
Projekt z dnia 10 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1'

z dnia

w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, 1479 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, zwanego

dalej „audytem”;

2) szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

§ 2. Audyt organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanej dalej 

„organizacją”, przeprowadza się w jej siedzibie.

§ 3. 1. Audyt zakładu przetwarzania przeprowadza się w zakładzie przetwarzania oraz w 

miejscu, w którym prowadzący zakład przetwarzania przechowuje dokumentację.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden zakład przetwarzania, audyt 

przeprowadza się w każdym z zakładów.

§ 4. Audytor przekazuje organizacji lub prowadzącemu zakład przetwarzania informację 

o zamiarze dokonania audytu w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia audytu.

§ 5. Audyt organizacji obejmuje następujący zakres:

1) spełnienie przez organizację wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym dotyczących kapitału 

zakładowego, akcjonariuszy oraz wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego;

9 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).



2) w przypadku prowadzenia przez organizację przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, 

przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz

dokumentację w zakresie gospodarki odpadami zawierającą wunieszkodliwianiem 

szczególności:

a) zezwolenia, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o 

odpadach”,

b) ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zwaną dalej „ewidencją odpadów”, o której

mowa w art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach;

3) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego 

sprzętu - zaświadczenia o zużytym sprzęcie, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym 

zgodność informacji zawartych w tych zaświadczeniach z informacjami zawartymi w 

sprawozdaniach, o których mowa w pkt 4, oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit.

b;
4) w zakresie wprowadzonego do obrotu sprzętu oraz zagospodarowanego zużytego sprzętu 

oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - sprawozdania, o których mowa w art. 74 

ust. 1 pkt 2, ust. la, ust. 2 pkt 3, ust. 6 i art. 74a ustawy o odpadach.

§ 6. Sposobem przeprowadzenia audytu organizacji jest sprawdzenie dokumentacji, o 

której mowa w § 5, i ocena spełniania przez organizację wymogów, o których mowa w § 5 

pkt 1.

§ 7. Audyt zakładu przetwarzania obejmuje następujący zakres:

1) dokumentację zawierającą w szczególności:

a) w zakresie gospodarki odpadami - decyzje, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o

odpadach,

b) pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo

ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.3)),

c) ewidencję odpadów,

d) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze

zużytego sprzętu - zaświadczenia o zużytym sprzęcie, o których mowa w art. 53 ust.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1479, 1592, 1544, 1564 i
1592 oraz z 2019 r. poz. 60.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592,
1648, 1722, 2161 i 2533 oraz z 2019 r. poz. 42.



1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym,

e) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze 

zużytego sprzętu - sprawozdania, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy o 

odpadach, w uzasadnionych przypadkach sprawozdania, o których mowa w art. 236b 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz raporty, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271,1669 

i 2538 oraz z 2019 r. poz. 412);

2) spełnienie minimalnych wymagań dla zakładu przetwarzania, o których mowa w art. 50 i

art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym;

3) zgodność możliwości technicznych przetwarzania przez zakład przetwarzania zużytego

sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu, dla której została wydana 

decyzja w zakresie gospodarki odpadami, w tym ocenę stosowanej technologii 

przetwarzania, z masą zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą 

z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust 1 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

4) zgodność masy zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą

z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z roczną mocą przerobową 

określoną w decyzji w zakresie gospodarki odpadami, ewidencją odpadów, o której mowa 

w pkt 1 lit. c, oraz sprawozdaniami, o których mowa w pkt 1 lit. e;

5) zgodność masy zużytego sprzętu przyjętego do przetworzenia oraz odpadów powstałych po

demontażu zużytego sprzętu wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby 

ewidencji odpadów, o której mowa w pkt 1 lit. c, oraz pochodzących z legalizowanego 

urządzenia ważącego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dokumentacją finansową, w 

szczególności z wartościami wskazanymi na fakturach, posiadaną przez przedsiębiorcę z 

tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do przetworzenia oraz sprzedaży odpadów do 

recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku a także przygotowanych do 

ponownego użycia, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy;



6) terminowość składania sprawozdań, o których mowa w pkt 1 lit. e, oraz zaświadczeń, o

których mowa w pkt 1 lit. d;

7) zgodność prowadzonego procesu przetwarzania z obowiązującymi standardami w zakresie

przetwarzania zużytego sprzętu określonych przepisami prawa krajowego i Unii 

Europej skiej.

