku i recyk|ingu odpadów pouzytkowych

i

opakowaniowych ciążącym na przedsiębiorstwie,

Podstawową działaInościąw zakresie współorganizacji Systemu RecykIingu jest przejmowanie
ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych od
Przedsiębiorstw wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe oraz produkty w opakowaniach,
Wykonując swoje statutowe obowiązki spółka kieruje się zasadą rzete|ności izgodnościpodejmowanych
działan z obowiązującym prawem.
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Edukacja ekologiczna
Niezaleznie od działalnościw zakresie odzysku i recyklingu odpadów pouzytkowych i opakowaniowych
Konsorcjum Olejów Pzepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S,A. aktywnie prowadzi
działania zmierzające do kształtowania i zmiany zachowań proekologicznych społeczeństwa , poprzez,.

.
.
.

prowadzone akcje edukacyjne w jednostkach oświatowych,

bezpłatne |ub odpłatne szko|enia i/|ub konferencje

z

zakresu systemu prawnego ochrony

środowiska, w szczegó|ności gospodarki odpadami, opłat środowiskowych itp.,

organizacje akcji i konkursów o charakterze eko|ogicznym,

W latach 2012-2021 współorganizowano szereg przedsięwzięc pro-ekologicznych, między innymi:

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Smiecj segregujesz środowisko ratujesz"
Konkurs przyrodniczo-ekologiczny: ,,WpłyW prodUktów ropopochodnych na ekosystemy"

PowiatowyPiknikEkoIogiczny,,EKO-Raban"
,,Czym skorupka za młodU nasiąknie"
,,EKO Raban w Powiecie"
Akcja edukacyjna -,,Wpływ produktów ropopochodnych na ekosystemy"
Akcja edukacyjna w szkołach pt: ,,Prawidłowe postępowanie w przypadku o|ejów przepracowanych
i odpadów komunalnych"
Konkurs wiedzy eko|ogicznej ,,Myś||ogicznie - źyj eko|ogicznie"
konkurs wiedzy ekoIogicznej ,,odpady opakowaniowe i pouzytkowe"
Konkurs ekoIogiczno-plastyczny,,Ratujmy świat",
Konkurs literacko-ekoIogiczny,,Wierszo Rady na Odpady"
Projekt,,Eko-Tydzień" pod hasłem:,,MyślęEkoIogicznie"
Projekt eko|ogiczny ,,Z eko|ogią za pan brat, czy|i jak postępować z przepracowanym o|e]em"
lI

Projekt eko|ogiczny,,O|e.Je Przepracowane - prob|em czy szansa"
Projekt eko|ogiczny ,śażdyPrzedszko|ak wie, ze eko|ogia jest ok"

Konkurs eko|ogiczny,,Kochasz Las - Zbieraj Maku|aturę oraz Eko Foto"
projekt "kazdy przedszkolak wie, ze ekologia jest ok"
Piknik Ekologiczny dIa Szkół sanockich
Projekt ekoIogiczny ,,Jaki piękny jest ten Swiat"
konkurs plastyczny ,,Juź kolory wszyscy znamy - segregację zaczynamy"
Projekt EkoIogiczny,,Ekopatro|"

Konkurs eko|ogiczny ,,Eko,zabawka - fajna sprawka"
Pojekt eko|ogiczny pt, ,,czysto, zdrowo, recyk|ingowo"
Projekt ekologiczny pt. ,,Ziemia to nie wysypisko
Projekt ekoIogiczny,,Ratujmy świat"

- dbaj o środowisko"

Projekt ekoIogiczny,,Umiem segregowaó śmieci"
Projekt eko|ogiczny,,Z odpadami za pan brat"

Konkurs ekoIogiczny ,,Zbieraj makulaturę - Wspieraj natUrę"
Tam gdzie dzieci. nie ma śmieci,
Drugie życie żeczy.

KoP oRGANlzAcJA oDzYsKU oPAKoWAŃ loLEJóW s.A.
ZAKTUALlZOWANA DEKLARACJA ŚRODOWlSKOWA EMAS

Wydanie lX, 10.2021

strona9z25

Więcej informacji na temat akcji edukacyjno-eko|og icznych organizowanych iwspieranych przez KoP
Organizacja Odzysku Opakowań i O|elów S,A. znajduje się na stronie wvwv. konsorcium.ied|icze-com, p|
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5, System Zarządzania Srodowiskowego
W 2013 roku decyĄązarządu KOP Organizacja Odzysku Opakowań i O|ejów S,A, rozpoczęła prace nad
wdroźeniem Systemu Zażądzania Srodowiskowego wg wymagań normy PN-EN lSO 14OO1'2005,
czego efektem było uzyskanie certyfikatu zgodnościz WW, standardem, W roku 2017 dokonano
aktua|izacji funkcjonującego systemu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN lSO 140O1,20'15,
uzwzg|ędniając znowe|izowane wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017l1505 z dnia 28 sierpnia
2017r. W roku 2019 uwzględniono w systemie Zaządzania Srodowiskowego i EMAS wymagania
zalącznik lV wprowadzonego Rozporządzeniem Komisji (UE) 201812026 z dnia 1 9 grudnia 2018r,
System Zaządzania Srodowiskowego jest wdroźony w całym obszarze działa|nościfirmy
KOP Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. d|a wskazanej w pkt, 2 niniejszej Dek|aracji
Środowiskowej lokalizacji i uwzględnia następujący zakres prowadzonej działaIności:
,,ProfesjonaIne organizowanie i koordynowanie przedsięwzięó związanych z odzyskiem
i recyk|ingiem odpadów pouzytkowych i opakowaniowych oraz edukacja ekologiczna"

System Zarządzania Środowiskowego firmy jest opańy na zastosowaniu podejścia procesowego.
Zidentyfikowane w firmie procesy i podprocesy podzieliliśmy na trzy podstawowe grupy.

Procesy Zarządzania,

.
.
.
.

zarządzanie zasobami
PIanowanie

strategiczne

i

operacyjne zarządzanie biznesem oraz przywództwo

Utrzymanie idoskona|enie sZŚ iEMAS

Procesy KIuczowe:

.
.
.
.

