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I. Oświadczenie weryfikatora środowiskowego 
 

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach, o numerze rejestracji weryfikatora środowiskowego 

EMAS  

PL-V-0001 akredytowany w odniesieniu do zakresu NACE 35.11; 35.21; 38.1; 38.2; 38.32; 39.0, 81 oświadcza, 

że przeprowadził weryfikację, czy cała organizacja, o której mowa w Deklaracji Środowiskowej EMAS 

wydanie XII z października 2019 roku  

MASTER - Odpady i  Energia Sp. z o.o.  w Tychach  

o numerze rejestracji  PL.2.24-005-14 

wraz z Obiektami: 

- Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach, 

ul. Lokalna 11,  

- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach, ul. Serdeczna 100, 

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychach, ul. Serdeczna, 

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tychach, ul. Katowicka 

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyrach, ul. Słoneczna 50, 

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobiórze, ul. Centralna, 

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chełmie Śląskim, ul. Techników 25 

 

spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 

25 listopada 2001 r. dotyczące dobrowolnego udziału w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 

(EMAS) z późn. zm. 

Podpisując niniejszą deklarację oświadczam, że: 

- weryfikacja i walidacja zostały przeprowadzone w pełni zgodności z wymogami rozporządzenia (WE) 

nr 1221/2009; 

- wyniki weryfikacji i walidacji potwierdzają, że nie ma dowodów na brak zgodności z mającymi 

zastosowania wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska; 

- dane i informacje zawarte w deklaracji środowiskowej organizacji dają rzetelny, wiarygodny 

i prawdziwy obraz całej działalności organizacji w zakresie podanym w Deklaracji Środowiskowej. 

 

Niniejszy dokument nie jest równoważny z rejestracją w EMAS. Rejestracja w EMAS może być dokonana 

wyłącznie przez organ właściwy na mocy rozporządzenia (WE) 1221/2009. Niniejszego dokumentu nie należy 

wykorzystywać jako oddzielnej informacji udostępnianej do wiadomości publicznej. 

 

 

 

Sporządzono w …………………………, dnia …………………… 

Weryfikator Środowiskowy EMAS 

 

 

 

…………………………………………………… 
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II. Wprowadzenie 
 

Zarząd Spółki przedstawia kolejną Deklarację Środowiskową, będącą potwierdzeniem 

spełnienia wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 

2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 

(EMAS). 

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest przedsiębiorstwem wykonującym kompleksowe 

usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Spółka specjalizuje się w wywozie 

i odzysku, unieszkodliwianiu, selektywnej zbiórce odpadów oraz energetyce odnawialnej. 

Jest przedsiębiorstwem kompleksowo obsługującym osiem gmin województwa śląskiego w zakresie 

gospodarki odpadami: Tychy, Bieruń, Lędziny, Kobiór, Wyry, Bojszowy, Imielin oraz Chełm Śląski.  

Spółka zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki 

odpadami i obrotu surowcami wtórnymi, polegającą na zagospodarowaniu wytwarzanych odpadów 

w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie m.in: 

− odbioru i wywozu odpadów komunalnych, 

− selektywnej zbiórki odpadów, 

− zbiórki odpadów niebezpiecznych, 

− zagospodarowania odpadów komunalnych, 

− produkcji wysokiej jakości kompostu do polepszania gleb, 

− zimowego i letniego utrzymania dróg, 

− prowadzenia edukacji ekologicznej. 

 

Spółka gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji, rynkową cenę 

oraz profesjonalną obsługę Klienta. Odbiór surowców wykonywany jest własnym transportem na podstawie 

stosownych licencji i zezwoleń. Spółka posiada specjalistyczne zezwolenie na transport odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.  

Mając na uwadze dążenie do zapewnienia świadczenia usług o najwyższym standardzie Spółka 

wdrożyła: system zarządzania jakością ISO 9001, system zarządzania środowiskowego ISO 14001, a także 

Krajowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS oparty o wymagania międzynarodowych norm. 

Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane liczne nagrody i wyróżnienia. 

Spółka MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o.  w Tychach działając w warunkach rynkowych uważa za 

kluczowe spełnianie wymagań dotyczących jakości zagospodarowania odpadów (czyli wywozu odpadów, 

w tym odbierania odpadów i ich transportu, unieszkodliwiania odpadów, obrotu surowcami wtórnymi, 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, ich segregacji oraz zbierania odpadów niebezpiecznych) 

wykonywanego w zgodzie z ustawodawstwem środowiskowym.  

Zamierzając zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z Klientami, Zarząd Spółki podjął decyzję 

o opracowaniu i wdrożeniu w firmie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 i systemu 

zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, a także krajowego systemu ekozarządzania 

i audytu EMAS. 
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Poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne motywuje MASTER – Odpady 

i Energia Sp. z o.o. w Tychach do stosowania nowoczesnych rozwiązań pozwalających 

na prowadzenie gospodarki odpadami na najwyższym poziomie, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

W ramach realizowanej eko-społecznej koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) firma 

MASTER – Odpady i Energia prowadzi edukację ekologiczną, która jest ważnym działaniem realizowanym 

przez Spółkę w tym obszarze. Firma edukuje i aktywizuje lokalną społeczność na rzecz przedsięwzięć 

o wymiarze strategicznym, tj. budowy świadomych proekologicznych zachowań. Podstawowym założeniem 

edukacji ekologicznej, w tym przypadku, jest przekonanie mieszkańców miasta, jak również okolicznych gmin 

do idei recyklingu oraz jego zastosowania w życiu codziennym, poprzez właściwą gospodarkę odpadami, 

ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz baterii.  

W celu ułatwienia realizacji założeń Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w firmie MASTER – 

Odpady i Energia Sp. z o.o.  wprowadzono system sprawnej i efektywnej realizacji tych działań poprzez ich 

sformalizowanie oraz właściwe uregulowanie.         

Realizując koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Zarząd Spółki MASTER – Odpady 

i Energia Sp. z o.o. sformułował zalecenia przedstawione w postaci stosownych regulaminów obejmujących 

zasady podejmowania działań o charakterze wizerunkowo-promocyjnym oraz charytatywnym, 

a także wniosków dotyczących sposobów udzielania wsparcia. Działania te, mające charakter wspierający, 

stanowią wypełnienie podstawowego założenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) firmy  

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach tj. wspomagania działań społecznie użytecznych. 

 

III. Informacje ogólne 
 

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. 

Siedziba Spółki, dane teleadresowe: 

ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, województwo śląskie 

tel. +48 (32) 70 70 103 

fax  +48 (32) 70 70 104 

e-mail:  biuro@master.tychy.pl 

strona:  www.master.tychy.pl 

 

 

Składowisko Odpadów Komunalnych: 

ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy 

 

 Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach  

ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy 

 

 

 

mailto:biuro@master.tychy.pl
http://www.master.tychy.pl/


 

 
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA EMAS – WYDANIE XII  MASTER – ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. W TYCHACH 

 
Strona | 7  

 

 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:  

• PSZOK, ul. Serdeczna, 43-100 Tychy; 

• PSZOK, ul. Katowicka, 43-100 Tychy; 

• PSZOK, ul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski; 

• PSZOK, ul. Słoneczna 50, 43-175 Wyry; 

• PSZOK, ul. Centralna, 43-210 Kobiór 

 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 

Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział VIII 

Gospodarczo-Rejestrowy KRS 0000078561 

 

NIP: 646-23-47-267, Regon: 273854704, BDO 000000421. 

 

Kapitał zakładowy: 

8 840 000,00 PLN 

 

Organy Spółki: 

Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, w skład którego wchodzi osiem 

Gmin Wspólników: Tychy, Bieruń, Lędziny, Kobiór, Wyry, Chełm Śląski, Imielin i Bojszowy.  

1) W Spółce działa Rada Nadzorcza, która składa się z dziewięciu Członków wybieranych 

przez Zgromadzenie Wspólników, 

2) W Spółce funkcjonuje dwuosobowy Zarząd, który powoływany jest w drodze uchwały 

Rady Nadzorczej. 

 

Członkowie Zarządu: 

Prezes Zarządu  – Mieczysław Podmokły 

Wiceprezes Zarządu  – Krzysztof Setlak 

 

Historia Spółki: 

 
 

W 1994 roku wybudowane zostało Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach 

spełniające wymagania z zakresu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja ta uzyskała 

prestiżową wojewódzką nagrodę w dziedzinie ochrony środowiska w 1996 r. 

W styczniu 1998 roku gminy: Tychy, Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny, Wyry w celu wspólnej realizacji 

gospodarki odpadami utworzyły Spółkę "MASTER".  

W 1999 r. po raz pierwszy wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów w Tychach. 

 

 



 

 
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA EMAS – WYDANIE XII  MASTER – ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. W TYCHACH 

 
Strona | 8  

 

 

W 2002 r. wybudowano Halę Segregacji Odpadów – sortownię odpadów, w której zebrany 

selektywnie „u źródła” surowiec był doczyszczany, a następnie przekazywany do specjalistycznych 

firm, zajmujących się przetwarzaniem odpadów. 

W lutym 2004 roku do Spółki "MASTER" przystąpiły dwie kolejne gminy tj. Imielin i Chełm 

Śląski. 

W roku 2004 wdrożony został program zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

W 2005 r. wdrożony został program zbiórki baterii, a także rozpoczęto budowę instalacji eksploatacji 

biogazu – odgazowania składowiska, która miała za zadanie wykorzystać tzw. gaz składowiskowy 

do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE.  

Ponadto wprowadzono pilotażową zbiórkę odpadów biodegradowalnych w Tychach. Również 

w 2005r. nastąpiła pierwsza certyfikacja Spółki w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemie 

Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. 

W 2006 roku wdrożony został program zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  i  elektronicznego. 

Od 2007 r. Spółka zostaje wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej tzw. zielonej z odnawialnych źródeł 

energii OZE. 

W latach 2008 – 2014 w ramach realizacji edukacji ekologicznej, Spółka była organizatorem Festiwalu 

Nauki i Ekologii „EKO-MASTER” w Tychach. 

W 2010 r. ruszył program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych NFOŚiGW, 

który promowany był przez Spółkę „MASTER”. 

W latach 2011-2014 r. miała miejsce realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa Międzygminnego 

Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach". 

24.11.2014 r. został przekazany firmie MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. przez Strabag Polska 

(Głównego Wykonawcę) Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 

w Tychach – podpisano końcowy protokół odbioru. 

W dniu 06.03.2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach, a kilka dni później – 16.03.2015 r. – instalacji Spółki 

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP, 

tj. instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) 

dla Regionu IV. 

W 2015 r. podpisano „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym 

w Katowicach, a Spółką MASTER w zakresie współpracy obejmującej prowadzenie i inicjowanie 

prac  naukowo-badawczych. Także od 2015 r. Spółka realizuje kampanię ekologiczną 

pt. „SEGREGACJA POPIOŁU”. 

W 2016 r. podpisano „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Polskim Klubem Ekologicznym – Koło 

w Tychach, a MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w celu stworzenia lokalnego partnerstwa działającego na 

rzecz efektywności ekologicznej.  

Od marca 2016 r. Spółka wdraża i na bieżąco aktualizuje ECOHARMONOGRAM – mobilną aplikację 

wywozową i edukacyjną na telefon. 

Od 2017 r. realizowana jest kampania ekologiczna pn. „NIE! DLA SPALANYCH ODPADÓW”. 