§ 8. Sposobem przeprowadzenia audytu zakładu przetwarzania jest sprawdzenie 

dokumentacji, o której mowa w § 7 pkt 1 i 3-6, i ocena spełniania przez prowadzącego zakład 

przetwarzania wymogów, o których mowa w § 7 pkt 2 i 7.

§ 9. 1. Audytor opracowuje projekt sprawozdania, w którym informuje o ustaleniach 

przeprowadzonego audytu.
2. Projekt sprawozdania jest przekazywany odpowiednio organizacji albo prowadzącemu 

zakład przetwarzania.
3. Organizacja albo prowadzący zakład przetwarzania w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu sprawozdania może zgłosić na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub 

umotywowane zastrzeżenia dotyczące jego treści.

4. Audytor po otrzymaniu od organizacji albo prowadzącego zakład przetwarzania 

dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących projektu sprawozdania 

dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje w tym zakresie dodatkowe czynności 

sprawdzające.
5. W przypadku stwierdzenia przez audytora zasadności całości lub części zgłoszonych 

przez audytowanego dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt 

sprawozdania ulega w tym zakresie zmianie lub uzupełnieniu.

6. Dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia włącza się do dokumentacji

audytu.

7. Po rozpatrzeniu przez audytora dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych 

zastrzeżeń projekt sprawozdania staje się sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu.

§ 10. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zawiera:

1) stronę tytułową;

2) datę sporządzenia sprawozdania;

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby audytowanego podmiotu, a w przypadku

zakładu przetwarzania również adres miejsca wykonywania działalności podlegającej 
audytowi;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) audytowanego podmiotu;



5) indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach, audytowanego podmiotu;
6) nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt oraz numer akredytacji tego podmiotu;

7) imię i nazwisko audytora uczestniczącego w audycie;

8) termin przeprowadzenia audytu;

9) rok kalendarzowy objęty audytem;

10) cel audytu;
11) zakres przedmiotowy audytu, w tym wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których

korzystał audytor;
12) podjęte działania i zastosowane techniki audytu;
13) ustalenie stanu faktycznego, w tym wskazanie stwierdzonych uchybień;

14) podpis audytora sporządzającego sprawozdanie oraz podpis prawomocnego

przedstawiciela weryfikatora.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.4)
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 71 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1466, 1479 oraz z 2019 poz. 125) i zastępuje obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. 

poz.2133).

Obecnie obowiązujące rozporządzenie traci moc na podstawie art. 234 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 

dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650). Przepisy tej ustawy mają na 

celu wyeliminowania konieczności równoległego posługiwania się przez przedsiębiorców 

numerami REGON i NIP, stanowiąc, że ten ostatni powinien mieć charakter numeru 

„podstawowego”. W związku z powyższym konieczna jest zmiana regulacji prawnej 
wynikającej z obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz zakładu przetwarzania, w zakresie usunięcia wymagania podawania numeru REGON 

przez przedsiębiorców. Podkreślenia jednocześnie wymaga, że wyżej omówiona zmiana 

pociąga za sobą konieczności wprowadzenia zmian merytorycznych w odniesieniu do zakresu 

i sposobu przeprowadzania audytu oraz zakresu sprawozdania z przeprowadzanego audytu.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r., a więc z dniem 

następującym po ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia, które na 

podstawie art. 234 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej zachowuje moc do 

dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy (30 kwietnia 2018 r.).

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie 

podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.