Pozyskiwanie iobsługa K|ienta:
ZakupY DPo i DPR:

sprawozdawczośćdo uzędów:
EdukacjaproekoIogiczna:

Procesy Wspomagające:
. Adm jnistracja branżowa

.

i nadzor nad wymaganiami prawnymi oraz innymi wymaganiami,

do

których organizacja się zobowiązała
ZakupY-

Udokumentowany, wdroźony i ceńyfikowany przez mlędzynarodową jednostkę ceńyfikującą TUV NORD
PoLSKA Sp. z o.o. System Zarządzania Srodowiskowego zobowiązuje naszą organizację iwszystkich
pracownikóW do świadomego podejmowania działań na rzecz optymalizacji prowadzonych procesów,
]ak również ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Dowodem proekoIog icznego charakteru oraz transparętności podejmowanych działań jest poddanie
organizacji dobrowolnemu udziałowi W systemie ekozaządzania i audytu we Wspó|nocie EMAS zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122112009 z dnia 25 |istopada 20O9r,
z uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) 2017l1505 z dnia 28 sierpnia 2017r- zmieniające
załączniki |, Il i llI oraz uwzględniając Rozporządzenie Komisji (UE) 201812026 z dnia 19 grudnia 2018r
zm ieniające załącznik lY.
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Dowodem zgodności oraz wiarygodności naszych działań są uzyskane przez naszą organizację:
Ceńyfikat Zgodności z normą PN-EN ISO 14001-.2015, Potwierdzenie TUV NORD o pozytywnej
weryfikacji EMAS oraz Ceńyfikat Rejestracji w EMAS:
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Polityka

Systemu Zarządzania Srodowiskowego i EMAS
KOP Organizacja Odzysku Opakowań lOlejów S,A.
Uwzględniając kontekst organizacji, wymagania i oczekiwania stron Zainteresowanych oraz charakter
prowadzone1 działaInościzwiązanej z organizowaniem przedsięwzięó z zakresu odzysku,
a w szczególności recyklingu odpadów pouzytkowych i opakowaniowych nadrzędnym ce|em Konsorcjum
o|ejów Przepracowanych Organizacla Odysku Opakowań i O|ejów S,A, jest ograniczanie negatywnego
wpływu na środowisko wytworzonych odpadów, poprzez systematyczne zwiększanie Iiczby K|ientów
obsługiwanych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów pouzytkowych i opakowaniowych oraz
kształtowanie i zmiana zachowań proekoI09icznych społecznościW toku prowadzonych działań
edukacjno-ekologicznych,

Wyznaczone w Polityce ce|e osiągamy dzięki aktywnej współpracy z recyk|erami i Klientami,
zaangazowaniu wszystkich pracowników naszej firmy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się
z pańnerami biznesowymi,
Zarząd Organizacli Odzysku zobowiązuje się do:

.
.

.
.

ochrony środowiska,w tym zapobiegania zanieczyszczeniom środowiskowym,

spełniania wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych

i

innych zobowiązań

dotyczących zgodności,

ciągłego doskona|enia Systemu Zarządzania Środowiskowego w ce|u poprawy Środowiskowych
efektów działalności
zapewnienia odpowiednich ZaSobóW

i

środków do wdrażania niniejszej polityki.

Dowodem społecznej iśrodowiskowe1 troski jest wdrożenie istosowaniew organizacji Systemu
Zażądzania Środowiskowego wg wymagań międzynarodowej normy PN-EN lSO 1400'1,2015 oraz
poddanie organizacji dobrowo|nemu udziałowi w systemie ekozarządzania i audytu we wspó|nocie
EMAS zgodnie z Rozporządzenie m Par|amentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122112009 z dnia
25 listopada 2OO9r, z uwzg|ędnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) 2017l1505 z dnia 28 sierpnia
2O17r. zmieni'ące załącznlki l, Il i l||, a takze uwzględniając wymagania rozporządzenia Komisji (UE)
201812026

z dnia

19 grudnia 2018r zmieniającego załącznik lY

-

Niniejsza Po|ityka SZŚ i EMAS została zakomunikowana wszystkim pracownikom pracującym
w organizacji i w jej imieniu oraz jest publicznie dostępna d|a stron zanteresowanych,

KoP o,o, oPAKOWAŃ l oLEJoW S A,
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ponizej prezentujemy pismo GeneraInego Dyrektora ochrony Środowiska w
sprawie utrzymania
rejestracji standarU EMAS:

GnNpRnI-Ny DrrREKr,()R
OcIIR()Nv Śn<rnowtsxł
Andrzej Szwe ttrl-Lewtl llclou,,s ki
Warsżawa 1a-03-2o21

f.

BP_ RP,4600,B,2021 ,ZK

Pan
Piotr Bargiet
Prcź6s zażądu
Kon§orcjum ol9Jów Plz€pracowanych
o19anizacja odzysku opakowań
i olelów s.A.
szanowny Panię Prozesie,

Uprzejmie informuję, iż po otrżymaniu Wypełnionego formularża oraz zaktualjżowanej
deklaracji środoWlskowej, żgodnych z Wymogami Rożporządż6nia ParlamentU Europ€jskiego
i Rady (WE) ft 1221l2oo9 z dnia 25 lislopada 2009 r, W sprawie dobrowolnego udziałU

organizacji W systemie ekozarządzan a i audytu We Wspólnocie (EMAS), uchylającego
Rozporżądzenie (wE) nr 76112001 o.az decyĄe Komisji 2oo1/681ME i 2oo6/193/WE,

niniejszym ulzyallję_l.ejg§łąsĘ organjzacji Konsorcjum olojów Przopracowanych
orqanizacja odzysku opakowań i olojów s.A. W reje§trze organjżacji żarejestrowanych W
krajowym sy§temie ekożarżądzanja iaudytu (EMAs), żWanym d6lej ,,rojestrem EMAs'.

organizacja jest Wpisana do l€jestru

EMAS pod numerem: PL 2.18.002.49.

