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PROGRAM AUDYTÓW W OBSZARZE 
GOSPODARKI ODPADAMI 

 
 

 
1. CEL I ZAKRES PROGRAMU  
1.1 Celem niniejszego Programu jest określenie zasad przeprowadzania audytów w obszarze 

gospodarki odpadami przez SGS Polska Sp. z o.o. (dalej SGS lub Weryfikator Środowiskowy). 
Niniejszy program jest dostępny publicznie na stronie internetowej: www.sgs.pl oraz jest 
udostępniany organizacjom zainteresowanym audytami.  

1.2 SGS Polska Sp. z o.o. nadzoruje procesy związane z audytami w obszarze gospodarki odpadami 
w biurze SGS w Gdyni pod adresem ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia.  

 

2. OGÓLNE INFORMACJE  
2.1 Program audytów w obszarze gospodarki odpadami oparty jest na:  

• Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  
(Dz. U. poz. 888, z późn. zm.) wraz z aktem wykonawczym, który stanowi rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców 
wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz. U. poz. 2264) oraz,  

• Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  
(Dz. U. poz.1688) wraz z aktem wykonawczym, który stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. 2019 poz. 819).  

2.2 Weryfikator Środowiskowy (SGS) otrzymuje stosowną akredytację, zgodnie z którą staje się 
podmiotem uprawnionym do wykonywania audytów w obszarze gospodarki odpadami.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUDYTÓW W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI  
3.1 WNIOSKOWANIE O AUDYTY W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI  
3.1.1 Przed sformułowaniem oferty wypełniany jest przez Organizację kwestionariusz mający na celu 

pozyskanie niezbędnych informacji na temat Organizacji wnioskującej o przeprowadzenie audytu 
w obszarze gospodarki odpadami.  

3.1.2 Po otrzymaniu kwestionariusza przeprowadzany jest jego przegląd w celu zapewnienia, że 
uzyskane zostały niezbędne, właściwe dane potrzebne do sformułowania oferty.  

3.1.3 W oparciu o złożony przez Organizację wniosek oraz przeprowadzoną analizę ryzyka, SGS 
przygotowuje ofertę na audyt w obszarze gospodarki odpadami.  

3.1.4 Po zaakceptowaniu przez Organizację oferty, podpisywana jest Umowa o przeprowadzenie 
rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO 
lub EDPR lub Umowa o przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego/zakładu przetwarzania.  

3.1.5 W przypadku przetargów obowiązują wymagania określone w dokumentacji przetargowej.  
 
3.2 PRZYGOTOWANIE DO AUDYTU, CZAS TRWANIA AUDYTU  
3.2.1 SGS wyznacza zespół audytorów zgodnie z wymaganiami zawartymi w procedurach 

wewnętrznych. Organizacja ubiegająca się o przeprowadzenie audytu w obszarze gospodarki 
odpadami, może zgłosić zastrzeżenia dotyczące składu zespołu audytorów. Czas potrzebny do 
oceny ustala się na podstawie danych podanych przez organizację.  

3.2.2 W przypadku wyliczenia czasu audytu dla danego podmiotu audytowanego mniejszego niż 8h to 
minimalny czas audytu musi wynieść nie mniej niż 8h (jeden pełny dzień audytowy). Ilość godzin 
zawsze zaokrągla się w górę.  

3.2.3 Minimalny czas trwania audytu w jednym zakładzie przetwarzania ZSEiE:  

TZP czas audytu = t1+z*t2+t3 

gdzie:  
t1= 8 h - czas na sprawdzenie zezwoleń i innych niezbędnych decyzji oraz całej części formalno-
prawnej,  
z = liczba technologii ze zbioru:  
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• Chłodnictwo,  
• Urządzenia zawierające monitory CRT i panele LCD,  
• Lampy (źródła światła),  
t2 = 4 h - czas niezbędny do zweryfikowania jednej technologii,  
t3 = 8 h - dodatkowy czas dla pozostałych ewentualnych technologii i elementów wspólnych.  
 
3.2.4 Minimalny czas trwania audytu w OO SEiE:  

TOO czas audytu = t4+ t5 

gdzie:  
t4= 4 h - czas na sprawdzenie całej części formalno-prawnej,  
t5 = 8 h - czas niezbędny do zweryfikowania wszystkich pozostałych dokumentów w OO SEiE. 
  
