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Audyt zewnętrzny prowadzony w oparciu o ustawę o 

gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi - ocena przydatności sprawozdań z 

przeprowadzonych audytów. 

24 kwietnia 2018 r. Łukasz Grabalski



Wprowadzenie: podstawa prawna

• USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwana dalej 

GOiOO (tekst jednolity: Dz.U z 2018 poz. 150) - Rozdział 9 

Audyt zewnętrzny;

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 

grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego 

przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, 

EDPO lub EDPR (Dz.U z 2015 poz. 2264) -



Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy GOiOO obowiązani do 

przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego są: 

 przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny niż recykling 

proces odzysku odpadów opakowaniowych tzw. RECYKLERZY, 

którzy wystawiają dokumenty DPO oraz DPR i posiadają 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów pozwalające na 

odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,

 przedsiębiorcy eksportujący odpady opakowaniowe oraz 

przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy 

odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku 

kalendarzowym dokumenty EDPR lub EDPO potwierdzające 

eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów 

opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg. 

Zakres podmiotowy



Zgodnie z art. 46 ust. 2 ww. ustawy GOiOO, audyt przeprowadza 

się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku 

kalendarzowym, którego dotyczy. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy GOiOO, audyt jest przeprowadzany 

przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym 

mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 

dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i 

audytu we Wspólnocie (EMAS). 

Przepisy dotyczące audytu obowiązują od 1 stycznia 2016 r., 

przedsiębiorcy byli obowiązani do zapewnienia przeprowadzenia 

audytu za rok 2016 w terminie do 30 kwietnia 2017 r. 

Kto i kiedy przeprowadza audyt?



Jest związana z problemem w systemie gospodarki 

odpadami opakowaniowymi jakim jest proceder 

wystawiania nierzetelnych dokumentów:

 DPO, 

 DPR, 

 EDPO,

 EDPR, 

które w rzeczywistości powinny potwierdzać 

rzeczywistą ilość (masę) przetworzonych przez 

RECYKLERA odpadów opakowaniowych. 

Potrzeba przeprowadzania audytu zewnętrznego



Celem audytu przeprowadzanego przez niezależnego

weryfikatora środowiskowego (posiadającego certyfikat

EMAS), którego zakres został określony w

rozporządzeniu jest sprawdzenie wiarygodności

danych zawartych w:

 wystawionych dokumentach DPO, DPR, EDPO

EDPR;

 dokumentach celnych i fakturach, o których mowa w

art. 24 ust. 3 ustawy GOiOO.

Cel przeprowadzenia audytu



Zakresem audytu zewnętrznego objęte są następujące

obszary działalności recyklera:

 spełnienie wymogów formalnych prowadzenia

działalności,

 zgodność prowadzonych działań z zakresem pozwolenia

na przetwarzanie odpadów,

 posiadane możliwości techniczne przetwarzania odpadów

 oceną wykonania zaleceń z wcześniejszych kontroli

marszałka województwa i audytów.

Zakres przedmiotowy audytu



Przeprowadzanie audytów powinno przyczynić się do
ograniczenia procederu wystawiania nierzetelnych
dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR, które w
rzeczywistości nie potwierdzają faktycznego przetworzenia
odpadów opakowaniowych.

Zamysłem ustawodawcy było zapewne doprowadzenie do
stanu prawidłowego funkcjonowania podmiotów zajmujących
się odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, a
także prawidłowego funkcjonowania sektora związanego z
przetwarzaniem odpadów w tym także opakowaniowych.

Korzyści z przeprowadzonego audytu - założenia



Kompetencje Marszałka Województwa w 
odniesieniu do recyklerów

Zgodnie z art. 53 ust. 2 art. 53 UGiOO: 

Marszałek województwa co najmniej raz na 3 lata przeprowadza 

kontrolę przedsiębiorców:

 prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych (wystawiających DPO/DPR);

 eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych 

(wystawiających EDPO/EDPR).