Proszę prżyjąćWyraży uznania i życzenia dalszych sukcesóW W ciąglym doskonaleniu

systemu zarżądzania środowiskowego funkcjonUjącego W Państwa organlzacji,

MAREK KAJS

Zastępcn Gencf ahlego Dyr§klotłl
zast§pctt ceneralnc8o Dyrcktora ochrony
/

- podpjsany cytiowo/

Wydanie lX, 10.2021
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A DEKLARACJA ŚRODOWlSKOWA EMAS

Struktura odpowiedzialności i uprawnień
Struktura organizacyjna firmy KOP Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. została tak
pomyś|ana,aby zapewnió sprawne iefektywne wykorzystanje wiedzy i kompetencji poszczegó|nych
pracowników - przy jednoczesnym zapewnieniu kIarownego podziału zadań, kompetencji
i

odpowiedziaIności, Graficznym odzwiercied

|en

iem struktury organizacyjnej firmy jest ponizszy schemat

pełnomocnik
ds, SZŚ i EMAS
Dział Rozliczeń
iMarketingu

Edukacja
ekologiczna

Organizowanie
odzysku i recyk|ingu

W ce|u zapewnienia skutecznego iefektywnego funkcjonowania SZŚ i EMAS Zarząd określ|ł
iZakomunikował pracownikom zakresy uprawnień i od powiedzialności.
W związku z Wdrozeniem Systemu Zarządzania Srodowiskowego i EMAS Prezes Zarządu powołał
Pełnomocnika ds, SZŚ i EMAS, który obok dotychczasowych zadań odpowiedzia|ny jest za
koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie działań oraz doskona|enie Systemu Zaządzania
Środowiskowego w firmie KOP Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S,A,, poprzez p|anowanie
auditów sprawdzających, przeg|ądów systemu, wdraźanie działań korekcyjnych, korygujących Iub
zapobiegaWczych. odpowiedzialny jest on również za biezącą Współpracę ze stronami zewnętrznymi
w sprawach SZŚ i EMAS,

Ko m

un i

kacj a wew

n

ętrzn a i zew

n

ętrzn a

Proces komunikacji wewnętrznej jest sprawny z uwagi na duze zaangażowanie Kierownictwa firmy
w funkcjonowanie poszczegó|nych procesów zachodzących w organizacji oraz pzyjęte metody
komunikacji,

komunikacia z zewnetrznvmi stronami zair]teresowanvmi odbvwa się w formie:
. rozmów handIowych - organizowanych w ramach biezącej działaIności,

.
.
.

.

publikacji informacji dotyczących SZS i EIMAS, w szczegó|ności w formie corocznie aktua|izowanej
Deklaracji Środowiskowej,

prowadzonych akcli i przedsięwzięó edukacyjnych,
kontaktów te|efonicznych i/|ub emaiI za pośrednictwem ustanowionych i upub|icznionych na stronie
www danych kontaktowych do Pełnomocnika ds, SZS i EMAS, który jest uprawniony do
reprezentowania spółki na zewnąlrzw sprawach SZS i standardu EMAS,

spotkań informacyjnych - organizowanych w ramach potrzeb wynikających z bieżące1 działalności
lub wniosków stron zainteresowanych,
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W ce|u zapewnienia sprawności i efektywności procesów komunikacyjnych w KOP Organizacja Odzysku
Opakowań i Olejów S,A. opracowano tzw, |V]acierz Komunikacji Wewnętrznej iZewnętrznej, w której
okreś|ono: co ma byó komunikowane, do kogo ma byó komunikowane, kiedy ma być komunikowane,
metoda komunikaqi oraz osobę odpowiedzialnąza proces komunikacji w danym obszaze,

Zażąd fimy KOP Organizacja Odzysku Opakowań

S.A, pod.jął decyzję, że informacje
dotyczące znaczących aspektów środowiskowych organizacji są publikowane na zewnąlrz w formie
Dek|aracji Środowiskowe1 udostępnianej bezpośrednio w firmie oraz na stronie internetowej KOP
Organizacja Odzysku Opakowań i O|e]ów S,A.
i O|ejów

Pełnomocnik ds. SZŚ i EMAS zobowiązany jest do corocznego uaktua|nienia Dek|aracji Środowiskowej
i zapewnia jej Zatwierdzenie przez Weryfikatora Srodowiskowego EMAS.
o zakresie iformie udostępnianych informacji decyduje kazdorazowo Zarząd. Deklaracja Srodowiskowa
przed opub|ikowaniem winna zostaó zatwierdzona przez Zarząd fimy oraz zweryfikowana przez
uprawnionego Weryfikatora EN4AS,

Aspekty środowiskowe
Meritum systemu zatządzania środowiskowego i standardu EMAS jest ideniyfikacja aspektów
środowiskowych w organizacji, ich ocena i wyznaczanie tzw, aspektóW znaczących, które:

.
.
.

są podstawą do wyznaczania ce|ów, programów izadań środowiskowych,
stanowią punkt wyjściaprzy ustanawianiu poIityki Środowiskowej,

stanowią odniesienie do sterowania operacy.Jnego, w tym do monitorowania środowiskowych
efektów działaInościorgarizacji,

W systemie zaządzania środowiskowego i EMAS firmy KOP Organizacja Odzysku Opakowań i O|ejów
s,A. ustanowiono, Wdrożono i utrzymuje się procedurę identyfikowania i oceny aspektów
środowiskowych, która bierze się pod uwagę tzw, cykl życia i obejmuje:

.

.
.
.
.
.

ldentyfikację aspektów środowiskowych związanych

z

realizaqą 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,

wyznaczanie aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieó znaczący wpływ na
środoWisko tzw. znacząCy ch aspektóW środowiskoWych,

Dokumentowanie informacji dotyczących aspektów środowiskowych oraz bieżącej aktua izacji tych
informacji,

Sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi w odniesieniu do Polityki Systemu
Zarządzania Srodowiskowego i EMAS oraz ce|ów, zadań i programów środowiskowych,
Przeg|ąd i aktualizację aspektów środowiskowych i sterowania operacyjnego,

i

kwaIifikacja aspektów środowiskowych dokonywana jest przy współudzia|e pracowników
poszczególnych komórek organizacyjnych i obejmuje zarówno:

ocena

.
.

bezpośrednie aspekty środowiskowe - które są związane z działa|nościąi usługami organizacji
nad którymi sprawuje ona bezpośrednią kontro|ę zarządczą,

pośrednie aspekty środowiskowe - które mogą wynikaó

Z

re|acji organizacji

ze

stronami

trzecimi, na które organizaqa moze mieó pewien wpływ,
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i

kwalifikacja ryzyka związanego z aspektami środowiskowymi wykonywana jest metodą
szacowania ryzyka,,Risk Score", opańą na punktowej ocenie parametru, Wg następujących kryteriów:

ocena
Pkt.