3.2.5 Minimalny czas trwania audytu u przedsiębiorcy wystawiającego DPR/DPO/EDPR/EDPO:  

TREC czas audytu = t6+ t7 +t8  

gdzie:  
t6 = 4 h - czas na sprawdzenie zezwoleń i innych niezbędnych decyzji oraz całej części formalno-
prawnej,  
t7 = suma czasu potrzebnego dla audytu instalacji funkcjonujących w ramach jednego zakładu.  
W przypadku, gdy liczba instalacji > 1, należy zsumować czasy audytu dla poszczególnych instalacji:  
0h – Brak instalacji (tylko wewnątrzwspólnotowa dostawa/eksport),  
3h - Prosta mechaniczna (np. rozbiórka palet, rozdrabnianie),  
4h - Zaawansowana mechaniczna (np. uzdatnianie stłuczki, recykling papieru, produkcja regranulatu),  
5h - Termiczna lub chemiczna (np. topienie, produkcja cementu),  
1h – Osobna lokalizacja miejsca zbierania odpadów w danym zakładzie przetwarzania.  
 
3.2.6 W przypadkach szczególnych do czasu t7 należy dodać:  
+1h – utrata statusu odpadu,  
+1h – odpady niebezpieczne,  

                     𝑡8 =
𝛴 𝐷𝑃𝑅 / 𝐷𝑃𝑂 / 𝐸𝐷𝑃𝑅 / 𝐸𝐷𝑃𝑂 

𝐷
𝑥 ℎ 

t8 - czas na weryfikację danych zawartych na dokumentach DPR/DPO/EDPR/EDPO i dokumentach  
z nimi związanych,  
D = 25  
W przypadkach szczególnych wskaźnik D należy zmodyfikować dodając lub odejmując:  
-3 – gdy odpady pochodzą z gospodarstw domowych,  
+5 – gdy co najmniej dokumenty DPR/DPO/EDPR/EDPO i KPO są ewidencjonowane elektronicznie  
w systemie teleinformatycznym u przedsiębiorcy przez cały rok,  
+10 – gdy przedsiębiorca przygotuje elektroniczne zestawienie danych, które podlegają weryfikacji na 
dokumentach DPR/DPO/EDPR/EDPO, KPO, KEO i fakturach, a w szczególności: identyfikacja 
kontrahenta, numery dokumentów, daty wystawienia, kody odpadów, masy odpadów, procesy 
odzysku, miejsce przyjęcia i przetworzenia odpadów oraz wykazane jest powiązanie pomiędzy tymi 
dokumentami.  
 
3.3 AUDIT W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI 
3.3.1 Przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia audytu zewnętrznego w obszarze gospodarki 
odpadami co roku, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.  
 
3.3.2 Audyt składa się z dwóch etapów:  

3.3.2.1 Etap pierwszy audytu (przegląd dokumentów).  
Pierwszy etap audytu ma na celu zapoznanie się przez audytora z dokumentami, które przesyła 
audytowany podmiot. Pierwszy etap audytu obejmuje ocenę gotowości oraz wstępne badanie 
dokumentacji i może być przeprowadzony zarówno zdalnie, jak też na miejscu.  
W wyniku przeglądu dokumentów następuje zaplanowanie etapu drugiego audytu.  
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3.3.2.2 Etap drugi audytu (audyt w lokalizacji/lokalizacjach Klienta).  
Audytor wiodący, przed audytem, przygotowuje Plan audytu wraz z Planem pobierania próbek, jeśli 
jest zasadny.  
Audytor wiodący oraz członkowie zespołu są zobowiązani do zweryfikowania czy audytowany podmiot 
spełnia adekwatne wymagania prawne.  
W przypadku rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPO, DPR, 
EDPO lub EDPR, audytor wiodący oraz członkowie zespołu sprawdzają zgodność postępowania 
audytowanego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego 
audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPRR 
(Dz. U. 2015 poz. 2264). Określenie ww. zgodności obejmuje:  

1) sprawdzenie posiadanych zezwoleń, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. 2), zwanej dalej „ustawą o odpadach”, lub 
pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1, pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. 3), zwanej dalej „ustawą – Prawo 
ochrony środowiska”, zwanymi dalej „zezwoleniami lub pozwoleniami”;  

2) ocenę zgodności prowadzonego przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż 
recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, procesu z posiadanymi zezwoleniami lub 
pozwoleniami oraz przyporządkowanie tego procesu do recyklingu lub innego niż recykling 
procesu odzysku w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów, o której mowa 
w art. 66 ustawy o odpadach, zwanej dalej „ewidencją odpadów”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
ustawy o odpadach;  

3) ocenę posiadanych przez przedsiębiorcę instalacji lub urządzeń pod względem możliwości 
technicznych przetworzenia mas odpadów wskazanych w posiadanych przez tego przedsiębiorcę 
zezwoleniach lub pozwoleniach;  

4) ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach 
DPO i DPR z roczną mocą przerobową instalacji lub urządzeń wskazanych w zezwoleniach lub 
pozwoleniach oraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów;  

5) ocenę prawidłowości prowadzonego przez przedsiębiorcę procesu przetwarzania odpadów 
opakowaniowych w odniesieniu do procesów odzysku wskazanych w dokumentach DPO i DPR;  

6) ocenę zgodności prowadzonego procesu odzysku, na skutek, którego odpad utracił statusu 
odpadu na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o odpadach;  

7) ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach 
EDPO i EDPR z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów przez 
przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe lub przedsiębiorcę dokonującego 
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych;  

8) ocenę zgodności mas oraz rodzajów odpadów opakowaniowych wskazanych w dokumentach 
sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów z dokumentacją finansową, w szczególności  
z fakturami VAT, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do 
recyklingu, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy.  