W dniu 24.04.2017 r. Uchwałą nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa w sprawie: przyjęcia Planu 

gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 dot. podziału na III regiony, Instalacji 

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP 

dla Regionu III woj. śląskiego. 
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Od 2017 r. Spółka realizuje kampanię ekologiczną pn. „SEGREGUJ PO NOWEMU – 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – KORZYŚCI I ZMIANY". 

W dniu 22.08.2017 r. MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. otrzymał zgodę Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu wysokiej jakości środka poprawiającego 

jakość gleb pn. „KOMPO MASTER – 1”, a 11.10.2017r. na wprowadzenie środka pn. "KOMPO MASTER – 2". 

Technologia produkcji środka poprawiającego jakość gleb opracowana została przy udziale naukowców 

z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. 

W 2017 r. MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. został przyjęty w poczet Członków Polskiej Izby 

Ekologii. Ponadto, w 2017 roku zostało zawarte "Porozumienie o współpracy" pomiędzy Wydziałem 

Górnictwa i Geoinżynierii AGH z Krakowa a Spółką. Porozumienie jest deklaracją współpracy w zakresie 

wspólnego prowadzenia i inicjowania prac naukowo-badawczych. 

W styczniu 2018 r. uzupełniona została infrastruktura dotycząca dodatkowej wentylacji boksów 

na RDF w celu poprawy jakości paliwa RDF. 

W marcu 2018 r. nastąpił odbiór inwestycji dotyczącej rozbudowy istniejącego zakładu 

o plac z zadaszonymi boksami na dojrzewanie i przechowywanie świeżego kompostu uzyskanego 

z zielonych odpadów. 

W marcu 2018 r. – w ramach rozbudowy zakładu uzupełniona została infrastruktura związana 

z zagospodarowaniem paliwa alternatywnego (RDF) pozyskiwanego z przetwarzania odpadów komunalnych, 

o zadaszenie strefy załadunku RDF. 

W październiku 2018 r. w ramach rozbudowy ciągu technologicznego do produkcji paliwa RDF, w celu 

poprawy jakości paliwa alternatywnego zakupiono rozdrabniacz o wydajności około 10 mg/h. 

 

IV. Zakres działalności Spółki MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
 

Spółka jest międzygminnym przedsiębiorstwem powołanym do kompleksowej realizacji celów 

związanych z gospodarką odpadami w ośmiu gminach: Tychy, Bieruń, Lędziny, Kobiór, Wyry, Chełm Śląski, 

Imielin i Bojszowy.  

Na prowadzoną działalność Spółka posiada Pozwolenie Zintegrowane wydane przez Marszałka 

Województwa Śląskiego w Katowicach oraz wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję 

na produkcję odnawialnej energii elektrycznej, a także zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

na wprowadzenie do obrotu kompostu „KOMPO MASTER – 1” oraz „KOMPO MASTER – 2”. 

Od 2005 roku Spółka posiada wdrożony przez DNV, a obecnie certyfikowany przez TÜV NORD POLSKA 

Zintegrowany System Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015. 

Kompleksowa realizacja celów związanych z gospodarką odpadami oznacza konieczność 

zabezpieczenia możliwości zagospodarowania odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gmin, 

będących udziałowcami Spółki, w długofalowym okresie w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez: 

 

w zakresie zagospodarowania, unieszkodliwiania i odbioru odpadów od wytwórców odpadów: 

o eksploatację Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych; 

o eksploatację Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 7,5 ha 

i pojemności 1 425 tys. m3; 
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o odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych i wstępnie segregowanych 

„u źródła”, odpadów wielkogabarytowych, odpadów biodegradowalnych, gruzu 

budowlanego, odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego); 

 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów (w tym zbiórki makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i gruzu): 

o organizację selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym i workowym na terenie Tychów, 

Wyr, Kobióra, Chełmu Śląskiego, Imielina, Bojszów, Bierunia oraz Lędzin, zamieszkałych łącznie przez 

około 189 tys. mieszkańców;  

o prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z umowami 

zawartymi z gminami; 

 

w zakresie gospodarczego wykorzystania gazu składowiskowego i produkcji energii odnawialnej w MZKZOK: 

o ujęcie i wykorzystanie biogazu powstającego na eksploatowanym składowisku z 40 istniejących 

studni; 

o spalanie biogazu w agregacie kogeneracyjnym i produkcja elektrycznej i cieplnej energii odnawialnej 

w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych; 

 

w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg w mieście Tychy: 

o utrzymywanie dróg miasta przy użyciu specjalistycznych pojazdów (w tym: wyposażonych  

w pługo-posypywarki). 

 

w zakresie realizacji edukacji ekologicznej na terenie gmin wspólników: 

o prowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznych na terenie województwa śląskiego, 

za pośrednictwem strony internetowej, mediów; 

o prowadzenie warsztatów edukacyjnych nt. selektywnej zbiórki odpadów na terenie placówek 

oświatowych; 

o organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologicznej na terenie zakładu, połączonych ze zwiedzaniem 

MZKZOK; 

o realizacja Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju poprzez m.in: 

współudział w akcjach ekologicznych organizowanych przez gminy wspólników Spółki, wsparcie 

organizowanych akcji, a także organizacja własnych wydarzeń nt. gospodarki odpadami. 

 

SYSTEMEM EMAS OBJĘTO: 

➢ Wywóz 

➢ Unieszkodliwianie 

➢ Selektywną zbiórkę odpadów 

➢ Obrót surowcami wtórnymi 

➢ Segregację i zbieranie odpadów niebezpiecznych 

➢ Produkcję energii odnawialnej i kompostowanie 

➢ Letnie i zimowe utrzymanie dróg 
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V. Edukacja ekologiczna 
 

Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych działań 

realizowanych przez Spółkę od początku jej działalności. Podnoszenie 

świadomości ekologicznej nie kończy się jednak na etapie tworzenia 

warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości 

i porządku w gminach. Do przygotowanych rozwiązań proekologicznych 

namówiono społeczność lokalną. Rzeczą najważniejszą była akceptacja 

społeczna i chęć uczestnictwa mieszkańców w proponowanych programach.  

 

Sposoby realizacji edukacji ekologicznej:   

 

❖ prowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznych na terenie 

województwa śląskiego, za pośrednictwem strony internetowej, 

mediów: 

 

o MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. realizuje kampanie w szczególności na terenie obsługiwanym 

przez firmę, ukierunkowane na mieszkańców, motywując i angażując społeczność lokalną, przy 

jednoczesnym wsparciu organizowanych na danym terenie przedsięwzięć służących danej 

społeczności.  

Kampanie promocyjno-informacyjne realizowane przez Spółkę: 

1. SEGREGUJ PO NOWEMU „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – KORZYŚCI I ZMIANY”  

–   Kampania informacyjno-ekologiczna akcja dotycząca zmian w systemie segregacji, 

2. SEGREGACJA POPIOŁU – Kampania informacyjno-promocyjna, 

3. NIE! dla spalanych odpadów – Kampania ekologiczno-edukacyjna, 

4. SEGREGACJA BATERII – Kampania informacyjno-ekologiczna, 

5. KOMPO MASTER – nowy produkt MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach; 

wysokiej jakości kompost do polepszenia gleb,  

6. ZANIM WYRZUCISZ – OPRÓŻNIJ ZAWARTOŚĆ! NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ SEGREGUJĄC 

ODPADY? – Kampania informacyjno-ekologiczna, 

7. NOWOŚĆ – ODPADY KUCHENNE (ODBIÓR ODPADÓW KUCHENNYCH W TYCHACH) – Kampania 

informacyjno-promocyjna, 

8. aplikacja mobilna ECOHARMONOGRAM, tj. darmowy harmonogram wywozu odpadów 

w telefonie, a także przewodnik po eko-edukacji, funkcjonujący na terenie gmin 

obsługiwanych przez Spółkę Master – kampania informacyjno-promocyjna, 

9. Działaj z „imPETem” – akcja dotyczy właściwego postępowania z odpadami plastikowymi – 

butelkami typu PET – Kampania informacyjno-ekologiczna.   

o realizacja kampanii edukacyjnych za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów 

społecznościowych; artykułów na łamach prasy lokalnej, krajowej, branżowej: Górnośląski Tygodnik 

Regionalny „Echo”, „Gazeta Wyborcza”,  Tygodnik "Twoje Tychy", Magazyn Strefa Biznesu, Magazyn 

„Forbes”, Magazyn „EKOLOGIA”; wywiady z udziałem Zarządu Spółki na antenie Radia Katowice 

w audycji „Zielony Telefon”. 
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❖ prowadzenie warsztatów edukacyjnych nt. selektywnej zbiórki odpadów: 

 

o Spółka MASTER organizuje na terenie placówek oświatowych Gmin Wspólników warsztaty 

z zakresu edukacji ekologicznej i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Na zajęciach w głównej mierze kładzie się nacisk na właściwą segregację odpadów i 

zmiany w systemie gospodarki odpadami. 

o edukacja ekologiczna prowadzona przy współpracy z tyskim Multikinem, podczas której dla młodzieży 

placówek oświatowych przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej: „AKCJA – 

SEGREGACJA” – eko-warsztaty organizowane w ramach projektu pn. „Eko-TY, Eko-JA”; 

o w ramach realizacji zwiedzania zakładu Spółki, młodzież ma możliwość brania udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych na sali konferencyjnej budynku administracyjno- biurowego Spółki. W 

celu zgłoszenia się na warsztaty wystarczy ustalić dogodny termin z przedstawicielami Spółki, 

zaznajomić się z Regulaminem Zwiedzania Zakładu dostępnym na stronie internetowej i przesłać 

kartę zgłoszenia oraz wypełnione oświadczenie.   

 

❖ organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologicznej na terenie zakładu, połączonych ze zwiedzaniem 

MZKZOK. 

 

Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologicznej połączone ze zwiedzaniem Międzygminnego Zakładu 

Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ulicy Lokalnej 11 w Tychach dla 

zainteresowanych grup: z kraju, jak i z zagranicy, m.in.:  uczniów placówek oświatowych, studentów 

uczelni wyższych, firm branżowych, delegacji – np. z Republiki Czeskiej, Szwecji, Łotwy, Gości Szczytu 

Klimatycznego COP 24 KATOWICE.  

W celu zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas zwiedzania zakładu MZKZOK Spółki 

MASTER został opracowany Regulamin Zwiedzania Zakładu, który wraz z kartą zgłoszenia na warsztaty 

połączone ze zwiedzaniem oraz oświadczeniem znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

https://www.master.tychy.pl/zwiedzanie-zakladu-i297.pl.html.   

 

 

❖ realizacja Koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju poprzez m.in: 

współudział w akcjach ekologicznych organizowanych przez gminy wspólników Spółki, 

wsparcie organizowanych akcji, a także organizacja własnych wydarzeń nt. gospodarki odpadami. 

 

Narzędziami realizacji koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju 

w firmie MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. są m.in.:  

o ulotki, foldery, broszury, plakaty o tematyce ekologicznej, informacja medialna; 

o kampanie informacyjno-ekologiczne poświęcone właściwej gospodarce odpadami – realizowane 

zarówno wśród mieszkańców, jak i na terenie placówek oświatowych, poprzez organizację 

warsztatów edukacyjno-ekologicznych; 

 

 

https://www.master.tychy.pl/zwiedzanie-zakladu-i297.pl.html
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o wdrożenie na terenie gmin obsługiwanych przez Spółkę aplikacji mobilnej 

EcoHarmonogram, tj. darmowego harmonogramu wywozu odpadów w telefonie, a także 

przewodnik po eko-edukacji,  funkcjonujący na terenie gmin obsługiwanych przez Spółkę MASTER. 