Kryteria oceny Aspektów Środowiskowych w KoP oRGANlzAcJA oDzYSKU oPAKoWAŃ

l

oLEJÓW s.A.

szkody/ korzyści w środowisku (stopień Wpływu danego aspektu na środowisko) - A
10

bardzo

d!zy

B

duży

6

średn i

4

rl,]

Poważna katastrofa eko]ogiczna/ przełomowe korzyścidla ślodowiska
Katastrofa ekoiogiczna l z|aczące kolzyśa dla środowiska
lstotny !sżczerbek W środoW skL] lub Złarnanie literalnych Wyma9ań prawnych W danym obszalze
ochrony środoW]ska/duże korzvścid a środowiska
lncydent środowiskowy o n]ewie kim zas

ały

2

Baldzo rńa]y

1

mikro

WpłyW jest n eW

ęgu

skali/ urniarkowane kolzyści dla ślodowiska

elki niewie]ke korzyścldlaśrodowska

WpłyW jest tak niewie ki, ze oddziałuje na środowisko Wsposób niedostrzegalny zalóWno korzystny

iak też n ekorzvstnV

częstotliwość(prawdopodobieństwo) WysĘpienia aspektu środowiskowego - B:
7

c ągła

6

b. częsta

WpłyW Występuje

5

częsta

WpłyW Występuje

4

Sporadyczna

Wplyw Występl.]]e

3

okazjona na

2

minirn alna

1

n eprawdopodobna

stale (24hldobę)

WpłyW WystępUje stale W trakcie lea

izacj procesu

codziennie W proces e, jednak nie W sposób ciągły

az |a

lydzleń

WpłyW Występl.]]e Taz na m es ąc

Nie
/ nigdy

W

ęcej niz k]lka Gzy foczn)e

WpłyW nigdy nie Wystąpił ]!b prawdopodob]eństwo Wystąp enia jest bardzo rnałe

MożliwośćWykrycia zagrożenia (czas reakcji) 4

bardzo mała

3

ma]a

2

średn a

1

d|-)za

c
np gdy

Wykryc e zag rozenia iest n emoż We lub ż dużyrn opóźn ieniem,

elementach środow]ska
możliwośćWykryc]a zag.ozenia jest niewie ka

W d

oczne są skutki

W

możliwośćWykrycia żagrozenia jest duza
Zagrożen e jest dentyfikowane W chwili Wystąpienia

odwracalnośćaspektu lub wpływu/oddziaływania w środowisku - D
WpłyW aspekiu na środow sko n e iest W pełni odwracalne

Nie
2
1

Tak, trudne ub kosztowne

Tak

WpłFłaspektu
WpłyW

na środoW sko jest W pełni odWracalne, ale tludne lub kosztowne

aspekt! lub Wpływu na środowisko jest

W

pełn odwraca ne

skala działaIności, w której Występu.ie aspekt środowiskowy _ E
duźa
3

średn ia

2

n,]ała

1

żnikoma

Duże przedsięb orstwo

(

250 iWięcej osób żatrudnionych)

Sredn e przeds ęb orstwo (50 - 249)
Małe przedsięb orstwo (10 49 osób zatrudn onych)
IMikroprzedsięb orstwo ( 1_9 osób zatrudn]onych)

Wrażliwośćśrodowiska lokalnego, regionalnego, globalnego
1

bardzo mała

2

mała

3

średn]a
d|lża

-

F

Ze Wżględu na m ejsce Występowania aspektu oraz Walory środoW skowe Występuje bardzo rnała
Wraz Wośćślodowiska (np teren przernysłowv natura 2000)
Ze Względu na miejsce Występowania aspektu oraz Wa ory środowiskowe Występlje mała Wraz iwość
ślodowiska (np teTen przemVsłoWV. natura 2000)
Ze Względu na miejsce Występowania aspekiu oraz Wa ory środowiskowe Występuje średn a
Wrazliwość środoW ska (np. teren plżemVs]oWV natura 2000)
Ze Względu na miejsce Występowania aspeklU oraz Wa]ory środowiskowe Występuie duża Wrażliwość
środowiska lokalneqo (np, teren przemVsłowv, natura 2000)

znacżenie dla zainteresowanych stron i pracowników organizacji -G
1

małe

2

średn e

3

dUze

4

Bardzo duże

Aspekt i]ego WpłyW nie jest dosłrzegalny plzez strony zainteresowane
Aspekt ijego Wp]yW jest lub może być dostrzega ny prżez strony za ntelesowane ale n e
z dentyf kowano bezpośredn]ch WVmagań W tvm obszarze, nie zqłoszono skalqi itp,
Aspekt ijego WpłyW ]est dostażegalny przez stlony zaintelesowane gdyż Wyańykułowano
ednoznacżne wvTńaqan a d a daneoo asoektu.

Aspekt jego

lstnienie stosownych pźepisów w dzi€dzinie
10

TAK

0

Ne

WpłyW ]est dotkliwy d a stron

środowiska i ich wymagań o€z

zainteresowanych

i

Wymaga reakcji

koniecznośćWdfożenia stosownego monitorowania (H)

Ustalono W przepisach prawnych lub innych kryteria mon tolowania lub porniaru aspektu
środow skoweoo
Brak usta onych kryter óW prawnych lub innych dotycżących monitorowania lub pomiaru aspektu
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Obliczanie Całkowitego Wpływu Srodowiskowego

(W) :

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

Gdzie:
A , Mażliwaścwyrządzenia szkód v,/ środóvr'isku (slopień Wpływu danego aspektu na śradowiska)
B - Częstatliwaśc (pravr'dópodobieństwo) wystąpienia aspektu śradowiskowega
C - Mozhwośc Wykrycia zagrażenia (czas reakcji)
D - adwracalnaśc aspektLl lub wpływu V/ śrada|/1/lskL1
E - skala działakości,w którcjwystępuje aspekt śradawiskowy
F - WrazliwośC śradowiska lol@lnego, regionalnega. glabalnega
G - Znaczenie dla zainteresawanych stron i prccawnikóW arganizacji
H - lstnienie stosownych przepisów W dziedznie śrcdowiska i ich vllymaga11 araz końlecznaść wdrażenia stasownego manitorowania