3.3.2.3 W przypadku rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego audytor wiodący oraz członkowie zespołu sprawdzają zgodność postępowania 
audytowanego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zakładu przetwarzania (Dz. U. 2019 poz. 798). Określenie  
ww. zgodności obejmuje:  

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;  

2) w przypadku prowadzenia przez organizację przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, 
przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem 
– dokumentację w zakresie gospodarki odpadami zawierającą w szczególności:  
a) zezwolenia, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), 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;  
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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. 1a, ust. 2 pkt. 3, ust. 6 i art. 74a ustawy o odpadach.  

3.3.2.4 W przypadku rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania audytor wiodący oraz 
członkowie zespołu sprawdzają zgodność postępowania audytowanego z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego 
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. 
2019 poz. 798). Określenie ww. zgodności obejmuje:  

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 2016 r. poz. 672, z późn. zm.2),  

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. 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 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266 

i 542);  

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. 1lit. 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 Europejskiej.  

 
3.4 RAPORTOWANIE  
3.4.1 Z przeprowadzonego audytu audytor sporządza projekt sprawozdania, odpowiednio do rodzaju 

przeprowadzonego audytu zgodnie z wymaganiami odpowiednio rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców 
wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz. U. poz. 2264) bądź rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego 
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.  



Załącznik nr 7 do LPPL.25 Wydanie 5 z dnia 2020-10-20 

3.4.2 Projekt sprawozdania jest przekazywany audytowanemu przedsiębiorcy, organizacji odzysku albo 
prowadzącemu zakład przetwarzania.  

3.4.3 Audytowany przedsiębiorca/organizacja odzysku/prowadzący zakład przetwarzania w terminie 14 
dni od dnia otrzymania projektu sprawozdania może zgłosić na piśmie dodatkowe wyjaśnienia 
lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące jego treści.  

3.4.4 Audytor po otrzymaniu od audytowanego przedsiębiorcy/organizacji odzysku/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.  

3.4.5 W przypadku stwierdzenia przez audytora zasadności całości lub części zgłoszonych przez 
audytowanego przedsiębiorcę/organizację odzysku/prowadzącego zakład przetwarzania 
dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt sprawozdania ulega zmianie lub 
uzupełnieniu.  

3.4.6 Dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia włącza się do dokumentacji audytu.  
3.4.7 Po rozpatrzeniu przez audytora dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt 

sprawozdania staje się sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu.  
 

4. DECYZJA O WYDANIU I ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA Z ROCZNEGO 
AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO  
4.1 Przeglądu sprawozdań z audytów oraz sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

poaudytowej dokonuje uprawniona osoba (Recenzent Techniczny).  
4.2 Po pozytywnej rekomendacji udzielonej przez Recenzenta Technicznego oraz pozytywnej decyzji  

o wydaniu i zatwierdzeniu Sprawozdania z rocznego audytu zewnętrznego podpisywane są one 
przez prawomocnego przedstawiciela akredytowanego weryfikatora środowiskowego. 
Sprawozdanie z rocznego zewnętrznego audytu przechowywane jest w Biurze SGS Knowledge.  

4.3 W przypadku przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorcy wystawiającego 
dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR sporządzane są cztery jednakowe egzemplarze 
Sprawozdania z rocznego audytu zewnętrznego, z czego jedno zostaje w SGS. Pozostałe 
egzemplarze przekazywane są w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku 
kalendarzowym, którego audyt dotyczy:  

1) sprawozdanie z przeprowadzonego audytu – audytowanemu przedsiębiorcy;  
2) uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu:  

a) marszałkowi województwa – właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

audytowanego przedsiębiorcy,  

b) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska – właściwemu ze względu na miejsce 

prowadzenia działalności przez audytowanego przedsiębiorcę.  

4.4 W przypadku przeprowadzonego rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego/zakładu przetwarzania sporządzane są dwa jednakowe 
egzemplarze Sprawozdania z rocznego audytu zewnętrznego, z czego jedno zostaje w SGS. 
Drugi egzemplarz przekazywany jest audytowanemu przedsiębiorcy.  

