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Warszawa, 22 grudnia 2020 r. 

Szanowny Pan 
Michał Kurtyka 
Minister Klimatu i Środowiska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Mając na względzie obowiązujący stan epidemii Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000 zwraca 

się z uprzejmą prośbą o zainicjowanie zmian przepisów  

- ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

których efektem byłoby, podobnie jak w roku bieżącym, przesunięcie terminów realizacji 

obowiązkowych audytów w zakresie gospodarki odpadami przynajmniej do 30 czerwca 2021 r. 

Przygotowywane regulacje, wyłączające możliwość korzystania z obiektów hotelowych, wykluczają 

praktycznie możliwość wykonania w pierwszych tygodniach 2021 r. znacznej części audytów. Również w 

okresie późniejszym (przy założeniu poluzowania obostrzeń) wykonanie audytów, wymagane do końca 

kwietnia, będzie znacznie trudniejsze, zarówno ze względu na zagrożenie personelu w audytowanych 

przedsiębiorstwach, jak też osób wykonujących czynności audytowe. Wskazane byłoby więc 

umożliwienie ich zaplanowania w sposób ograniczający ryzyka. 

 Jako warte rozważenia byłoby dopuszczenie prowadzenia takich audytów zdalnie, co wymagałoby 

zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu 

zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania 

(wykreślenia, względnie zawieszenia stosowania w roku 2021 przepisów §2 i §3 rozporządzenia). W razie 

przyjęcia takiej koncepcji, Zarząd Stowarzyszenia jest gotów do opracowania i zaproponowania do 

obligatoryjnego stosowania przez weryfikatorów EMAS (członków Forum), minimalnych wymagań, 

ograniczających ryzyka związane z wiarygodnością i rzetelnością prowadzonych audytów w formie 

zdalnej, w szczególności zakładających: 

• wykorzystanie środków przekazu obrazu z audytowanych zakładów (obraz z kamer na żywo),  

• zastosowanie technik oceny: wideo-rozmowa, przegląd dokumentów i zapisów, 
udostępnionych elektronicznie przed oceną i w jej trakcie,  

wspierane przez techniki informacyjno-komunikacyjne, co pozwoli na skuteczną realizację celów audytu.  

Mamy nadzieję na przychylne rozpatrzenie tych postulatów. 

Z poważaniem 

  
Prezes Stowarzyszenia  

Polskie Forum ISO 1400 
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