Kompetencje Marszałka Województwa w 
odniesieniu do recyklerów

Wprowadzenie przez ustawodawcę mechanizmu kontroli 

recyklerów miało na celu poddanie branży recyklingu odpadów 

opakowaniowych okresowej kontroli w celu jeszcze większego 

uszczelnienia rynku dokumentów DPO/DPR. 

Potrzeba wdrożenia takiego działania wynikała z pojawienia się w 

obrocie: 

 „wirtualnych” dokumentów DPR/DPO potwierdzających 

fikcyjny odzysk/recykling odpadów opakowaniowych;

 dokumentów DPR/DPO wystawianych przez podmioty 

prowadzące procesy przetwarzania odpadów 

opakowaniowych, nie uprawniające do wystawienia takich 

dokumentów. 



1. Porównanie egzemplarzy (B) dokumentów DPO/DPR posiadanych 

przez podmioty je wystawiające z egzemplarzami (C) tych 

dokumentów, które przesłano marszałkowi województwa w zakresie:

• ilości tych dokumentów;

• mas na jakie te dokumenty opiewają;

• kodów odpadów z podgrupy 15 01 lub 19 12 jakich przetworzenie 

potwierdzają dane dokumenty;

2. Oględziny eksploatowanych przez podmioty instalacji pod względem 

zgodności z zapisami znajdującymi się w posiadanych decyzjach 

dotyczących przetwarzania odpadów;

4. Dokonanie analizy porównawczej prowadzonej przez kontrolowanego 

ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów, głównie danych zawartych 

w KEO w stosunku do danych wynikających z KPO (walidacja danych 

zawartych w KEO);

Jak powinny być/są prowadzone kontrole przez 
marszałków?



5. Porównanie sumarycznej masy przyjętych odpadów opakowaniowych 

wynikających z KPO oraz sumarycznej masy przetworzonych 

odpadów opakowaniowych wynikających z KEO w stosunku do 

sumarycznej masy odpadów opakowaniowych, których przetworzenie 

potwierdzono dokumentami DPO/DPR - sprawdzenie czy podmiot 

nie wystawił dokumentów DPO/DPR na większą masę odpadów 

niż przyjął w celu ich dalszego przetworzenia w swojej instalacji;

6. Sprawdzenie terminowości wystawiania dokumentów DPR/DPO w 

stosunku do daty wpływu wniosku o ich wydanie oraz terminowości 

wysłania ich do marszałka województwa;

Jak powinny być/są prowadzone kontrole przez 
marszałków?



7. Analiza porównawcza rzeczywistej masy przetworzonych odpadów 

opakowaniowych, ustalonej na podstawie KEO z limitami zawartymi w 

posiadanych przez podmiot decyzjach regulujących kwestie 

przetwarzania odpadów;

8. Porównanie sumarycznej masy przetworzonych odpadów wynikającej 

z KEO z możliwościami technicznymi instalacji (w oparciu o roczną 

wydajność instalacji wynikającą z decyzji na przetwarzanie odpadów 

oraz z dokumentacją techniczno-ruchową instalacji), w celu 

sprawdzenia czy podmiot nie wystawił dokumentów DPO/DPR 

opiewających na większą masę niż możliwości techniczne instalacji.

Jak powinny być/są prowadzone kontrole przez 
marszałków?



1. Analiza porównawcza masy zakupionych odpadów opakowaniowych 

wynikającej z dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji 

operacji gospodarczych (m.in.faktury VAT) z masą przyjętych odpadów 

wynikającą z KPO

 faktury VAT zakupu i sprzedaży, 

 roczne ”Dzienniki księgowań”,

 miesięczne lub kwartalne raporty z dokonywanych operacji 

księgowań,

 wydruki z kasy fiskalne

2. Analiza faktur VAT sprzedaży wytworzonego produktu (np. w postaci 

regranulatu, przemiału) w celu potwierdzenia faktu przetworzenia 

odpadów opakowaniowych;

