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Roczny audyt zewnętrzny 
Nowe obowiązki recyklerów  
od 1 stycznia 2016 roku
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie regulacja przewidziana w rozdziale 9 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz.U. z 2013r., poz. 888), wprowadzająca dla niektórych posiadaczy odpadów wymóg 
przeprowadzania rocznych audytów zewnętrznych. 

W prowadzenie obowiązkowego audytowania nie-
których przedsiębiorców działających na rynku 

gospodarowania odpadami zostało uzasadnione przez 
Ministerstwo Środowiska likwidacją szarej strefy, bowiem 
mimo istniejącego obecnie obowiązku wiele opakowań 
nie jest zgłaszanych do statystyk i pojawiają się na rynku 
fałszywe dokumenty potwierdzające przetworzenie od-
padów opakowaniowych. Nowe regulacje, w ocenie usta-
wodawcy, mają także zapewnić dodatkowe narzędzie do 
potwierdzania legalności dokumentacji.

Podmioty zobowiązane 
Adresatami ustawowego obowiązku przeprowadzania au-
dytów zewnętrznych są dwie kategorie przedsiębiorców. 
Pierwszą z nich stanowią przedsiębiorcy prowadzący re-
cykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 
opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO 
oraz DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie (o któ-
rym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o od-
padach), pozwalające na odzysk odpadów o masie przekra-
czającej 400 t.  Druga obejmuje natomiast przedsiębiorców 
eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębior-
ców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpa-
dów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku 
kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, 
potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych bądź 
wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowanio-
wych o masie przekraczającej 400 t.

Uprawnieni do przeprowadzania audytów
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia audytu 
zewnętrznego jest wybrany przez przedsiębiorcę audytor, 
będący tzw. akredytowanym weryfikatorem środowisko-
wym, o którym mowa w przepisach  rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału orga-
nizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) [Dz.U.UE.L.2009.342.1 z późn. zm.]. 
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An annual external audit  
- new responsibilities of recyclers 
from 1st January 2016
On 1st January 2016 a regulation provided for in section 9 of the 13th June 2013 Act on the 
management of packaging and packaging waste (Journal of Laws of 2013, item 888) will come into 
force, introducing the requirement of annual external audits to some waste holders.
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Zakres audytu
Celem wprowadzonego ustawą audytu jest sprawdzenie 
wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR, 
dokumentach DPO, dokumentach EDPR, dokumentach 
EDPO oraz innych dokumentach celnych i fakturach, 
o których mowa w ustawie, wystawionych w roku kalen-
darzowym, którego dotyczy audyt. 

Biorąc pod uwagę przedmiot audytu zewnętrznego w ro-
zumieniu art. 48 ustawy o gospodarce opakowaniami i od-
padami opakowaniowymi, należy odróżnić ten audyt od 
obecnie funkcjonującego dobrowolnego audytu środowi-
skowego, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listo-
pada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji 
w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) 
oraz w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U.2011.178.1060). 
Audyt środowiskowy obejmuje swoim zakresem znacz-
nie szerszy obszar oceny przedsiębiorstwa niż audyt ze-
wnętrzny. 

Nowe regulacje przewidują, iż audytor w ramach swoich 
uprawnień przeprowadza kontrolę spełniania wymagań 
wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach, w tym:
•  zgodności posiadanych decyzji z prowadzonym recyklin-

giem i innym niż recykling procesem odzysku; 
•  możliwości technicznych – m.in. mocy przerobowych in-

stalacji posiadanych przez prowadzącego odzysk i recy-
kling, pozwalających na przetwarzanie  odpadów  opako-
waniowych w wielkości odpowiadającej danym zawartym 
w dokumentach DPO i DPR, wystawionych w danym roku; 
•  zgodności informacji zawartych w oświadczeniach doty-

czących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opa-
kowaniowych ze stanem faktycznym, w tym masy  od-
padów  opakowaniowych  przyjętych i odpowiednio 
przetworzonych lub wywiezionych z terytorium kraju.

Audytor po przeprowadzeniu audytu będzie zobowiąza-
ny do sporządzenia pisemnego sprawozdania w oparciu 
o zebrane dokumenty i dowody. Dodatkowo będzie ciążył 
na nim obowiązek przekazania oryginału sprawozdania 
wraz z towarzyszącą mu dokumentacją przedsiębiorcy, 
zaś uwierzytelnionej kopii wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska, właściwemu ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę oraz mar-
szałkowi województwa. Przedsiębiorca jest obowiązany 
przechowywać dokumentację audytu wraz ze sprawoz-
daniem z przeprowadzonego audytu przez 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, którego audyt dotyczy.

Termin wykonania  
ustawowego obowiązku 
Przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia au-
dytu zewnętrznego co roku do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. 
Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, pierwszy audyt 
powinien zostać przeprowadzony do dnia 30 kwietnia 
2017 r., obejmując swoim zakresem ocenę i badanie roku 
kalendarzowego 2016. 

Podsumowanie
Warto zauważyć, iż regulacje mające wejść w życie z dniem 
1 stycznia 2016 r. nie stanowią kompleksowego uregulo-
wania zagadnień dotyczących audytu. Zgodnie z delega-
cją ustawową minister właściwy do spraw środowiska ma 
uszczegółowić wprowadzone regulacje, kierując się po-
trzebą sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych 
w dokumentach objętych audytem oraz ujednolicenia 
sprawozdań z przeprowadzonego audytu. Uszczegółowie-
nie regulacji ma dotyczyć dokładnego zakresu i sposobu 
przeprowadzania audytu, szczegółowego zakresu spra-
wozdania z przeprowadzonego audytu oraz terminu jego 
przekazywania. 

Niewątpliwie omawiany obowiązek, wprowadzony jako 
stały wymóg audytowania, może być dla posiadaczy od-
padów, których dotyczy, dość uciążliwy, zaś koszty prze-
prowadzenia tego audytu wpłyną na zwiększenie wyna-
grodzenia za wykonanie odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. 
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