EcoHarmonogram to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom gminy (Tychy, 

Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Kobiór, Wyry, Bojszowy) łatwy dostęp do zawsze aktualnego 

harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień 

związanych z odpadami.; 

o zwiedzanie zakładu dla zainteresowanych grup;   

o współpraca na szczeblu lokalnym z placówkami oświatowymi, uczelniami wyższymi 

oraz stowarzyszeniami ekologicznymi: 

Społeczna odpowiedzialność MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. to również wspieranie młodzieży 

uczącej się, a także inicjatyw podejmowanych przez placówki oświatowe. 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jednym z kooperantów, z którym Spółka podpisała 

umowę o współpracy w zakresie praktyk studenckich oraz kooperacji naukowo-badawczej 

w dziedzinie ekonomicznych aspektów gospodarki odpadami. Deklaracją współpracy w zakresie 

wspólnego prowadzenia i inicjowania prac naukowo-badawczych, mających na celu usprawnienie 

procesów technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz umożliwienia podjęcia 

praktyk lub staży przez studentów i absolwentów jest porozumienie zawarte z Wydziałem 

Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Master przyjmuje na staże i praktyki studenckie, studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponadto, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Tychach, kierunku 

Technik Ochrony Środowiska, od lat objęci są programem praktycznego wsparcia, a szkoła 

patronatem Spółki. W ramach wdrożenia przez MASTER pilotażowego programu pn. „Eko-TY, Eko-

JA” dotyczącego właściwej segregacji odpadów realizowanego na terenie placówek oświatowych, 

podpisane zostało porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 17 w Tychach, w celu 

ukazania wzorcowego systemu gospodarki odpadami, realizowanego od najmłodszych lat w miejscu 

nauki. W ramach ekologicznego porozumienia cała placówka oświatowa objęta została systemem 

edukacyjnym dotyczącym zmian w segregacji odpadów, a także wyposażona w pojemniki do 

segregacji odpadów. Obydwa podmioty połączyły wspólne cele: dbanie o czyste środowisko, 

edukacja ekologiczna najmłodszego pokolenia i praca na rzecz ekologicznego miasta. Porozumienie 

ma na celu stworzenie lokalnego Partnerstwa na rzecz promowania proekologicznych zachowań 

wśród młodzieży szkolnej, przy jednoczesnym edukowaniu o prawidłowej segregacji i właściwym 

postępowaniu z odpadami; 

 

o organizacja spotkań mających na celu integrację pracowników: 

Społeczna odpowiedzialność firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. wyraża się również w  jej 

polityce wewnątrzorganizacyjnej. Przyjazna atmosfera, dobre warunki pracy bezpośrednio 

wpływają na kreatywność, skuteczność i zaangażowanie pracowników.  
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MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w swojej strategii stawia przede wszystkim na ludzi, 

na pracowników dzięki którym możliwa jest realizacja poszczególnych zadań w firmie: 

o organizacja konferencji naukowej pn. „Gospodarka zrównoważona w działaniach 

przedsiębiorstw sektora usług komunalnych. Konkurencja-kooperacja-przyszłość. 

Nauka dla praktyki” w ramach obchodów 20-lecia istnienia Spółki (2018 rok). Głównym celem 

konferencji była wymiana myśli i specjalistycznych doświadczeń. Zaprezentowany został dorobek 

naukowy w zakresie problematyki zrównoważonej gospodarki w działaniach przedsiębiorstw 

sektora usług komunalnych. Specjalnie na tę okazję wydana została publikacja naukowa dotycząca 

gospodarki zrównoważonej w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych; 

o organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich na terenie nowoczesnego zakładu – 

Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych; 

o organizacja w latach 2008 – 2014 Festiwalu Nauki i Ekologii „EKO-MASTER” w Tychach – 

siedmiu edycji, na którym m.in.: podsumowano akcje ekologiczne prowadzone na terenie gmin 

województwa śląskiego; 

o udział i współorganizacja Giełdy Pracodawców w Tychach; 

o współorganizacja eko-eventów na rzecz lokalnej społeczności, np. współorganizacja tyskiej imprezy 

plenerowej pn. „TYSKIE ŻYWIOŁY” propagującej ideę eko-zachowań, łączącej edukację z zabawą. 

W ramach eventu zorganizowanego „Punkt Recyklingu”, gdzie za każde oddane 15 kg makulatury 

przewidziano „bon” na odbiór „ekodrzewka” – żywej choinki; 

o współpraca z lokalnymi firmami w zakresie działań społecznych ukierunkowanych na promowanie 

zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną: 

▪ Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w ramach lokalnego partnerstwa i integracji, działając na 

rzecz wspólnie podejmowanych inicjatyw dotyczących efektywności ekologicznej, promowania 

ekologicznych zachowań przy jednoczesnym edukowaniu, podpisała również porozumienie 

o współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym – Koło w Tychach;  

▪ Spółka angażuje się również w podejmowanie działań o charakterze charytatywnym na rzecz 

instytucji, stowarzyszeń, wspólnot działających w trosce o poprawę sytuacji różnych grup 

społecznych; 

o realizacja filmów edukacyjnych, promocyjnych, animacji, wirtualnego zwiedzania zakładu, 

o organizacja oraz współudział w konkursach o tematyce ekologicznej. 

 

VI. Polityka jakości, zarządzania środowiskowego i EMAS 
 

Wydanie VI z dnia 26 sierpnia 2019 r.: 

 

Spółka MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest przedsiębiorstwem o charakterze regionalnym, 

zajmującym się wywozem odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, obrotem surowcami wtórnymi, 

prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, segregacją odpadów oraz zbieraniem odpadów 

niebezpiecznych, a także produkcją energii odnawialnej oraz letnim i zimowym utrzymaniem dróg. 
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Ze względu na specyfikę działalności celem nadrzędnym Spółki jest dostarczanie swoim Klientom 

usług o najwyższej jakości, jednocześnie zapewniając możliwie najmniejszy ich wpływ na 

środowisko. 

Do realizacji naszej polityki, polegającej na poprawie jakości w zakresie zagospodarowania 

odpadów oraz wzroście wiarygodności wśród Klientów, a także poprawie wizerunku w społeczności lokalnej, 

opracowano i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania, oparty o wymagania międzynarodowych norm: 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz Ustawę o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS. 

 

    
 

 

Wymagania stawiane przez powyższe normy realizujemy przez: 

➢ respektowanie wymagań prawnych i innych, związanych z ochroną środowiska i odnoszących się do 

aspektów środowiskowych działalności naszej Spółki; 

➢ spełnianie wymagań Klientów oraz ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania; 

➢ poprawę warunków transportowania, przetwarzania i składowania odpadów; 

➢ zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia środowiskowych sytuacji awaryjnych; 

➢ zmniejszanie ilości odpadów przekazywanych na składowisko; 

➢ zwiększanie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych i odpadów nadających się do powtórnego 

wykorzystania; 

➢ stałe podnoszenie kwalifikacji personelu i poprawę warunków pracy; 

➢ poprawę wizerunku firmy wśród społeczności lokalnej oraz dialog ze społecznością lokalną; 

➢ usprawnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; 

➢ podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. 

 

Niniejsza Polityka jest znana i w pełni popierana przez pracowników Spółki oraz dostępna dla stron 

zainteresowanych na stronie internetowej www.master.tychy.pl. 

 

Realizacja Polityki, w tym: celów jakościowych i środowiskowych, przyjętych w oparciu o nią, następuje 

poprzez m.in.: 

✓ rzetelną i terminową realizację usług; 

✓ wnikliwy przegląd wymagań i oczekiwań klientów; 

✓ zaangażowanie całej załogi w sprawy jakości i środowiska. 

 

 

 

 

 

http://www.master.tychy.pl/
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1. Struktura odpowiedzialności i uprawnień 

 

Aktualny schemat organizacyjny Spółki stanowi załącznik do Księgi Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. Na czele struktury organizacyjnej Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółką 

zarządza Prezes oraz Wiceprezes, którzy powoływani są przez Radę Nadzorczą, podległą pod Zgromadzenie 

Wspólników. Nadzór nad funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania sprawują Pełnomocnicy 

Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 

Poszczególne komórki organizacyjne (wydziały, oddziały) i samodzielne stanowiska znajdują się w pionie 

Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. Odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk 

są udokumentowane w zakresach obowiązków oraz Regulaminie Organizacyjnym Spółki. 

 

2. Komunikacja 

 

Przepływ informacji dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ramach komunikacji wewnętrznej 

i zewnętrznej został opisany w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jest on realizowany poprzez 

stronę internetową www.master.tychy.pl, Biuletyn Informacji Publicznej, tablice ogłoszeniowe, media 

(prasę, Internet) oraz Deklarację środowiskową, opisującą działalność w zakresie zarządzania 

środowiskowego. 

 

3. Szkolenia 

 

W Spółce utrzymuje się procedurę szkoleniową przyjętą Uchwałą Zarządu nr 83/2017 

z  dnia  20  października  2017 r. Szkolenia z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania odbywają się 

m.in. w ramach szkoleń wstępnych i okresowych. 

 

Dyrektor ds. Zarządzania, Kadr i Płac w porozumieniu z Zarządem Spółki sporządza do końca stycznia 

„Harmonogram szkoleń” na dany rok. Jest on zatwierdzany przez Zarząd Spółki i może być aktualizowany. 

 

4. Dokumentacja jakości i zarządzania środowiskowego 

 

Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce została opracowana i napisana, tam gdzie to 

było możliwe, w formie zintegrowanej. Spółka posiada i utrzymuje wszystkie wymagane procedury. 

Wszystkie dokumenty są nadzorowane zgodnie z procedurami nadzoru dokumentów i zapisów. 

 

▪ Nadzór nad dokumentami 

W Spółce funkcjonuje: 

− sposób zatwierdzania nowych dokumentów; 

− sposób wprowadzania zmian w już wydanych dokumentach; 

− zapewnione rozwiązanie, że odpowiednie (aktualne) wydania dokumentów są dostępne we 

wszystkich miejscach, w których mają zastosowanie; 

− określony kod jednoznacznego i czytelnego sposobu oznaczania wybranych dokumentów; 

http://www.master.tychy.pl/
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− identyfikacja i nadzór nad dokumentami zewnętrznymi (aktami prawnymi, 

normami technicznymi); 

− zabezpieczenie przed przypadkowym wykorzystaniem wszelkich nieaktualnych 

dokumentów. 

 

▪ Nadzór nad zapisami 

W Spółce funkcjonują określone zasady odpowiedzialności co do identyfikowania, przechowywania, 

zabezpieczania, dostępności, czasu archiwizowania oraz postępowania z zapisami powstałymi 

w związku z funkcjonowaniem obu systemów. 

 

▪ Sterowanie operacyjne, gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie oraz monitorowanie 

i pomiary 

Spółka prowadzi nadzór nad: 

− emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego; 

− parametrami wód i ścieków; 

− stanem technicznym obiektów i urządzeń; 

− postępowaniem z odpadami. 