Klasyfikacja Wpływu srodowiskowego oraz ocena Aspektu Środowiskowego
Kategoria Aspektu Środowiskowego

Wpływ
6 +35

mały

36+150

średni

znaczący ll Kategorii

duży

zna)zący I KaIegal

151

Uwaqa

37o

+

1

nleznaczący

i

:

W przypadku, gdy w związku z c!anyn aspektem śradowiskowym ocena zgodnośCiZ mającymi zastosowane wymaganiami
prawnymi i innymiwskazuje na niezgodtlość, niezależnie od wyników punktowej OCeny danego aspektu jeSt ol1 oceniany jako
Aspekt znaczący l Kategorii-

Uwada 2:

W pżypadku oceny aspektów środawiskowych pozytywnych metadologia oceny jest prowadzona na padstawie
daśWiadczenia w kontekście Ww. kryteriów, jednakźe nie prowadzi Się punktawego pfteliczenia- Wynik Oceny jest
pżedstawjany w fonnie opiSawej.
Def i n icie kl asvfi kaci i Aspektów Ś rod owi ,kowvch :
Aspekt nieznaczący - aspekt środowiskawy, który ze względu na Charckter lLlb skalę nie ma i nie maże mieć niekorzystnego
WpływLl na środowisko,

Aspekt znaczący ll Kategorii - aspekt środ)Wiskawy, który ma lub może mieć umiafuowany wpływ na środowisko i/lub ze
względLI na charakter, wymagania prawne i inne, wrażliwośćśrodowiskawą wymaga monitorowania,

Aspekt znaczący l Kategorii - aspekt środowiskawy, który na lub może mieć znaczący Wpływ na śradowisko i/Iub Występują
niezgodnośCi z obawiązująCyni wymaganian]i prawnymi iinnymi, które odlloszą się do danego aspektu, Aspekty te stanowią
punkt wyjśCiado formuława celów, Zadań i progrcmóW środowiskowych-

środowiskowe w kop orqanizac

owań i Oleiów S,A.:

Aspekty Bezpośrednie - Negatywne

Eksploatacja b Ula

ocena

A§pekt Środowiskowy

Źródło aspektu

R

Zuzycie medióW (energ a cieplna
enelgia e eklryćzna pobór
żużycie Wody zlzut ściekóW

ocena punktowa

zqod-

B

c

D

E

Kategoria

G

H

R

X

zgodny

2

5

1

2

1

2

2

0

26

N

X

zgodny

2

5

1

2

1

2

2

0

26

N

x

zgadny

2

2

1

2

1

2

3

10

42

z.K

X

zgodny

2

2

3

2

1

2

2

0

24

N

z9odny

z

1

3

1

2

3

10

48

z-K ll

zgodny

3

1

2

1

10

69

z-K

bVto\łVch)
Eksp oalac]a b Lr ra
Eksp oatac]a biura
Eksp oatac]a

klmatyzac]

W

po]azdach sh]zboWych
Eksp oatac]a

pornieszćzen ach
ooiazdach słLrzbovr'vch
Kontakty
międzyludzk e W

związku z

Wykonylvaniem zadań

ZUżyce pap

erLr W ramach

pfac

Wy,iwalzanie odpadóW slałych
(nnych niż niebezp eczne)W
zw azku ż dzała nościąb ura

Zużyc e zasabów
nat!ralnych
Za| eczyszcze|ie

11

czynn k cholobotwórcży

Wpływaiący na zdrow -"
pracown kóW Wyn kaiqcy ż
!zyikowania k matyzaloróW W
Em s]a zani€czyszczeń
do
pow elrża czynn kóW chłodn cżych
prżypadku
W
rozszcze n en a
k

imalvzaci

czynnik chorobolwórczy
związany z Cov d- 19

Zachoro,,!an a

za|ieczyszczenie
żUbożen e Warstwy

zacharawania

X

X

3

2

1l

służbowvch
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cd. Aspekty Bezpośrednie - Negatywne
Źródło aspektu
Eksploatacia

poiazdóW służboWych
Eksp oatacja
po]azdóW stużboWych
Eksp]oatac]a
pojażdóV", słuzboWych

Eksploalac]a b ura

Aspekt Środowiskowy

Wpływ

Enrisja zan ecżyszczeń do
powietrza spa in W !.Jyn ku
eksp oatac po]azdów służbowvch
Zuzycie palWa do pojazdóW
!żytkowanych do ce óW

służbowych
Em s]e zanieczyszczeń do
środowska W związku z awarią
poiazdóW służbowych (Wyc ek
substanc] chern cznvch)

Emisje zan eczyszczeń do
po\i/ietrza oraz żaglożen e życ a
zdlow a powsla]ące W trakc e

poWelrża

ocena
zgod-

R

ności')

X

żgodny

X

ocena punktowa
B

D

Kategoria

G

H

R

aspektU])

2

3

10

50

Z-K ll

E

2

4

1

2

4

1

2

1

2

3

0

26

N

1

2

2

1

2

2

0

4D

z-K

1

2

3

10

1

2

2

0

X

żgodny

4

X

żgodny

6

,1

X

zgodny

2

2

,1

ll

Zan eczyszczen e
i

ulżądzeń eksploato\łanych przez
KoP organ Zac]a odzysku

opakowań oe]óWSA

Zan eczyszczenie

Zal\ eczyszczen e
s eby

Em sie żan ecżysżczeń do
środo$l ska \,! żW ąZku z awar ą
Eksp oatacja b ura

aspektu])

gleby Wodanri po_

2

z-K ll

zanleczyszcze|le
1

4

24

N

W

Aspekty Bezpośrednie - Pozytywne
Źródło aspektu

ocena
zgod"