Najczęściej stwierdzany brak spójności w trakcie 
kontroli



Korzyści z przeprowadzonych audytów

możliwość porównania stanu formalno-prawnego 

przed rozpoczęciem kolejnego cyklu kontroli 

prowadzonych przez urzędy marszałkowskie w 

ustawowym okresie 3-letnim – tylko w przypadku 

niektórych sprawozdań z audytu;

poprawa jakości – zwartości merytorycznej dot. 

treści sprawozdań z audytów;

obowiązek przeprowadzenia audytu raz w roku –

kontrole marszałka raz na 3 lata



Problemy dot. sprawozdań z audytów

 wartość merytoryczna w pierwszym roku dot. sprawozdań z 

audytów pomimo szczegółowych wytycznych znajdujących się w 

rozporządzeniu oraz dokumencie DAVE-01 dot. wymagań PCA w 

zakresie Akredytacji Weryfikatorów Środowiskowych EMAS –

brak doświadczenia;

 brak odniesienia się w sprawozdaniach z audytów zakresie 

nieprawidłowości wykazanych w trakcie kontroli prowadzonych 

przez pracowników urzędów marszałkowskich pomimo 

dostępności protokołów z kontroli;

 wąska lista wykwalifikowanych audytorów posiadających 

uprawnienia EMAS dostępna na stronie PCA – wysoka cena, 

dostępność do audytorów w terminie;

 absurdalne uwagi audytorów np. wystawione DPR „nie powinny 

znajdować się w koszulkach na dokumenty”;

 niedostrzegania istotnych problemów związanych z 

wystawionymi dokumentami (E)DPO/(E)DPR



Ocena przydatności sprawozdań z 
przeprowadzonych audytów po pierwszy roku:

 nowe kompetencje nałożone na marszałków województw 

związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych

zmierzających w drodze decyzji do unieważnienia, nierzetelnie 

wystawiane dokumenty (E)DPR/(E)DPO jest silnym i dotkliwym 

finansowo (głównie dla organizacji odzysku i wprowadzających) 

narzędziem prawnym zmierzającym do wyeliminowania rynku 

wirtualnych dokumentów (E)DPR/(E)DPO ;

 kompetencje Marszałka Województwa w zakresie kontroli 

recyklerów (art. 53 ust. 2, pkt. 4 żądania (…) wszelkich danych 

mających związek z kontrolą) pokrywają się z kompetencjami 

audytorów opisanymi szczegółowo w rozporządzeniu



 WIOŚ w przypadku nierzetelnie wystawionych dokumentów 
(E)DPR/(E)DPO może nałożyć na taki podmiot karę 
administracyjną w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł (art. 56 
ust. 1 pkt. 9 oraz art. 57 ustawy GOiOO. 

 Zastosowanie kary administracyjnej w połączeniu z 
postępowaniem administracyjnym prowadzącym do 
unieważnienia (E)DPR/(E)DPO może skutecznie zniechęcić 
„recyklera” do wystawienia dokumentów DPO/DPR bez 
pokrycia – nie spowoduje to jednak wycofania już 
wystawionych dokumentów z obrotu (do końca 2017 r.).

Ocena przydatności sprawozdań z 
przeprowadzonych audytów po pierwszy roku:



Pokrywające się kompetencje Marszałka i 
zakres przedmiotowy audytów:

Kompetencje Marszałka
Województwa z ustawy GOiOO

Zakres przedmiotowy audytu z 
rozporządzenia

• dokumenty związane z prowadzeniem 
ewidencji operacji gospodarczych

• wskazanych w dokumentach 
sporządzanych na potrzeby ewidencji 
odpadów z dokumentacją finansową, 
w szczególności z fakturami VAT, 
posiadaną przez przedsiębiorcę z 
tytułu zakupu odpadów 
przeznaczonych do recyklingu

• dokumenty związane z prowadzeniem 
ilościowej i jakościowej ewidencji 
odpadów (KEO/KPO)

• dokumentacji technicznej instalacji 
(DTR)do przetwarzania odpadów

• ocenę posiadanych przez 
przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń 
pod względem możliwości 
technicznych przetworzenia mas 
odpadów
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