Dla wszystkich znaczących aspektów środowiskowych funkcjonuje odpowiednia dokumentacja do 

bieżącego sterowania operacyjnego. Zasady zarządzania aspektami środowiskowymi i ich 

monitorowanie odbywa się zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną procedurą. Spółka stara się 

zapobiegać awariom oraz w Instrukcji Eksploatacji Składowiska, instrukcjach eksploatacji 

poszczególnych urządzeń i procedurze Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie 

ma ustalony sposób postępowania w razie ich zaistnienia. Opracowano również odrębną procedurę, 

zgodnie z którą przeprowadzana jest ocena zgodności z wymaganiami prawnymi. 

W Spółce na bieżąco są identyfikowane niezgodności oraz podejmowane działania korygujące 

i zapobiegawcze w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W wyniku podjętych działań 

wprowadza się odpowiednie zmiany w dokumentacji systemowej. 

 

▪ Audyty wewnętrzne i przeglądy Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

W Spółce regularnie przeprowadza się audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania według 

opracowanego harmonogramu. Kierownictwo Spółki co najmniej raz w roku przeprowadza zgodnie 

z procedurami przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Omawia się na nim oddziaływanie 

Spółki na środowisko na podstawie raportów z 

audytów wewnętrznych oraz informacji 

przygotowanych przez kierowników i pracowników 

działów mających bezpośredni wpływ 

na środowisko. 
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5. Oddziaływania środowiskowe i stosowane metody ochrony środowiska 

 

• Wywóz odpadów komunalnych 

Spółka świadczy usługę wywozu (w tym odbierania odpadów i ich transportu) odpadów komunalnych 

od odbiorców indywidualnych w tym gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorców. Odpady 

komunalne są  przeznaczane do przetwarzania mechaniczno-biologicznego w MZKZOK w Tychach. 

 

• Zagospodarowanie odpadów 

W listopadzie 2014 roku Spółka uruchomiła Międzygminny Zakład Kompleksowego 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Wykorzystano w nim najnowsze dostępne 

technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, przez co jest to jeden z najnowocześniejszych, 

w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów. 

Pomysł realizacji inwestycji powstał w 2004 roku. Następnie opracowano szczegółową koncepcję 

całego przedsięwzięcia, wzorując się na najlepszych rozwiązaniach. Wniosek o dofinansowanie 

projektu pod nazwą „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych w Tychach" trafił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w 2009 roku. W listopadzie 2010 roku została przyznana unijna dotacja, a kilka 

miesięcy później Spółka ogłosiła przetarg. Wygrała go firma Strabag Polska, z ponad 

stusiedemdziesięcioletnią tradycją. Inwestycja została zrealizowana w formule „projektuj i buduj”. 

Umowa inwestora z wykonawcą podpisana została pod koniec listopada 2011 roku. 

Na zaprojektowanie i zbudowanie zakładu firma miała 36 miesięcy. Proces inwestycyjny zakończył się 

pod koniec 2014 r., w dniu 24.11.2014 r. zakład został przekazany do eksploatacji. 

Zakład biologiczno-mechanicznego unieszkodliwiania odpadów zajmuje zaledwie 3,5 ha i składa się 

z części mechanicznej, biologicznej oraz obiektów towarzyszących, niezbędnych dla funkcjonowania 

zakładu. Jest on w pełni zmechanizowany – wybudowane zostały nowoczesne ciągi technologiczne 

z szeroką gamą separatorów balistycznych oraz optoelektronicznych. Nowatorskim rozwiązaniem 

jest instalacja do suchej fermentacji frakcji organicznej. 

Założeniem przy budowie zakładu było zamknięcie łańcucha gospodarowania odpadami: 

wytwarzanie, redukcja ilości wytworzonych odpadów, zawrócenie produktów gospodarowania 

odpadami do gospodarki i utylizacja odpadów resztkowych. 

Zakład w chwili obecnej spełnia zamierzone docelowe normy poziomów odzysku odpadów. 

Stosowane procesy technologiczne umożliwiają osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie ponad 

50% w zakresie odzysku makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, ok. 70% odpadów 

budowlanych oraz redukują frakcję biodegradowalną o ponad 65%. Mechaniczne przetwarzanie 

odpadów nienadających się do recyklingu  daje możliwości produkcji paliwa alternatywnego RDF na 

wysokim poziomie. Przeróbka biologiczna umożliwia wytwarzanie pełnowartościowego kompostu 

stanowiącego produkt finalny. Biogaz fermentacyjny o wysokiej zawartości metanu wykorzystywany 

jest do spalania w kogeneracji, a tym samym do wytwarzania proekologicznej energii elektrycznej 

i cieplnej na potrzeby Zakładu i dla odbiorców zewnętrznych.  
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Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach 

obsługuje prawie 200 tysięcy mieszkańców z 4 miast i 4 gmin powiatu. Jest to jeden 

z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce. Spośród wciąż niewielu projektów w obszarze 

gospodarki odpadami zdecydowanie wyróżnia się on kompleksowością, nowoczesnością 

i elastycznością zastosowanych rozwiązań. 

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 

w Tychach kosztowała ponad 135 mln zł brutto, z czego ponad 69 mln zł zostało sfinansowane dzięki 

dotacji unijnej, a 23 mln zł z pożyczki preferencyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Zainwestowane środki własne Spółki wyniosły 17,7 mln zł, z czego 9,8 mln 

stanowiły środki własne gmin-udziałowców w Spółce. 

 

 

• Unieszkodliwianie odpadów 

Na początku działalności składowisko było miejscem unieszkodliwiania odpadów głównie z terenu 

gmin wspólników (Tychy, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Kobiór, Imielin, Chełm Śląski, Wyry), 

jednakże obecnie spółka cały czas poszerza obszar z którego przyjmuje odpady. 

Składowisko zabezpiecza odbiór odpadów z terenu co najmniej 323 km2 powierzchni 

i od 195 tys. mieszkańców.  

Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach-Urbanowicach zajmuje powierzchnię 12,7 ha.   

Na jego obszarze znajdują się kwatery do składowania odpadów w postaci niecek – KW-1 i KW-2, 
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o uszczelnionych dnach i skarpach, z drenowanym podłożem dla odbioru wód 

odciekowych i systemem odgazowującym. 

Składowisko przyjmuje dziennie około 300-400 Mg, rocznie do 100 tys. Mg odpadów do 

unieszkodliwiania przez składowanie.  W roku 2018 wielkość ta wyniosła 55.838,00 Mg. 

Przyjmowane odpady do unieszkodliwiania są objęte monitoringiem jakościowym 

i ilościowym w systemie ważąco-rejestrującym „Scalex 2000”  firmy Pivotex. 

 

• Selektywna zbiórka odpadów 

Na terenie miasta Tychy (większościowego udziałowca Spółki) selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych realizowana jest na podstawie „Programu” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Tychy 

Nr 0150/XXI/436/04 z dnia 27 maja 2004 „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy” 

zakładającego realizację zadań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów przez Spółkę, w tym również 

odpadów niebezpiecznych będących w odpadach komunalnych. Powyższy plan zastąpił zatwierdzony 

w roku 2001 przez Radę Miasta uchwałą nr 0150/648/2001 z dnia 31 maja 2001 r. (ze zm.) „Program 

gospodarki odpadami Miasta Tychy”” w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

realizowany przez Spółkę. Realizacja „Programu” z 2001 roku poprzedzona była programem 

pilotażowym (w 1999), w którym założono, że selektywna zbiórka prowadzona będzie w systemie 

„u źródła” powstawania odpadów i poprzez przeznaczenie do jego realizacji pojemników 

stacjonarnych typu „dzwon” oraz jednorazowych worków foliowych HDPE lub LDPE. 

W ramach odbioru i wywozu odpadów Spółka prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, w ramach 

której wprowadzona została selektywna zbiórka popiołu, co prowadzi do eliminacji popiołu 

zawartego w odpadach kierowanych na instalację MBP.  

Ponadto, w ramach selektywnej zbiórki Spółka zorganizowała i prowadzi Punkty Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i), do których każdy mieszkaniec (po potwierdzeniu 

miejsca zamieszkania) ma możliwość we własnym zakresie i bezpłatnie dostarczyć (poza ustalonym 

dla nieruchomości harmonogramem) odpady takie jak: papier, tekturę, metal, złom, tworzywa 

sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe, itp. Punkty PSZOK zlokalizowane są 

na terytorium 8 obsługiwanych gmin: Tychy, Kobiór, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski, Bieruń , Wyry, 

Lędziny. 

Spółka prowadzi również odbiór odpadów niebezpiecznych (odpadów olejowych, zużytych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych bądź ich części, baterii, 

przeterminowanych leków, odpadów zawierających 

azbest i innych), które są magazynowane 

w wydzielonych boksach na terenie zakładu 

i przekazywane do dalszej utylizacji przez 

wyspecjalizowane firmy. Należy zwrócić uwagę, 

iż obszar prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

ulega ciągłemu poszerzeniu o teren okolicznych gmin. 

Rozszerzenie tego zakresu działalności Spółki 

uzależnione jest bowiem od pozyskiwania nowych 

zamówień głównie w oparciu o zamówienia publiczne udzielane na selektywną zbiórkę odpadów 

przez jednostki samorządu terytorialnego lub komunalne jednostki organizacyjne. 
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Transport odpadów zapewniają samochody specjalistyczne, oznakowane logo firmy, 

jak również hasłami promującymi selektywną zbiórkę odpadów. 

 

• Zbiórka odpadów niebezpiecznych 

Niebezpieczne odpady: baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki rtęciowe, przeterminowane 

lekarstwa, opakowania po farbach i lakierach, przepracowany olej silnikowy, itp., przyjmowane są od 

mieszkańców miasta nieodpłatnie w punktach selektywnego zbierania odpadów PSZOK 

zorganizowanych w miejscach wyznaczonych przez poszczególne gminy obsługiwane przez Spółkę. 

Odpady są magazynowane w pojemnikach specjalistycznych. Po zebraniu odpowiedniej partii 

odpadów wysyłane są do utylizacji lub zagospodarowania. Baterie objęte są powszechną zbiórką 

w systemie pojemników zlokalizowanych w placówkach oświatowych, urzędach, firmach, 

instytucjach publicznych zlokalizowanych na terenie działalności Spółki. 

 

• Produkcja paliwa alternatywnego RDF 

Frakcje odpadów nienadające się do recyklingu są kierowane do mielenia w rozdrabniaczu 

końcowym, w wyniku czego powstaje odpad o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne), 

który po wybraniu ze zbiorników buforowych rozdrabniacza jest przekazywany w miarę możliwości 

na bieżąco do uprawnionych odbiorców. Sprzedażą paliwa RDF zajmuje się Wydział Techniczny.  

 

• Sprzedaż surowców wtórnych 

W wyniku przetwarzania odpadów komunalnych w instalacji do mechanicznego przetwarzania 

oraz zbiórki odpadów komunalnych w PSZOK-ach uzyskuje surowce wtórne takie jak papier, tektura, 

szkło, tworzywa sztuczne, metale. Są one następnie magazynowane w boksach zlokalizowanych 

na terenie zakładu. Sprzedażą surowców wtórnych zajmuję się Wydział ds. Sprzedaży. 

 

• Letnie i zimowe utrzymanie dróg 

Spółka realizuje usługę w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg. Wykonanie letniego 

utrzymania dróg jest oparte na harmonogramie zamiatania oraz na zleceniach dodatkowych 

zleceniodawcy. Zimowe utrzymanie dróg, w związku z uwarunkowaniami klimatycznymi, nie opiera 

się na harmonogramie. Do jego realizacji wyznaczono ośrodek dyspozycyjny, w którym dyspozytorzy 

pełniący dyżur na bieżąco reagują na sygnały zleceniodawcy w zgodzie z zapisami stosownej umowy. 