Aspekt Środowiskowy

Dz a]a nośc

podstaVr'oWa

KoP

olgan żacja odzysku
opako],Vań i o e]óW

SA

opakowan oWych ole]ÓW

odpadóW

lrafa]ących na

zgodny

X

zgodny

(aspekt pozytywny)

ogran cżenie

Dz ała ność

Edukacyina
(szkoenia

X

negatyr,vnych

Ksżtałlowan e poslaw
proeko ogicznych społecznośc

edukacy]ne)

(aspekt pozylyłVny)

asp€ktu3)

Aspekt środoWiskoWy pozytyWny
będący ]ednocześn e kluczoWym
€ ementem dż ała noścspółk

ograniczen e

organizowanie systemu zb órk
zagospodarowan a odpadóW

Kategoria

ocena opisowa

ności2)

R

ZaróWno ż punkiu Wdzen a efektó\ł

działalnośc środow skowej, iak róWn ez
biznesowego rozwoiu organ zac]
na]eźv dażvc do eoo wzmocn €n a
Wiedza i śW adomośćeko og cżna
społeczeństwa jes1 k uczowym
e emeniem rac]onalne] iżgodne] z
Wymaganiam systemu plawnego
ochrony środowiska "eksploatacj '
środoW ska naiuralnego.
Należy dąZyc do wzmocn er]ia
dz ała noścspółki W tym zakres e przy

zK-l

zK-l

uWzględnieniu Warunków

ekonornicznych

Aspekty Pośrednie
Źródło aspektu

Eksploalacja

b

!ra

R

ocena
zgodnościż)

X

zgodny

X

żgodny

X

zgodny

Aspekt ŚrodowiskoWy
W}Ąłarzan e odpadóW
komuna nych , wylwórcą
odpadóW W rozumien U prawnym
]est na]emca ob ekt|] a e
powsta]ą one W porn eszczen ach
eksp oatowanych prżeżKoP

zan eczy szcze|ie
środow ska
odpadam]

ocena punktowa
B

2

D

E

Kategoria

G

H

R

aspektu3)

5

1

1

1

2

2

0

24

N

6

1

2

3

2

3

10

108

z-R ll

2

2

1

1

3

2

0

22

N

organ zacja odżysku opakowań

oe]óWsA

WpłyW recvk eróW pośredn kóW
na środow sko nat!ralne

tecyklelóW

pośrednikóW)

olganizo\tlanych

będących klucżoWynri
dostawcam KoP organ żacia
odzvskt] ooakowań i oleiów s A
komuna nych przez uczeslnikóW
W trakcie eventóW na któlych
prowadzon€ są kamparrie
edLrkacyjno_eko

Recyk ing odpadóW

zan eczyszczen e

ogicżne, W

obiektach do któryclr

KoP

2

organ zacja odzysku opakowań

oejóWsA

n e pos ada tytułu

]) Rodza] aspeklu Polencjalny, Rżeczywisty,
2J o.e.3 Z9ocncś. zgodny / Niezgodny
3) Kateoó.a aśpektu N _ nieznacżący, zK] - zńacżący drugjej kateqorii,

zK] - żnaczących pieruszej

kategorii

r<o
s,l.
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Znaczące Aspekty środowiskowe w KOP Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.
organizowanie systemu zbiórki

Aspekt znaczący

Aspekt Awaryjny
ll Kategorii
Aspekt znaczący
ll Kategorii

KoPo,ooo,sA

Wytwarzanie odpadóW stałych (innych niz niebezpieczne)
z dżia]a nościąb]ura
Em qa za|ieczyszczeń do powietlza

spa

W zW

DziałalnoścEdukacyjna
Eksp oatac]a pom eszczeń

ązkU

bjuloWych

słL]żboWych

Eksploatacja pojazdóW
słuzbowych

czynn k cholobotwórczy zwlązany z Cov d-19

Kontakty m ędzyludzkie W
zW ązku z Wykonywaniem

Emlsje zanieczyszczeń do środowiskaW zW ązklJ z awalią pa]azdóW uźytkowanych
do ce óW s]uźbowych przez pracownikóW KoP organ zacja odzysku opakowań

Eksp oatacia pojazdóW

Aspekt znaczący
ll Kategorii

Aspekt znaczący
ll Kategorii

DzlałalnośćpodstaWoWa

j olejoW

Ksziałtowanie postaw proekolog cznych społeczności
(Aspekt pozytywny)

lKategorii

Aspekt znaczący
ll Kategorii

zagospodarowania

(Aspekt pozytywny)

Aspekt znaczący

Aspekt znaczący
ll Kategorii

i

odpadóW opal^owanioWycu

lKategorii

Aspekt znaczący
lI Kategorii

obszar Występowania

znaczący aspekt środowiskowy

Kategoria Aspektu

o

n W Wyniku eksploatacj] po]azdóW

zadań słL]żbowych

s.A.
(Aspekt awaryjny)
i

słUżbowych

e]óW

Em sja zan eczyszczeń do powietrza czynn kóW chłodn czych W plzypadkU
rozszczelnienia klimatyzacii
(Aspekt aWaryjny)
Emis]e zan eczysżczeń do powietrza oraz Zagrożen e życ a i zdrowia powslające
W Irakcie pożd,u

Eksploatacja pomieszczeń
biurowych

Eksp oatacia pom eszczeń
biuroWych

(Aspekt awaryjny)

WpłyW recykleróW pośrednrkóW na środoW sko natula ne będących kluczowym
dostawcar.i KoP organ zacja odżysku opakowań i o eióW S A

(Aspekt pośredni)

Dz ałalnośćdostawców
(recyk]eróW poślednikóW)

cele i zadania środowiskowe
KOP Organizacja Odzysku Opakowań iOlejów S.A. uwzg|ędnialąc wyznaczone znaczące aspekty
środowiskowe ustanowiła na rok 2021 nastepujące cele środowiskowe:

.

Zwiększenie o 1% masy odpadóW pouzytkowych i opakowaniowych poddanych procesom odzysku
i recyk|ingu - liczone rokirok,

.

Kształtowanie postaw

icznych poprzez zwiększenie
społecznych - |iczone rokirok.

proekolog

proekoIogicznych kampanii

o

1o/o |iczby odbiorców

Ocena rea|izacji celów wyznaczonych na rok 2020:

cel

Lp.
1

2.