 

5. SKARGI I ODWOŁANIA  
5.1. SKARGI AUDYTOWANYCH ORGANIZACJI  
5.1.1 Proces składania skarg, sprzeciwów jest upubliczniony za pomocą niniejszego Programu,  

a weryfikowane organizacje mają dodatkowo do dyspozycji wskazówki dotyczące sposobu 
składania skarg, odwołań i wnoszenia sprzeciwów, zawarte w Kodeksie Postępowania SGS 
Knowledge, znajdującym się na stronie http://www.sgs.pl/pl-PL/Terms-and-Conditions.aspx - pkt. 
19 i 20, gdzie „certyfikat” należy rozumieć jako „sprawozdanie”. 

5.1.2 Wszystkie skargi otrzymywane od jednostek akredytujących są rozpatrywane w taki sam sposób, 
jak skargi zgłaszane przez klientów.  

5.1.3 Wszystkie skargi są przekazywane do Dyrektora Branży Knowledge lub Kierownika 
Technicznego.  

5.1.4 Dyrektor Branży Knowledge lub Kierownik Techniczny może wyznaczyć inną osobę spośród 
personelu SGS do zbadania i rozpatrywania skarg.  

5.1.5 SGS powinien udzielić odpowiedzi klientom na zgłoszone skargi oraz podjąć odpowiednie 
działania w ciągu 30 dni od jej otrzymania.  

5.1.6 Skargi dotyczące Dyrektora Branży Knowledge lub Kierownika Technicznego będą traktowane w 
taki sam sposób, ale w określonych przypadkach rozpatrywać je będzie Dyrektor Zarządzający 
SGS Polska.  

http://www.sgs.pl/pl-PL/Terms-and-Conditions.aspx
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5.1.7 Osoba wyznaczona do badania skarg może uznać za konieczne sprawdzenie innych źródeł 
informacji (takich jak klienci lub akta), na które mogły mieć wpływ przedmiotowe kwestie  
i w określonych przypadkach podjąć dalsze działania korygujące/naprawcze.  

5.1.8 Dyrektor Branży Knowledge lub wyznaczona osoba pisemnie powiadomi klienta o decyzji w 
sprawie zgłoszonej skargi oraz o działaniach podjętych w celu zapobiegania pojawianiu się 
zażaleń  
w przyszłości.  

5.1.9 Audytowana organizacja ma prawo złożyć skargę na działalność Weryfikatora Środowiskowego 
do Jednostki Akredytacyjnej.  

 
5.2 ODWOŁANIA  
5.2.1 Klienci mają do dyspozycji wskazówki zawarte w Kodeksie Postępowania SGS Knowledge 

zawartym na stronie http://www.sgs.pl/pl-PL/Terms-and-Conditions.aspx - pkt. 19 i 20, gdzie 
„certyfikat” należy rozumieć jako „sprawozdanie”, które określają sposób składania odwołania.  

5.2.2 List lub inne powiadomienie o otrzymaniu odwołania przekazywane jest do Kierownika 
Technicznego, który przesyła tę informację do Dyrektora Branży Knowledge. Dyrektor Branży 
Knowledge powinien podjąć próbę rozwiązania problemu. Jeśli nie jest on w stanie wyjaśnić 
sprawy, Dyrektor Branży Knowledge i Kierownik Techniczny ustalą szczegóły odwołania w celu 
ocenienia ich przez Dyrektora Zarządzającego i mogą przedstawić je Komitetowi ds. 
Bezstronności w celu dokonania przeglądu i uzyskania opinii zwrotnej.  

5.2.3 Po podjęciu decyzji Dyrektor Branży Knowledge informuje o niej klienta w formie pisemnej. 
Powiadomienie musi zawierać informację o możliwości zwrócenia się do Jednostki Akredytującej 
w przypadku niezadowolenia z decyzji podjętej w sprawie wniesionego odwołania. Jednakże 
Jednostka Akredytująca może wyłącznie ocenić skuteczność procesu odwołania SGS, a nie 
może zmienić podjętej decyzji.  

5.2.4 Całość korespondencji związanej z odwołaniem jest włączona do dokumentacji, a przyjęte 
rozwiązanie jest rejestrowane w bazie danych Knowledge.  

 

6 POUFNOŚĆ  
6.1 Wszystkie informacje i dokumenty przekazywanie Weryfikatorowi Środowiskowemu są traktowane 

jako informacje poufne, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.  
6.2 Wszyscy pracownicy SGS, członkowie Komitetu ds. Bezstronności i innych organów oraz audytorzy 

i eksperci techniczni podpisują deklarację o zachowaniu poufności.  
6.3 Sposób przechowywania dokumentacji u Weryfikatora Środowiskowego zapewnia identyfikację  

i nadzór nad każdym dokumentem.  
 

Koniec dokumentu 
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