Firma dysponuje zasobami pozwalającymi na świadczenie usług zimowego i letniego utrzymywania 

dróg. W celu świadczenia usługi letniego utrzymania dróg Spółka posiada trzy zamiatarki uliczne. 

Do zimowego utrzymania dróg stosuje się pojazdy o zabudowie hakowej odpowiednio uzbrojone 

w urządzenia do odśnieżania i posypywania dróg. Łącznie Spółka posiada 6 samochodów hakowych 

z osprzętem (posypywarki i pługi), 2 zamiatarki oraz traktor z osprzętem (do posypywania i płużenia). 

Kontrakt z Miastem Tychy obowiązuje do końca 2018 roku. 

 

• Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 

Spółka zrealizowała dotychczas dwie inwestycje w zakresie wytwarzania odnawialnej energii 

elektrycznej i cieplnej: 

− instalację odgazowania składowiska wraz z gospodarczym wykorzystaniem biogazu, 

z agregatem kogeneracyjnym o mocy 300 kWe i 340 kWc; 
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− zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, z 2 agregatami  

kogeneracyjnymi o  mocy  332 kWe i 365 kWc każdy tj. łącznie 664 kWe i 730 kWc 

do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. wybudowała jeden z pierwszych Zakładów Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych, który do wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej 

wykorzystuje odpady biodegradowalne wydzielone z odpadów komunalnych. W wyniku fermentacji 

beztlenowej odpadów biodegradowalnych powstaje biogaz, który pozwala osiągnąć efekt 

energetyczny. Biogaz wytworzony podczas fermentacji zostaje oczyszczony z siarkowodoru 

i związków krzemu, a następnie wykorzystany w dwóch agregatach kogeneracyjnych  o  mocy  

332 kWe  i  365 kWc  do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W efekcie powstaje około 

4000 MWh/rok energii elektrycznej i energii cieplnej w ilości około 14000 GJ/rok, które w pierwszej 

kolejności zostają przeznaczone na potrzeby zakładu. Nadwyżki sprzedawane są do operatorów sieci 

energetycznej i cieplnej. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z wykorzystaniem poziomej 

fermentacji metanowej pozwala uzyskać odnawialną energię z odpadów, która umożliwia 

ograniczenie zużycia konwencjonalnej energii produkowanej przez elektrownie węglowe. 

 

• Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska transportu odpadów komunalnych 

Spółka Master obsługuje znaczącą część rynku gmin będących współwłaścicielami Spółki w zakresie 

odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Obecnie Master obsługuje ponad 300 zakładów i instytucji 

oraz zasoby mieszkaniowe na terenie gmin wspólników - 200 tys. mieszkańców.    

W zakres wachlarza usług transportu wchodzą:  

− usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych,  

− usługi odbioru i wywozu gruzu budowlanego, 

− usługi odbioru i wywozu odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych. 

Firma posiada szeroką bazę sprzętową: dziewięć specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów 

komunalnych typu „śmieciarka”, dodatkowo jeden pojazd typu śmieciarka małogabarytowa do 

obsługi posesji o utrudnionym dojeździe lub tzw. tras o małej ilości odpadów. Firma dysponuje 

szesnastoma pojazdami wyposażonymi w urządzenia hakowe i bramowe do przewozu odpadów 

komunalnych w kontenerach, samochody dostawcze do odbioru odpadów selektywnie zbieranych 

oraz specjalistyczny pojazd do odbioru popiołu. Pojazdy do odbioru odpadów zostały wyposażone 

w monitoring wizyjny z możliwością nagrywania podczas świadczenia usługi. Wpłynęło to na 

efektywność pracy oraz szybką weryfikację zgłaszanych reklamacji. Pojazdy spełniają wysokie normy 

emisji spalin, większość z nich posiada normę Euro V i VI. 

Obecnie Spółka zatrudnia łącznie ponad 80 kierowców i ładowaczy do świadczenia usług odbioru 

i wywozu odpadów.   

Wywóz odpadów wspomagany jest przez system monitorowania pojazdów Frame Logic, oparty na 

satelitarnym systemie lokalizacji GPS.   
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• Transport odpadów komunalnych przez inne firmy wywozowe do zakładu Spółki  

Do Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych oraz na składowisko 

dostarczane są odpady przez firmy zewnętrzne. 

Spółka nadzoruje odpady, które są wwożone na 

wysypisko poprzez sprawdzanie kart przekazania 

odpadów z zawartością, która jest na 

samochodach. Poprzez podnoszenie jakości 

swoich usług wywozowych, Spółka stara się 

oddziaływać na pozostałe firmy wywozowe, aby 

te także podnosiły standardy usług przewozu 

odpadów komunalnych 

 

• Wytwarzanie odpadów komunalnych na obszarze objętym działalnością Spółki 

Spółka stara się ograniczyć wytwarzanie odpadów poprzez oddziaływanie na społeczność lokalną 

w zakresie ochrony środowiska, poprzez realizację działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 

i Zrównoważonego Rozwoju.  

 

• Kreowanie i podnoszenie świadomości proekologicznej w otoczeniu zewnętrznym 

Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych działań realizowanych przez Spółkę MASTER 

w Tychach od początku działalności. Podnoszenie świadomości ekologicznej nie kończy się jednak na 

etapie tworzenia warunków do wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

w gminach. Do przygotowanych rozwiązań proekologicznych namówiono społeczność lokalną. 

Rzeczą najważniejszą od początku była akceptacja społeczna i chęć uczestnictwa mieszkańców 

w proponowanych programach. 

 

 

6. Aspekty środowiskowe 

 

W Spółce opracowano i wdrożono procedurę, która zawiera zasady identyfikowania aspektów 

środowiskowych i kryteria ich oceny. Na podstawie macierzy oceny ryzyka wyłania się znaczące 

aspekty środowiskowe.  

Spółka, biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności, określiła następujące aspekty środowiskowe. 

Lp. Aspekt środowiskowy Wpływ na środowisko 

R
o

d
za

j 

as
p

ek
tu

 Kryteria oceny 

WYNIK 
Prawdopo-

dobieństwo 

Oddziały-

wanie 

1. Przetwarzanie odpadów komunalnych 

Powstawanie gazów cieplarnianych, 

które swobodnie nie przedostają się do 

atmosfery. 

B 5 3 15 
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2. 

Zbieranie odpadów niebezpiecznych 

przeznaczonych do późniejszego 

unieszkodliwienia 

Zanieczyszczenie, zapewnienie 

odpowiedniego unieszkodliwienia 

związanego z zawartością metali. 

B 5 5 25 

3. 
Pożar na terenie siedziby Zarządu (budynek 

administracyjny) 

Zanieczyszczenie powietrza i gleby; 

zagrożenie dla życia i zdrowia 

człowieka 

B 1 5 5 

4. 
Emisja do powietrza: dwutlenku węgla, 

metanu, pyłu, siarkowodoru 

Zanieczyszczenie powietrza, efekt 

cieplarniany, kwaśne deszcze; 

zagrożenie dla zdrowia człowieka 

B 2 3 6 

5. 
Emisja spalin do powietrza z transportu 

wewnętrznego i zewnętrznego 

Zanieczyszczenie powietrza, efekt 

cieplarniany, kwaśne deszcze; 

zagrożenie dla zdrowia człowieka 

B 5 3 15 

6. Wytwarzanie ścieków technologicznych  
W przypadku ewentualnych uszkodzeń 

przedostawanie się do gleby i wód 
B 5 2 10 

7. Odcieki ze składowiska 
W przypadku ewentualnych uszkodzeń 

przedostawanie się do gleby 
B 5 2 10 

8. Odprowadzanie wód opadowych 

W przypadku ewentualnych uszkodzeń 

przedostawanie się do gleby i wód 

podziemnych 

B 5 2 10 

9. Emisja hałasu 
Zagrożenie dla zdrowia człowieka, 

oddziaływanie na ekosystem 
B/P 5 1 5 

10. Emisja odorów 
Wpływ na zdrowie i komfort życia 

człowieka 
B 3 3 9 

11. Zużycie energii elektrycznej Zmniejszenie zasobów naturalnych B 5 3 15 

12. Zużycie wody Zmniejszenie zasobów naturalnych B 5 3 15 

13. Zużycie paliw i olejów Zmniejszenie zasobów naturalnych B 5 5 25 
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14. 
Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w 

wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń 

Zanieczyszczenie gleby, powietrza, 

wód podziemnych i powierzchniowych; 

negatywny wpływ na zdrowie 

człowieka, ekosystem 

B 3 1 3 

15. 

Wytwarzanie odpadów innych niż 

niebezpieczne i komunalne (np. opony,  

płyny chłodnicze, zużyte urządzenia 

elektryczne) 

Zanieczyszczenie gleby, powietrza, 

wód podziemnych i powierzchniowych; 

negatywny wpływ na zdrowie 

człowieka, ekosystem 

B 3 1 3 

16. Awaria wagi 

Zanieczyszczenie gruntu w wyniku 

możliwych wycieków z załadowanych 

odpadami samochodów oczekujących 

przed bramą zakładu na naprawę wagi 

B 4 1 4 

17. 

Uszkodzenie układu olejowego, paliwowego 

w sprzęcie pracującym na składowisku: 

kompaktor, spycharka, rozdrabniarka, 

samochody transportujące odpady 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do 

gleby, powietrza, wód podziemnych 

i powierzchniowych; negatywny wpływ 

na zdrowie człowieka 

B 2 1 2 

18. 
Uszkodzenie geomembrany i drenażu 

odcieków 

Przedostawanie się do gleby odcieków 

będących nośnikiem zanieczyszczeń 

w postaci metali tj.: miedź, kadm, rtęć, 

co może powodować zakwaszenie 

gleby; zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych 

B 3 5 15 

19. 
Uszkodzenie obwałowania składowiska – 

osunięcie skarpy 

Przedostawanie się do gleby odcieków 

będących nośnikiem zanieczyszczeń 

w postaci metali tj.: miedź, kadm, rtęć, 

co może powodować zakwaszenie 

gleby; zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i pod-ziemnych. 

Utrata stateczności skarpy. 

B 2 4 8 

20. Pożar na składowisku 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do 

atmosfery; negatywny wpływ na 

zdrowie człowieka 

B 2 5 10 

21. Pożar na MZKZOK 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do 

atmosfery; negatywny wpływ na 

zdrowie człowieka 

B 2 5 10 

22. Awaria urządzeń produkcyjnych 
Nadmierne gromadzenie odpadów 

mogące stworzyć zagrożenie pożaru 
B 4 2 8 

23. 
Rozszczelnienie instalacji hydraulicznej 

i paliwowej pojazdów 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do 

gleby i atmosfery, wód powierzch-

niowych i podziemnych; negatywny 

wpływ na zdrowie człowieka 

B 3 2 6 
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24. Uszkodzenie sieci wodociągowej Zmniejszenie zasobów naturalnych P 1 2 2 

25. Uszkodzenie sieci kanalizacyjnej 

Zanieczyszczenie wód pod-ziemnych i 

powierzchniowych, zanieczyszczenie 

atmosfery 

P 1 2 2 

26. Rozlanie oleju / emulsji / płynu chłodniczego 
Zanieczyszczenie gleby i wód 

powierzchniowych 
B 2 2 4 

27. 
Wytwarzanie ścieków w związku 

z eksploatacją myjki 

Zanieczyszczenie gleby i wód 

powierzchniowych 
B 4 1 4 

28. Odcieki związane z magazynowaniem soli 
Zanieczyszczenie wody i gleby 

związane z ewentualnymi odciekami 
B 4 1 4 

29. Przenikanie soli do gruntu 

Zanieczyszczenie gleby związane 

z posypywaniem dróg solą 

i przedostawaniem się soli do gruntu 

z błotem pośniegowym. 