Zwiększenie o 2oń masy odpadów
pouzytkowych i opakowaniowych
poddanych procesom odzysku i
recyk|ingu- liczone rok/rok,

ocena

opis

Nie
zrealizowano

Osiągnięto wskaznik - 29,32, co
wynika z sytuacji pandemicznej Covid19, tym zmniejszonej i|ościodpadów
opakowan iowych wprowadzonych
przez producentów towarów,

osiągnięto Wskaznik -96,51 , co

Kształtowan ie postaW proekoIog icznych
poprzez zwiększenie o 1% |iczby osób

uczestniczących w organizowanych dIa
pzedsiębiorstw szko|eń i/|Ub konferencji
oraz kampanii edukacyjnych - liczone
rok/rok

Nie
zrea zowano

wynika z sytuacji pandemiczne1 Covid19, tym nauczania zda|nego w
szkołach, ograniczonego dostępu do
placówek oświatowych, ograniczeń
dotyczących gromadzenia się |Udności,
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Efekty dzi ałal n ości środowi s kow ej
Podstawowym celem działalnościśrodowiskowej, jest zarządzanie aspektami środowiskowymi,
aby e|iminowaó, ograniczaó negatywny wpływ na środowisko lub w przypadku pozytywnych aspektów
środowiskowych wzmocnić ich oddziaływanie, Wyniki zarządzania aspektami środowiskowymi, okreś|ane
są jako "efekty działa|nościśrodowiskowej", a ich miarą są wskaźniki oceny efektów dzjała|ności
środowiskowej, które są wykorzystywane w systemie zarządzania środowiskowego m,in, do:

.

Wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach związanych ze znaczącymi aspektami
środowiskowymi,

.

oceny efektów działalnościśrodowiskowej oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi
iinnymi,

.

ś|edzenia postępu w realizaĄi zobowiązań wyrazonych w po|ityce środowiskowe], w tym oceny
realizaĄi celów środowiskowych okreś|anych w poszczegó|nych Iatach,

KoP oRGANlzAcJA oDZYSKU oPAKoWAŃ l oLEJoW S,A. w

oparciu o Wyznaczone zna)zące
aspekty Środowiskowe opracowała wskazniki efektywności środowiskowe,j, które jednocześnie stanowią
podstawę do oceny realizaĄi wyznaczonych w SZS ce|ów środowiskowych,

1) wskaźnik Recvklinqu

odpadow poużvtkowvch i opakowaniowvch

Wrt,,

=

- Mrrou
M.r,

Mrru,

[%ol

r 100

qdzie:
Moar
Moaa

- Masa
- Masa

odpadóW poużytkawych i opakowaniawych poddanych procesan recyklingu w raku 2020 [kg]
adpadów poużytkowych iopakawaniowych paddanych procesom recyklhlgu W roku 2019 [kg]

llaśćadpadów apakav,/aniovłych i poużytkawych
paddanvch pracesan recvklin1u
Wańośćwskaźnika (roarcku)

[w

*spadek Wskażnika wynika

Z

2015

2016

2017

2018

2019

2020

32881458

35571694

38329360

5a655521

545a0344

3B522842

7,35 %

8,18 %

7,75

30,15

7,59

-29,32

sytLlacji pandemicznej covid-19,

ilości odpadów opakowaniowych

tym Zmniejszanej

wprowadzonych przez praducentóW towaróW.

i

sumaryczna masa odpadów poużytkowych
opakowaniowych Poddanych procesom recyklingu

< Wvkres nr

1

:

Su maryczna masa odpadóW poUZytkowych

opakowaniowych poddanych procesom
recyklingu przez KoP organizacja odzyskU
opakowań 1 o|ejów S,A, w latach

6o
5o

2015-2020r

,

4o

9

3o
2o
1o

o

2o15

20.r6

2o17

2o1a

2019
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Poniżej zaprezentowano graficznie masę odpadów pouzytkowych

i

opakowaniowych poddanych

procesom recyk|ingu w |atach 2015-2020,.( Wvkres nr

Masa odpadów poużytkowych
(olejów smarowych ) podda nych

2:

lV]asa odpadóW poużytkowych (olejóW

procesom recyklingu

smarowych) poddanych procesom recyklingu

przez KoP organizacja odZySku opakowań
i o ejóW S,A, w |atach 2015-2020r,

_40
a30

30 3a

]

l
1

2o15

2o1l

2016

2o1a

2019

Wvkres nr 3: >

Masa odpadóW opakowaniowych poddanych
procesom recyklingu w9 rodzaju

lV]asa odpadóW opakowan iowych

poszczegóLnych frakcji poddanych
procesom recyklingu przez KOP
o" ga^ izacja odzysku opahowań
i olejóW S,A w ]alach 2015-202ar.

2,5

2

. Twolżywa sztuczn€

61,5

"

=

Dlewno

0,5

o

1)

Wskaźnik współorqanizowanvch akcii ekoloqiczno - edukacvinvch

W-EE

--

Onor-Ooo,
O

uu,

o

[%ol

l00

odzie:

oEEf- llośćakcji ekologicżno-edukacyjnych Współorganizowanych plzez KoP organizacja odzysku opakowań i olejów s.A.
jEEW - llośćakcji ekologiczno-edukacyjnych organizowanych przez

llośćosób uczestnicząCych
e

ko l aa jczn o -e

d u

ka

cv j nvch

W

akcjach

waftość wskażnika (roaraku) [%)

KaP organizacja odzysku opakowań

w roku 2020,
i olejów s.A. w roku 2019.

