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Warszawa, dnia 06.11.2020r.  
 
 

Sz. Pani Dyrektor 
Marzena Berezowska 
Departament Gospodarki Odpadami 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 
Sz. Pan Dyrektor 
Krystian Szczepański 
Instytut Ochrony Środowiska 

 
Sz. Pani Dyrektor 
Lucyna Olborska 
Polskie Centrum Akredytacji  

 
Sz. Pani Dyrektor 
Małgorzata Wioletta Grajda 
Departament Opłat Środowiskowych 
Mazowiecki Urząd Marszałkowski 

 
 

Szanowni Państwo,  
 

Jako Stowarzyszenie Forum ISO 14000, zrzeszające m.in. weryfikatorów 

środowiskowych, posiadających akredytację PCA w zakresie gospodarki 

odpadami, planujemy zorganizować drugie spotkanie dyskusyjno-warsztatowe, 

mające charakter warsztatu doskonalącego dla czynnych audytorów 

prowadzących audyty recyklerów i zakładów przetwarzania ZSEE oraz 

zaproponować uczestnictwo w tym spotkaniu przedstawicielom Ministerstwa 

Środowiska i Klimatu. Równolegle chcielibyśmy na spotkanie zaprosić 

przedstawicieli Instytutu Ochrony Środowiska, będących wykonawcami bazy 

BDO, w tym planowanych do wdrożenia nowych funkcjonalności BDO (moduł 

DPR, JPK), a także przedstawicieli PCA i Mazowieckiego Urzędu 

Marszałkowskiego.  Spotkanie miałoby charakter zdalny, on-line.  

 Proponowany termin spotkania to 1 grudnia, godzina 10.00.  

 Tematem przewodnim będzie wymiana doświadczeń i dalsze 

doskonalenie   prowadzonych audytów.  

 Podczas spotkanie chcielibyśmy poruszyć następujące kwestie:  

• Planowana zmiana ustawy o odpadach od 2021 a dokumenty i audyty za rok 

2020 (rozstrzygnięcie w zakresie kontroli dokumentów DPO/EDPO w roku 

2021 za rok 2020); 

• Problemy z dostępem do BDO dla audytów (niedopuszczalne jest używanie 

użytkownika głównego i podrzędnego); 
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• Bezpieczeństwo danych w BDO w module JPK – jakie są planowane 

zabezpieczenia danych finansowych firm;  

• Ograniczona pojemność BDO w zakresie wygenerowania karty ewidencji która 

jest niezbędna do przeprowadzenia audytu recyklera i zakładów 

przetwarzania; 

• Uruchomienie funkcjonalności tworzenia zestawień zbiorczych w BDO;  

• Dostęp do treści złożonych sprawozdań w BDO; 

• Uczestnictwo w procesie projektowania modułu DPR/EDPR (wraz z procedurą 

korekt zapisaną w ustawie);  

• Wystawianie dokumentów DPR na proces naprawy palet w świetle 

nowelizowanej ustawy o odpadach; 

• Włączenie Kodeksu Dobrych Praktyk do rozporządzenia o audycie recyklera 

oraz do rozporządzenia o audycie ZSEE; 

• Przesunięcie terminu na wykonywanie audytów recyklera i ZSEE do końca 

maja oraz ujednolicenie zasad wysyłania sprawozdań z audytu; 

• Wypracowanie stanowiska co do rozliczania dokumentów wystawianych w 

przełomach kwartałów i roku (liczne rozbieżności interpretacyjne); 

• Standardy przetwarzania ZSEE i kwestia przyszłego włączenia ich do przepisów 

o audycie ZSEE; 

• Doskonalenie audytów recyklera i ZPZSEE w świetle implementacji nowelizacji 

dyrektywy odpadowej i opakowaniowej; 

• Propozycja zmiany rozporządzenia o audycie ZSEE, umożliwiająca zdalne 

wykonanie audytów w 2021 roku w związku z pogłębiającą się sytuacją 

epidemiczną w kraju i na świecie. 

Spotkanie pełnić będzie ważną funkcję dialogu pomiędzy organami 
administracyjnymi a audytorami wykonującymi audyty zewnętrzne recyklera, 
zakładów przetwarzania i OOSEE. Pozyskane informacje i ustalenia pełnią ważną 
rolę w prawidłowości przeprowadzanych audytów. 
Osoba kontaktowa, koordynująca spotkanie ze strony Forum ISO 14000: Marta 
Krawczyk, Wiceprezes Stowarzyszenia, tel. 512-229-313, 
sekretariat@pfiso14000.org.pl.  
W przypadku chęci uczestniczenia w spotkaniu prosimy o przesłanie listy 
uczestników z Państwa instytucji, wraz z adresami mailowymi, abyśmy mogli 
przesłać link dostępowy do platformy on-line. Jeżeli natomiast jest kolizja w 
zakresie terminu – prosimy o pilną informację zwrotną.  

 
Z poważaniem, 
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