P 4 2 8 

30. 
Uwolnienie czynników chłodniczych 

z instalacji klimatyzacyjnych 

Zwiększenie globalnego efektu 

cieplarnianego 
B 1 4 4 

31. 

Niekontrolowane wycieki z transportu 

obcego (flota serwisantów i odbiorców 

surowców) 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do 

gleby, powietrza, wód podziemnych 

i powierzchniowych 

P 3 1 3 

32. 
Awaria pojazdów specjalistycznych 

stanowiących własność konsorcjantów 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do 

gleby, powietrza, wód podziemnych 

i powierzchniowych 

P 3 1 3 

33. 
Emisja spalin do powietrza z taboru 

dostawców zewnętrznych 

Zanieczyszczenie powietrza, efekt 

cieplarniany, kwaśne deszcze; 

zagrożenie dla zdrowia człowieka 

P 5 3 15 

34. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza, gruntu 

i wody, wynikająca z eksploatacji 

zewnętrznych stacji paliw 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do 

gleby i atmosfery, wód powierzchnio-

wych i podziemnych; negatywny wpływ 

na zdrowie człowieka 

P 1 3 3 

35. 

Wykorzystywanie chemii, wody i urządzeń 

stosowanych do mycia pojazdów Spółki 

przez firmy zewnętrzne 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do 

wód podziemnych i powierzchniowych, 

zmniejszenie zasobów naturalnych 

P 2 3 6 

36. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza, gruntu 

i wody, wynikająca z eksploatacji 

wewnętrznej stacji paliw 

Przedostawanie się zanieczyszczeń do 

gleby i atmosfery, wód powierzchnio-

wych i podziemnych; negatywny wpływ 

na zdrowie człowieka 

B 2 3 6 
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Aspekty środowiskowe związane z produkcją energii: 

 

Produkcja energii (EE+EC) ze 
źródeł odnawialnych  

Organicznie emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery  

MZKZOK, 
Składowisko 

B 5 4 20 

Produkcja biogazu z 
biodegradowalnych odpadów 

Możliwość produkcji 
odnawialnej energii 

MZKZOK, 
Składowisko 

B 5 4 20 

Zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię ze źródeł 
zewnętrznych 

oszczędność zasobów 
naturalnych, zmniejszenie 
konieczności przesyłu energii 
na dalekie odległości 

MZKZOK, 
Składowisko 

B 4 4 16 

Produkcja energii cieplnej z OZE 
Brak konieczności poboru 
ciepła ze źródeł zewnętrznych 

MZKZOK, 
Składowisko 

B 4 4 16 

Awaria procesu fermentacji 
ograniczenie, brak produkcji 
biogazu 

MZKZOK B/P 2 5 10 

Awaria stacji uzdatniania 
biogazu 

brak możliwości 
energetycznego wykorzystania 
biogazu 

MZKZOK B/P 3 4 12 

Awaria systemu kogeneracji 
organicznie, brak produkcji 
energii  

MZKZOK, 
Składowisko 

B 3 4 12 

Produkcja biogazu o 
parametrach gorszych od 
wytycznych 

Niebezpieczeństwo zakłócenia 
pracy agregatów 
prądotwórczych, emisja 
substancji szkodliwych w 
spalinach (SOx) 

MZKZOK, 
Składowisko 

B/P 2 4 8 

Awaria systemu zabezpieczeń 
ciśnieniowych reaktorów 
fermentacji 

Uwolnienie biogazu do 
atmosfery 

MZKZOK B 2 4 8 

 

Znaczące aspekty środowiskowe zostały oznaczone kolorem czerwonym. 

 

7. Realizacja celów za rok 2018 
Lp. Cel Status Uwagi 

1. 

Ograniczenie ilości odpadów trafiających na 

składowisko poprzez przetwarzanie odpadów 

komunalnych. 

Osiągnięty 

Dzięki przetwarzaniu odpadów komunalnych, 

na składowisku odpadów zostało poddanych 

odzyskowi 55 837,9 Mg odpadów. 

2. 

Ochrona środowiska poprzez zbieranie odpadów 

niebezpiecznych w sposób zabezpieczający przed 

emisjami substancji szkodliwych oraz długofalowa 

współpraca z firmami zewnętrznymi 

specjalizującymi się w unieszkodliwianiu odpadów 

niebezpiecznych. 

Osiągnięty 

Monitorowany był strumień odpadów 

niebezpiecznych, odpady niebezpieczne były 

magazynowane w specjalnych boksach, 

pojemnikach i opakowaniach. 

3. 

Ograniczenie emisji spalin do powietrza 

z transportu wewnętrznego i zewnętrznego 

poprzez sukcesywne powiększanie floty 

o nowoczesne pojazdy odpowiadające normom 

emisji spalin oraz regularne przeglądy serwisowe 

i naprawy, a także nabywanie paliwa 

wysokooktanowego. Wykorzystywanie pojazdów 

wyposażonych w filtry cząstek stałych. 

Osiągnięty 

W 2018 roku zakupiono trzy pojazdy silnikowe 

spełniające wysokie normy emisji spalin. Pojazdy 

i maszyny są regularnie przeglądane 

i  serwisowane. 



 

 
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA EMAS – WYDANIE XII  MASTER – ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. W TYCHACH 

 
Strona | 28  

 

4. 

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez 

jej wykorzystanie na poziomie odpowiadającym 

potrzebom technologicznym i administracyjnym. 

Osiągnięty 
Zużyto 5 486,807 MWh energii elektrycznej, 

wykorzystując ją na potrzeby własne Spółki. 

5. 

Ograniczenie zużycia wody poprzez jej 

wykorzystanie na poziomie odpowiadającym 

potrzebom technologicznym i administracyjnym. 

Osiągnięty 
Zużycie wody wodociągowej na potrzeby 

technologiczne stanowiło 54% zużycia rocznego. 

6. 

Ograniczenie zużycia oleju napędowego poprzez 

jego wykorzystanie na poziomie nie większym niż 

niezbędne ilości do świadczenia usług. 

Osiągnięty 

Dokonano reorganizacji tras odbioru odpadów, 

dzięki czemu samochody pokonują mniejszą liczbę 

kilometrów i zużywają mniej paliwa. 

7. 
Przeprowadzanie przez firmę zewnętrzną 

pomiarów jakości wód gruntowych. 
Osiągnięty 

Cykliczne badania wykonywane są przez firmę 

SGS POLSKA. 

8. 
Modernizacja systemu ppoż wg obowiązujących 

przepisów prawnych i wytycznych. 
Osiągnięty 

Dokonano przeglądu i oceny systemu, wymieniono 

5 czujników Atest Gaz. 

9. 

Monitoring taboru dostawców zewnętrznych pod 

względem emisji spalin do powietrza na terenie 

Spółki. 

Osiągnięty Kontrahenci wywiązują się ze zobowiązań. 

10. 

Odzysk surowców wtórnych w ilości 

odpowiadającej obowiązującym decyzjom 

i zezwoleniom. 

Osiągnięty 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji komunalnej wyniósł ogółem 

10 164,09 Mg. 

11. 
Odzysk odpadów w ilości nie mniejszej niż 

wyznaczony w przepisach prawnych. 
Osiągnięty 

Osiągnięty wynik ekologiczny wyniósł 49% 

(wymagany przepisami w roku 2018: 40%). 

12. 

Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w ilości 

zmierzającej do maksymalizacji wykorzystania 

źródeł energii odnawialnej. 

Osiągnięty 
Wyprodukowano 3 721,766 MWh energii 

elektrycznej. 

13. 

Produkcja odnawialnej energii cieplnej na 

potrzeby technologiczne, administracyjno-

socjalne i społeczności lokalnych. 

Osiągnięty Wyprodukowano 9 069,80 GJ energii cieplnej. 

14. 

Budowa rowu wód opadowych i roztopowych, 

niezależnego od RCGW, celem wyeliminowania 

możliwości zalania oczyszczalni w razie powodzi. 
Osiągnięty 

Parametry geometryczne rzeki pozwalają na 

przyjęcie ilości wód z odwodnienia terenu, a jej 

procentowy udział w stosunku do wód rzecznych 

jest nieznaczny. 

15. 

Wentylacja w boksach RDF celem poprawy 

atmosfery w boksach i zmniejszenia wilgotności 

RDF. Osiągnięty 

Wykonanie wentylacji w boksach paliwa RDF 

umożliwiło zminimalizowanie wpływu warunków 

atmosferycznych na poszczególne partie 

wywożonego paliwa, znacznie ograniczyło 

zawilgocenie frakcji i usprawniło sam załadunek. 

 

8. Cele na rok 2019 

Lp. Cel Program osiągnięcia 

1. 
Ograniczenie ilości odpadów trafiających na 

składowisko. 

Przetwarzanie odpadów komunalnych. 

2. 

Ochrona środowiska poprzez zbieranie odpadów 

niebezpiecznych w sposób zabezpieczający 

przed emisjami substancji szkodliwych.  

Długofalowa współpraca z firmami zewnętrznymi 

specjalizującymi się w unieszkodliwianiu odpadów 

niebezpiecznych. 
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3. 
Ograniczenie emisji spalin do powietrza 

z transportu wewnętrznego i zewnętrznego.  

Sukcesywne powiększanie floty o nowoczesne pojazdy 

odpowiadające normom emisji spalin oraz regularne 

przeglądy serwisowe i naprawy, a także nabywanie 

paliwa wysokooktanowego. Wykorzystywanie pojazdów 

wyposażonych w filtry cząstek stałych. 

4. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej. 

Wykorzystanie energii tylko na poziomie 

odpowiadającym potrzebom technologicznym 

i administracyjnym. 

5. Ograniczenie zużycia wody. 
Wykorzystanie wody tylko na poziomie odpowiadającym 

potrzebom technologicznym i administracyjnym. 

6. Ograniczenie zużycia oleju napędowego. 
Wykorzystanie oleju napędowego na poziomie nie 

większym niż niezbędne ilości do świadczenia usług. 

7. 
Przeprowadzanie przez firmę zewnętrzną 

pomiarów jakości wód gruntowych. 

Współpraca z firmą specjalizującą się w dokonywaniu 

odpowiednich pomiarów. 

8. 

Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w 

ilości zmierzającej do maksymalizacji 

wykorzystania źródeł energii odnawialnej. 

Utrzymywanie procesu wytwarzania biogazu z odpadów 

biodegradowalnych na najwyższym poziomie jakości. 

Optymalne wykorzystanie urządzeń kogeneracyjnych do 

produkcji energii elektrycznej  

9. 

Produkcja odnawialnej energii cieplnej na 

potrzeby technologiczne, administracyjno-

socjalne i społeczności lokalnych. 

Wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej ze spalania 

wytworzonego w fermenterach biogazu oraz biogazu 

wysypiskowego na potrzeby w pierwszej kolejności 

technologiczne, a następnie administracyjno-socjalne. 