2015

2016

2017

201B

2019

2020-

143

226

889

1076

1a34

36

-88,48

58,04

293,36

21,03

- 3,90

-96,51

*spadek wskaźnika wynika z sytuacji pandemicznej Covid-19, tyn nauCzania zdalnego
da placóWek ośWiatowych, agraniCzeń dotyczących gralnadzenia się ludnosci-

W

szkołach, ograniczonego dostępu
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Poniżej zaprezentowano w sposób graficzny trendy w latach 2015-2020r, dotyczące przyrostu Iiczby
osób uczestniczących w kampaniach edukacyjnych organizowanych pzez organizaĄę przez KOP
Organizacja Odzysku Opakowań i O|ejów S A,,

1

2oo

Liczba osób uczestniczących W kampaniach
edukacyjnych współorganizowanych przez
KoP organizacja odrysku opakowań
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Główne wskażniki
Ze wzg|ędu na charakter działa|nościKOP Organizacja Odzysku Opakowań i O|ejów S,A, wskaźniki
efektywności nie mają znaczenia dla jej znaczących bezpośrednich aspektów środowiskowych.
WskaŹniki te nie są ujmowane w sprawozdawczości, gdyz jak wynika z przeprowadzonej ana|izy danych,
w trakcie przeg|ądu środowiskowego:

Efektywność energetyczna, zużycie wody - występuje w związku z działa|nościąbiura.
Pomieszczenia firmy, w których działa Organizaqa są dzierzawione na podstawie umowy najmu, D|a
dzierzawionych pomieszczeń nie ma odrębnego |icznika energii elektrycznej iwody, opłata wnoszona
jest jako ryczałtowa za 1m2 powierzchni.
Efektywność wykorzystania materiału (surowcóW) - dotyczy materiałów biurowych,
o skali nie wpływającej istotnie na wyznaczone aspekty środowiskowe,
odpady - ze Względu na charakter organizaĄi, i|ośó wytwarzanych odpadóW oraz ich rodzaj (odpady
komuna|ne oraz inne niz niebezpieczne), element ten nie jest istotny z punktu widzenia Wpływu na
środowisko, choó ze względu na obowiązki prawne podlega biezącemu monitorowaniu,

Różnorodnośćbiologiczna - KOP Organizacja Odzysku Opakowań i O|ejów S,A, nie uzytkuje ziemi"

-

działaInośóprowadzona,jest w pomieszczeniach dzierżawionych tzn, ze spółka nie jest właścicielem ani
adminisiratorem obiektu, W którym wykonuje działalność,

Emisje - emisle do powietrza związane są z eksp|oatacją ,jed nego pojazdu słuzbowego
wykorz ystywanego w działa|nościobjętej zakresem ceńyfikacji i rejestracji w EMAS, Emisja do powietrza
jest znikoma, nie powoduje koniecznościwnoszenia opłaty środowiskowej związanej z gospodarczym
korzystaniem ze środowiska, Ze Wzg|ędu na obowiązki prawne aspekt ten pod|ega bieżącemu
monitorowaniu,
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Zgodnośc z wymaganiami prawnymi i innymi
Zgodnie ze zobowiązaniem dotyczącym zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, do których KOP
Organizacja Odzysku Opakowań iOIejów S,A się zobowiązała w Po|ityce Środowiskowej, cyklicznie,
zawsze przed corocznym Pzeglądem Zaządzania, Wykonywana jest:

.
.

ocena zgodności dzlałań z wymaganiami prawnymi
środowiska,

identyfikacja

i ocena

i

innymi uregulowaniami dotyczącymi

aspektów środowiskowych związanych

z

działaInościąi usługami

świadczonymi przez KoP organizacja odzysku opakowań i o|ejów S,A,

W trakcie ostatniego Pzeglądu Zarządzania z dnia 25.1o.2o21r. zweryfikowano wymagania prawne
i inne, do których KOP Organizacja Odzysku Opakowań iOlejów S,A, się zobowiązala i które odnoszą
się do wyznaczonych aspektów środowiskowych oraz zgodnościorganizacji,

Ocena zgodnościz wymaganiami prawnymi i innymi zrea|izowana została na trżech płaszczyznach.

r
.
.

.

.
.
.
.
.

w ram?ch oceny wyznaczonych aspektów środowiskowych wykonywana została ana|iza i ocena
wymagań prawnych i innych, które dotyczą aspektów środowiskowych,
w ramach wymagań SZŚ organizacja bieząco monitoruje wymagania prawne iinne, które dotyczą
działa|nościKOP Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S,A,,
w ramach prowadzonych auditów wewnętrznych SZŚ dokonano weryfikacji realizowanych działań
pod kątem zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi,

Rozporządzenja Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 122112009 z dnia 25 |istopada 2O09r,
w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie,
z uwzględnieniem Rozporządzen ia Komisji (UE) 2017l15O5 z dnia 28 sierpnia 2017r, zmieniające
załączniki l, Il i IlI oraz załącznika |V Rozporządzenia Komisji (UE) 201812026 z dnia 19 grudnia
2018r,
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorcóW w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
ustawa o gospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi,
ustawa prawo ochrony srodowiska,
Ustawa o odpadach,
Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania iaudytu (EMAS),

Po pzeprowadzeniu szczegółowej analizy i oceny zgodności z ww,

wymaganiami stwierdza się,
ze KOP Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S,A, spełnia wszystkie obowiązujące ją wymagania
formaIno-prawne i inne, dotyczące Systemu Prawnego Ochrony Środowiska,
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6, Podsumowanie
W sprawach dotyczących oddziaływania KOP Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S,A,

na

środowisko, w związku z prowadzoną działa|nością,w ce|u wskazania potencjału doskona|enia |ub
wskazania ewentua|nych sugestii bądźuwag środowiskowych prosimy o kontakt z wyznaczonym
przedstawicielem naszej firmy,

KONSORCJUM OLEJOW PRZEPRACOWANYCH ORGAN IZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ
I oLEJoW S.A,
u|,

Tytusa Trzecieskiego 14; 38-460 Jed|icze, Woj, podkarpackie

Tel.,

+

48 - 13- 43 84 1 06;

Fax,:

+

48 - 13- 43 84 722

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

osoba do kontaktu:
Janusz Romanek - Pełnomocnik ds, SZS i EMAS

Te|,:

+48 24 2O1 06 82, e-mai|: e-mai|: jan usz, romanek@rnjsa, com,

p|

Niniejsza Deklaracja Srodowiskowa służyprzedstawieniu wszystkim stronom zainteresowanym
informacji o oddziaływaniu na środowiskooraz efektach działalnościśrodowiskowe1 Konsorcjum O|ejów
Przepracowanych Organizacja Odzyku Opakowań i Olejów S,A,

Niniejsza dek|aracja została opracowana w październiku 2021r. Kolejna aktuaIizacja zostanie
opracowana W pazdzierniku 2022r i po weryfikacji Weryfikatora EMAS upub|iczniona na stronie www,
organizacji,
Prezes Zarządu
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