
 
Audyty zewnętrzne zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. określającym 
szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego 
audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających 
dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR -  wymagania Ustawy 
o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi Dz. 
U. 2013 poz. 888 

 

 

 
Przeprowadzenie weryfikacji systemu zarządzania Klienta 

przez DQS Polska sp. z o.o. potwierdza zgodność z 

wymaganiami Ustawy o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi Dz.U.2013 poz. 888, w 

zakresie obowiązku przeprowadzenia audytu 

zewnętrznego (Art.46). 

Zadaniem niniejszego dokumentu jest dostarczenie 

informacji o przebiegu procesu weryfikacji zgodnie z 

obowiązującym od 01.01.2016r. Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. określającym 

szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego 

audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających 

dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR. 

 

Zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej Ustawy (art. 

46) do audytu musi przystąpić każdy przedsiębiorca: 

 

 prowadzący recykling lub inny niż recykling proces 

odzysku odpadów opakowaniowych, który wystawia 

dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiada 

zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

pozwalające na odzysk odpadów o masie 

przekraczającej 400 Mg. 

 

 eksportujący odpady opakowaniowe oraz 

przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej 

dostawy odpadów opakowaniowych, który wystawił w 

danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub 

dokumenty EDPO, potwierdzające eksport odpadów 

opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę 

odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 

400 Mg 
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DQS Polska jest uznanym partnerem badającym skuteczność prowadzonych 

działań w sposób wyróżniający się najwyższym poziomem świadczonych 

usług oraz wysokimi kompetencjami auditorów.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mając poczucie odpowiedzialności za wykazanie 

zgodności ocenianych organizacji z odpowiednimi 

wymaganiami, DQS Polska dąży do tego, aby 

świadczone usługi opierały się na indywidualnych 

potrzebach klientów, a prowadzone audyty - 

zorientowane na procesy, wnosiły wartość dodaną, 

przyczyniając się tym samym do poprawy skuteczności 

i efektywności działań swoich klientów. 

Dlatego zostały ustalone odpowiednie zasady 

prowadzenia oceny, które obejmują: 

 informację wstępną dotyczącą zasad, celów i 

zakresu prowadzonej weryfikacji 

 przegląd wniosku organizacji ubiegającej się o 

weryfikację 

 przedłożenie oferty i umowy na proces weryfikacji 

 opis przebiegu auditu weryfikującego (Etap 1 i 

Etap 2) 

 ocenę organizacji na miejscu i sporządzenie 

raportu zgodnego z ww. Rozporządzeniem 

 przyznanie certyfikatu – opcjonalnie (w przypadku 

badania wszystkich dokumentów) 

 opis przebiegu kolejnych weryfikacji  

Przeprowadzona weryfikacja organizacji wg podanych 

zasad jest potwierdzeniem stopnia spełnienia wymagań 

ww. Ustawy i Rozporządzenia. 
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Kontakt: 
 

DQS Polska sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa 

Tel. +48 22 3958 810 
biuro@dqs.pl 

 
2008P4_KartaProduktuRecyklerzyOpakowan   Wydanie 11/2016     2/2  

mailto:biuro@dqs.pl