Nadwyżki ciepła będą poddane dystrybucji lokalnej. 

10. 

Odzysk surowców wtórnych w ilości 

odpowiadającej obowiązującym decyzjom 

i zezwoleniom. 

Dzięki nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych, 

która zawiera m.in. rozszerzenie definicji surowców 

wtórnych (obecnie jest to następujący asortyment: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 

wielomateriałowe oraz bioodpady) istnieje więcej 

możliwości zwiększenia odzysku surowców wtórnych i 

przekierowania ich do dalszego wykorzystania. Na 

przykład: wykorzystanie odpadów z pielęgnacji 

cmentarzy lub odpadów selektywnie zebranych z 

targowisk do produkcji kompostu.  

11. Wykonanie instalacji monitoringu składowiska. 

Monitoring instalacji składowiska wymagany 

odpowiednimi przepisami przygotowywany jest do 

podłączenia do kompleksowego monitoringu wizyjnego 

funkcjonującego na terenie całej Spółki. 

12. 

Modernizacja samochodu do odbierania 

odpadów komunalnych typu śmieciarka pod 

kątem wyposażenia go w urządzenie do mycia i 

dezynfekcji pojemników na odpady.  

Ze względu na konieczność wypełniania zapisów 

zawartych w SIWZ dotyczących mycia i dezynfekcji 

pojemników na odpady komunalne w związku z realizacją 

kontraktów w obsługiwanych gminach, niezbędne jest 

dokonanie rozpoznania rynku i następnie kupno oraz 
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montaż urządzenia myjącego w jednej z dotychczas 

użytkowanych śmieciarek. 

13. 

Zakup specjalistycznego samochodu do 

odbierania odpadów komunalnych typu 

śmieciarka dwukomorowa. 

Z uwagi na przesunięcie wejścia w życie przepisów 

dotyczących elektromobilności, konieczne jest ogłoszenie 

postępowania przetargowego na zakup specjalistycznej 

śmieciarki dwukomorowej celem ograniczenia 

przejazdów na trasach, bieżące serwisowanie 

i zastępowanie obecnie użytkowanych pojazdów bez 

konieczności opóźniania odbiorów wynikających 

z harmonogramów.  

14. Zakup nowych kontenerów typu KP-7 i KP-10. 

Rozpoznanie rynku oraz zebranie ofert od potencjalnych 

dostawców kontenerów celem oszacowania wartości 

zamówienia, ogłoszenie postępowania przetargowego i 

jego rozstrzygnięcie - wyłonienie oferty najkorzystniejszej 

i jednocześnie spełniającej wszystkie wymogi ustawowe 

oraz zgodnej z treścią SIWZ. 

 

 

9. Bieżące wskaźniki eksploatacyjne 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wskaźniki eksploatacyjne za rok 2018 i porównano je z wynikami 

uzyskanymi w latach poprzednich. 

 

A. Podstawowe parametry technologiczne i produkcyjne: 

• roczna ilość składowanych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne (typu D5) – 

55.838,00 Mg 

• Roczna ilość odpadów przyjętych do sortowni (typ R-12) – 92.494,40 Mg 

• Roczne zużycie energii elektrycznej – 5.486,807 MWh 

• Całkowite zużycie energii odnawialnej – 2.290,766 MWh 

• Roczne zużycie wody na składowisku – 5777 m³ 

• Roczne zużycie wody w MZKZOK – 6682 m³ 

• Roczna produkcja biogazu ze składowiska – 770.585 m³ 

• Roczna produkcja biogazu w MZKZOK – 1.723.174 m³ 

• Roczne całkowite zużycie oleju napędowego – 330 Mg 

• Użytkowanie ziemi w terenie zabudowanym – 1418,88 m² 

• Roczna ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – 113.421,91 Mg 

• Roczna ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych – 14,74 Mg 

 

 

 



 

 
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA EMAS – WYDANIE XII  MASTER – ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. W TYCHACH 

 
Strona | 31  

 

 

B. roczny wynik organizacji: ilość odpadów przyjętych do zakładu: 

2018 – 115.497,00 Mg 

 

B1. roczny wynik organizacji: ilość odpadów przyjętych do sortowni: 

2018 -  92.494,40 Mg 

 

B2. roczny wynik organizacji: ilość odpadów przyjętych do składowania: 

2018 – 55.838,00 Mg 

 

B3. roczny wynik organizacji: ilość odpadów przyjętych do kompostowania: 

2018 – 10.814,80 Mg 

 

 

Wskaźnik 

A: roczny wpływ w obszarze  

Definicja 
Jedno-

stki 
2018  2018  2017 2016 2015 2014 

Efektywność 

energetyczna 

zużycie energii MWh 5.486,807 R=A/(B1+B3) 0,0531 MWh/Mg 0,0580 0,0607 0,0636 0,0811 

zużycie energii 

odnawialnej 

wytworzonej 

przez spółkę 

MWh 2.290,766 R=A/(B1+B3) 0,0222 MWh/Mg 0,0177 0,0289 0,0269 0,0339 

Efektywne wykorzystanie materiałów: 

Olej napędowy 
Zużycie oleju 

napędowego 
Mg 330 R=A/B 0,029 Mg/Mg 0,0033 0,0029 0,0028  

Zużycie wody 
Zakład  m³ 6.682 R=A/(B1+B3) 0,0647 m³/Mg 0,0616 0,0801 0,0648 0,1083 

Składowisko m³ 5.777 R=A/B2 0,1035 m³/Mg 0,0480 0,02 0,0602  

Produkcja 

biogazu 

Zakład  m³ 1.723.174 R=A/B3 159,3348 m³/Mg 162,363 148,622 172,853  

Składowisko m³ 770.585 R=A/B2 13,8004 m³/Mg 10,847 19,982 28,592  

Odpady* 

Poddane 

sortowaniu 
Mg 92.494,40 R=A/B 0,8008 Mg/Mg 0,751 0,721 0,715  

Poddane 

składowaniu 
Mg 55.838 R=A/B 0,4835 Mg/Mg 0,480 0,477 0,526  

Wytworzone  

inne niż 

niebezpieczne 

Mg 113.421,91 R=A/B 0,9820 Mg/Mg 0,8710207 0,9112861 0,6035980 0,7542292 

Wytworzone 

niebezpieczne 
Mg 14,74 R=A/B 0,000128 Mg/Mg 0,000086 0,000074 0,000022 0,000079 

Bioróżnorod-

ność 

tereny 

zabudowane 
m² 1.418,88 R=A/B 0,0123 m²/Mg 0,01270 0,0136 0,0145 0,024 

Emisje 

ekwiwalent C02 

GWP dla metanu = 23 
kg 0,00 R=A/(B2+B3) 0,00 kg/kg 0,00034 0,00035 0,00021 0 

CO Kg 1.677 R=A/B 0,000015 kg/kg 0,000014 0,000017 0,000018 0 

NOx Kg 1.363 R=A/B 0,000012 kg/kg 0,000010 0,000012 0,000013 0,00002 

SO2 - -  -   - - - 

Pył zawieszony - -  -   - - - 

CH4 kg 0 R=A/(B2+B3) 0 kg/kg 0,000013 0,000013 0,000008     0 

CO2 kg 984 R=A/B 0,0085197 Kg/Mg - - - - 
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*Odpady wygenerowane przez Spółkę: 

 

 

Kod odpadu Nazwa Ilość [Mg] 
Udział odpadów o danym kodzie w liczbie 

wygenerowanych odpadów ogółem 

13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarów 0,506 1,2191% 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 9,45 22,7678% 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 7,7 18,5515% 

15 01 04 opakowania z metali 5,25 12,6488% 

15 01 05 opakowania wielomateriałowe 1,05 2,5298% 

15 01 07 opakowania ze szkła 11,55 27,8273% 

16 01 03 zużyte opony 5,01 12,0705% 

20 01 21* zużyte lampy fluorescencyjne 0,03 0,0723% 

20 01 27* farby, kleje 0,01 0,0241% 

20 01 28 farby, kleje 0,05 0,1205% 

20 01 33* baterie i akumulatory 0,3 0,7228% 

20 01 34* inne baterie i akumulatory 0,1 0,2409% 

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,5 1,2046% 

RAZEM 41,506 100% 

 

VII. Podsumowanie 
 

Spółka MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach działając w warunkach rynkowych uważa za 

kluczowe spełnianie wymagań dotyczących jakości zagospodarowania odpadów (czyli wywozu odpadów, 

w tym odbierania odpadów i ich transportu, unieszkodliwiania odpadów, obrotu surowcami wtórnymi, 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, ich segregacji, zbierania odpadów niebezpiecznych, a także 

edukacji ekologicznej) wykonywanego w zgodzie z ustawodawstwem środowiskowym i innymi 

wymaganiami.  

Wdrożony w Spółce Zintegrowany System Zarządzania pozwala na skuteczne realizowanie 

postanowień norm ISO 9001, ISO 14001 oraz uregulowań zawartych w Rozporządzeniu nr 1221/2009 (WE) 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji 

w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 

oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE z późn. zm. 

Niniejsza Deklaracja przedstawia w sposób syntetyczny streszczenie działalności Spółki. 

Zawiera identyfikację wszystkich bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych, w tym znaczących, 

w oparciu o które są wyznaczane cele środowiskowe, a do tych – zadania środowiskowe. Cele wyznaczone 

na rok 2018 zostały w pełni osiągnięte. Na podstawie wspomnianych znaczących aspektów środowiskowych 

oraz w oparciu o doświadczenia wynikłe z osiągania celów ubiegłorocznych, wyznaczono cele środowiskowe 

i jakościowe oraz określono programy dochodzenia do nich. 
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Efekty działalności środowiskowej Spółki zostały określone i posłużyły do sporządzenia 

zapisów dotyczących sprawozdawczości. Na podstawie zebranych danych wyliczono wskaźniki 

eksploatacyjne, wykorzystując podstawowe parametry technologiczne i produkcyjne oraz roczne 

wartości odniesienia. 

Na podstawie informacji uzyskanych podczas Przeglądu Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania, opracowano tabelę wskaźników w sposób umożliwiający porównanie poszczególnych lat celem 

dokonania oceny, czy nastąpiła poprawa efektów działalności środowiskowej Spółki. Lepsze wyniki zostały 

osiągnięte przez Spółkę m.in. w przypadku zużycia energii elektrycznej oraz zużycia oleju napędowego (gdzie 

ilość zużytych odpowiednio: MWh energii elektrycznej oraz Mg oleju napędowego w przeliczeniu na roczne 

wartości odniesienia właściwe dla działalności naszej Spółki jest niższa). Wielkości wskaźników zależą od ilości 

odpadów trafiających do zakładu od mieszkańców i innych kontrahentów, na co Spółka nie ma 

bezpośredniego wpływu.  

Dyrektorzy i Kierownicy działów podczas Przeglądu przedstawili identyfikację ryzyk i szans 

w odniesieniu do procesów zachodzących w ich komórkach organizacyjnych, dzięki czemu uzyskano 

informację o tym, jakie mogą wystąpić ewentualne sytuacje awaryjne. 

Integralną część Deklaracji Środowiskowej stanowi Polityka jakości, zarządzania środowiskowego 

i EMAS, która jest jednocześnie deklaracją m.in. postępowania zgodnego z prawem i innymi zobowiązaniami. 

Polityka jakości, zarządzania środowiskowego i EMAS jest na bieżąco aktualizowana. Postępowanie zgodne z 

prawem potwierdza również dokonana ocena zgodności. 