Projekt rozporządzenia nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz 

dokonania uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w 

zakładce Rządowy Proces Legislacji.
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu 
zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
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Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Pan Sławomir Mazurek
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Upoważnienie ustawowe 
art. 71 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, 
1479 oraz z 2019 r. poz. 125)

Nr w wykazie prac
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Agnieszka Łęska, teł 22 3692783, e-mail: agnieszka.leska@mos.gov.pl
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Istotą problemu jest konieczność podawania, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zakładu przetwarzania numeru REGON audytowanego podmiotu - odpowiednio organizacji odzysku lub zakładu 
przetwarzania w sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 6 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz 
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650), dąży do wyeliminowania konieczności 
równoległego posługiwania się przez przedsiębiorców numerami REGON i NIP, stanowiąc, że ten ostatni powinien mieć 
charakter numeru „podstawowego” (art. 20 ustawy Prawo przedsiębiorców). Na podstawie art. 234 tej ustawy obecnie 
obowiązujące rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie 
dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo przedsiębiorców, tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie przedmiotowego rozporządzenia w formie dostosowanej do wymagań 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców poprzez usunięcie konieczności 
podawanie numeru REGON. Jest to zmiana o charakterze technicznym.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Źródło danych OddziaływanieWielkośćGrupa

Podmioty prowadzące audyt 
zewnętrzny organizacji odzysku 
oraz zakładów przetwarzania

Wykaz weryfikatorów 
EMAS Polskiego 

Centrum Akredytacji

Zmiana techniczna zakresu sprawozdania z 
przeprowadzonego audytu 
konieczności podawania numeru REGON 
podmiotu audytowanego

10
zniesieniepodmiotów

Rejestr Bazy Danych o 
Odpadach

Zniesienie konieczności podawania numeru 
REGON podmiotowi przeprowadzającemu 
audyt

Organizacje odzysku 9
podmiotów

Rejestr Bazy Danych o 
Odpadach

Zniesienie konieczności podawania numeru 
REGON podmiotowi przeprowadzającemu 
audyt

Zakłady przetwarzania 129
podmiotów

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W związku jedynie ze zmianą techniczną projekt rozporządzenia nie będzie przedmiotem konsultacji publicznych i 

opiniowania.
Projekt nie podlega opiniowaniu, konsultacji ani uzgodnieniom z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

z Europejskim Bankiem Centralnym. Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy praw i interesów związków 
pracodawców oraz zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje

mailto:agnieszka.leska@mos.gov.pl


pracodawców i związki zawodowe. Projekt nie dotyczy także spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 i 1608).

Projekt rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej 
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe j ednostki (oddzieln ie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 
na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 20 3 5 10 Łqcznie(0-1

101
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw

r.) rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe
osoby niepełnosprawne 
oraz osoby starsze

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw_______



rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe
osoby niepełnosprawne 
oraz osoby starsze
(doda|/usuń)Niemierzalne

Wyżej omówiona propozycja zmian, w stosunku do obowiązującego zakresu rocznego audytu 
zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu 
przetwarzania, jest niewielka i ma typowo techniczny charakter. Z tego względu projektowane 
rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Irinie dotyczy

□ tak 
H nie

O nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

^zmniejszenie liczby dokumentów 
[^(zmniejszenie liczby procedur 
^skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I linne:

^zwiększenie liczby dokumentów 
^(zwiększenie liczby procedur 

I Iwydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
I linne:

□ tak
□ nie
1X1 nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

[^środowisko naturalne 
I I sytuacja i rozwój regionalny 
I linne:

^demografia 
O mienie państwowe

I I informatyzacj a 
I Izdrowie

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na pozostałe obszary.Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projekt jest kontynuacją aktualnie obowiązujących przepisów. W stosunku do obowiązującego zakresu rocznego audytu 
zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zmiany są 
niewielkie i mąią typowo techniczny charakter, zatem ewaluacja efektów projektu wydaje się nieuzasadniona.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

itępca Dyrektora 
m-Gospodarki OdpadamiDepartai MINIFY ŚRODO^KA

Nacztelnik Wydziału
Bogusława Brzdąkiewicz fokHenryk. 1'\vski