Wobec przedstawionych informacji stoimy na stanowisku, iż nasza Spółka podejmuje starania, 

aby możliwie najbardziej ograniczać swój negatywny wpływ na otoczenie, w tym na społeczność lokalną. 

Firma MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.  jest umiejscowiona poza strefą mieszkalną, przez co mieszkańcy 

nie odczuwają dyskomfortu związanego z działalnością operacyjną Spółki w swoim codziennym życiu, 

a realizowana przez Spółkę koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu plasuje ją jako znamienitego 

partnera biznesowego, zorientowanego na potrzeby Klientów, pracowników i kontrahentów.  

 

VIII. Ocena zgodności 
 

Lp. Aspekt środowiskowy Wpływ na środowisko 

OCENA ZGODNOŚCI 

 

Zgodnie z: 

1. 
Przetwarzanie odpadów 

komunalnych 

Powstawanie gazów cieplarnianych, 

które swobodnie nie przedostają się 

do atmosfery. 

Pozwolenie Zintegrowane 

2. 

Zbieranie odpadów 

niebezpiecznych 

przeznaczonych do 

późniejszego 

unieszkodliwienia 

Zanieczyszczenie, zapewnienie 

odpowiedniego unieszkodliwienia 

związanego z zawartością metali. 

USTAWA 

z dnia 11 września 2015 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1466 z późn. zm.) 

 

Pozwolenie Zintegrowane 
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3. 

Pożar na terenie siedziby 

Zarządu (budynek 

administracyjny) 

Zanieczyszczenie powietrza i gleby; 

zagrożenie dla życia i zdrowia 

człowieka 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI1) 

z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

(Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 

z póżn. zm). 

4. 

Emisja do powietrza: 

dwutlenku węgla, metanu, 

pyłu, siarkowodoru 

Zanieczyszczenie powietrza, efekt 

cieplarniany, kwaśne deszcze; 

zagrożenie dla zdrowia człowieka 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 2 lipca 2010 r. 

w sprawie rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia 

(Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880 

z póź. Zm.). 

 

Pozwolenie Zintegrowane 

5. 

Emisja spalin do powietrza z 

transportu wewnętrznego i 

zewnętrznego 

Zanieczyszczenie powietrza, efekt 

cieplarniany, kwaśne deszcze; 

zagrożenie dla zdrowia człowieka 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla silników 

spalinowych w zakresie ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń gazowych 

i cząstek stałych przez te silniki 

6. 
Wytwarzanie ścieków 

technologicznych  

W przypadku ewentualnych 

uszkodzeń przedostawanie się do 

gleby i wód 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 523) 

 

Pozwolenie Zintegrowane 

7. Odcieki ze składowiska 

W przypadku ewentualnych 

uszkodzeń przedostawanie się do 

gleby 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 523) 

 

Pozwolenie Zintegrowane 
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8. 
Odprowadzanie wód 

opadowych 

W przypadku ewentualnych 

uszkodzeń przedostawanie się do 

gleby i wód podziemnych 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 9 grudnia 2002 r. 

w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 

warunków prowadzenia monitoringu 

składowisk odpadów. 

9. Emisja hałasu 
Zagrożenie dla zdrowia człowieka, 

oddziaływanie na ekosystem 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie sposobu ustalania wartości 

wskaźnika hałasu LDWN 

(Dz. U z 2010 r.nr 215  poz. 1414) 

10. Emisja odorów 
Wpływ na zdrowie i komfort życia 

człowieka 

Dokumentacja techniczno-ruchowa. 

 

Zgodnie z Najlepszymi Dostępnymi 

Technikami BAT. 

11. Zużycie energii elektrycznej Zmniejszenie zasobów naturalnych 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) 

 

Zgodnie z Najlepszymi Dostępnymi 

Technikami BAT. 

12. Zużycie wody Zmniejszenie zasobów naturalnych 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) 

 

Zgodnie z Najlepszymi Dostępnymi 

Technikami BAT. 

13. Zużycie paliw i olejów Zmniejszenie zasobów naturalnych 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) 

 

Zgodnie z Najlepszymi Dostępnymi 

Technikami BAT. 

14. 

Wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych w wyniku 

eksploatacji maszyn 

i urządzeń 

Zanieczyszczenie gleby, powietrza, 

wód podziemnych 

i powierzchniowych; negatywny 

wpływ na zdrowie człowieka, 

ekosystem 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA  

z dnia 23 września 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

uznania odpadów niebezpiecznych za 

odpady inne niż niebezpieczne  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1601) 
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Pozwolenie Zintegrowane. 

15. 

Wytwarzanie odpadów 

innych niż niebezpieczne 

i komunalne (np. opony,  

płyny chłodnicze, zużyte 

urządzenia elektryczne) 

Zanieczyszczenie gleby, powietrza, 

wód podziemnych 

i powierzchniowych; negatywny 

wpływ na zdrowie człowieka, 

ekosystem 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA  

z dnia 23 września 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

uznania odpadów niebezpiecznych za 

odpady inne niż niebezpieczne  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1601) 

 

Pozwolenie Zintegrowane 

16. Awaria wagi 

Zanieczyszczenie gruntu w wyniku 

możliwych wycieków z 

załadowanych odpadami 

samochodów oczekujących przed 

bramą zakładu na naprawę wagi 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 701) 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 

(Tekst jednolity: 

 (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ) 

 

Procedura EP-8.2. 

17. 

Uszkodzenie układu 

olejowego, paliwowego 

w sprzęcie pracującym na 

składowisku: kompaktor, 

spycharka, rozdrabniarka, 

samochody transportujące 

odpady 

Przedostawanie się zanieczyszczeń 

do gleby, powietrza, wód 

podziemnych i powierzchniowych; 

negatywny wpływ na zdrowie 

człowieka 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 701) 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 

(Tekst jednolity: 

 (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ) 

 

Procedura EP-8.2. 

18. 
Uszkodzenie geomembrany i 

drenażu odcieków 

Przedostawanie się do gleby 

odcieków będących nośnikiem 

zanieczyszczeń w postaci metali tj.: 

miedź, kadm, rtęć, co może 

powodować zakwaszenie gleby; 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i pod-ziemnych 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów 

(Dz.U z 2013r. poz. 523) 

 

Zapobieganie awariom zgodnie 

z art. 251 ustawy Prawo ochrony 

środowiska 

 

Procedura EP-8.2. 
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19. 

Uszkodzenie obwałowania 

składowiska – osunięcie 

skarpy 

Przedostawanie się do gleby 

odcieków będących nośnikiem 

zanieczyszczeń w postaci metali tj.: 

miedź, kadm, rtęć, co może 

powodować zakwaszenie gleby; 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i pod-ziemnych. 

Utrata stateczności skarpy. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów 

(Dz.U z 2013r. poz. 523) 

 

Zapobieganie awariom zgodnie 

z art. 251 ustawy Prawo ochrony 

środowiska 

 

Procedura EP-8.2. 

20. Pożar na składowisku 

Przedostawanie się zanieczyszczeń 

do atmosfery; negatywny wpływ na 

zdrowie człowieka 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów 

(Dz.U z 2013r. poz. 523) 

21. Pożar na MZKZOK 

Przedostawanie się zanieczyszczeń 

do atmosfery; negatywny wpływ na 

zdrowie człowieka 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI 

z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

(Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) 

22. 
Awaria urządzeń 

produkcyjnych 

Nadmierne gromadzenie odpadów 

mogące stworzyć zagrożenie pożaru 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 701) 

 

Zapobieganie awariom zgodnie 

z art. 251 ustawy Prawo ochrony 

środowiska 

Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru 

 

Procedura EP-8.2. 

23. 

Rozszczelnienie instalacji 

hydraulicznej i paliwowej 

pojazdów 

Przedostawanie się zanieczyszczeń 

do gleby i atmosfery, wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

negatywny wpływ na zdrowie 

człowieka 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 701) 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 

(Tekst jednolity: 

 (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ) 

 

Procedura EP-8.2. 
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24. 
Uszkodzenie sieci 

wodociągowej 
Zmniejszenie zasobów naturalnych 

USTAWA 

z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. 

zm.) 

 

Procedura EP-8.2. 

25. 
Uszkodzenie sieci 

kanalizacyjnej 

Zanieczyszczenie wód podziemnych 

i powierzchniowych, 

zanieczyszczenie atmosfery 

USTAWA 

z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. 

zm.) 

 

Procedura EP-8.2. 

26. 
Rozlanie oleju / emulsji / 

płynu chłodniczego 

Zanieczyszczenie gleby i wód 

powierzchniowych 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) 

Zapobieganie awariom zgodnie 

z art. 251 ustawy Prawo ochrony 

środowiska 

Procedura EP-8.2. 

27. 
Wytwarzanie ścieków w 

związku z eksploatacją myjki 

Zanieczyszczenie gleby i wód 

powierzchniowych 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) 

 

Obieg zamknięty wody 

technologicznej. 

28. 
Odcieki związane z 

magazynowaniem soli 

Zanieczyszczenie wody i gleby 

związane z ewentualnymi 

odciekami 

Certyfikaty dostawców soli (opinia 

techniczna, wyniki badań soli 

i sprawozdanie z inspekcji przekazane 

przez Instytut Badawczy Dróg 

i Mostów oraz atest higieniczny 

Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego) 

29. Przenikanie soli do gruntu 

Zanieczyszczenie gleby związane 

z posypywaniem dróg solą i 

przedostawaniem się soli do gruntu z 

błotem pośniegowym. 

Certyfikaty dostawców soli (opinia 

techniczna, wyniki badań soli 

i sprawozdanie z inspekcji przekazane 

przez Instytut Badawczy Dróg 

i Mostów oraz atest higieniczny 

Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego) 

30. 

Uwolnienie czynników 

chłodniczych z instalacji 

klimatyzacyjnych 

Zwiększenie globalnego efektu 

cieplarnianego 

Procedura EP-8.2. 

Wytyczne do przeglądów 
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31. 

Niekontrolowane wycieki z 

transportu obcego (flota 

serwisantów i odbiorców 

surowców) 

Przedostawanie się zanieczyszczeń 

do gleby, powietrza, wód 

podziemnych i powierzchniowych 

Certyfikaty systemów zintegrowanych. 

32. 

Awaria pojazdów 

specjalistycznych 

stanowiących własność 

konsorcjantów 

Przedostawanie się zanieczyszczeń 

do gleby, powietrza, wód 

podziemnych i powierzchniowych 

Certyfikaty konsorcjantów. 

33. 

Emisja spalin do powietrza z 

taboru dostawców 

zewnętrznych 

Zanieczyszczenie powietrza, efekt 

cieplarniany, kwaśne deszcze; 

zagrożenie dla zdrowia człowieka 

Zgodnie z Najlepszymi Dostępnymi 

Technikami BAT. 

34. 

Emisja zanieczyszczeń do 

powietrza, gruntu i wody, 

wynikająca z eksploatacji 

zewnętrznych stacji paliw 

Przedostawanie się zanieczyszczeń 

do gleby i atmosfery, wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

negatywny wpływ na zdrowie 

człowieka 

Zgodnie z Najlepszymi Dostępnymi 

Technikami BAT. 

35. 

Wykorzystywanie chemii, 

wody i urządzeń 

stosowanych do mycia 

pojazdów Spółki przez firmy 

zewnętrzne 

Przedostawanie się zanieczyszczeń 

do wód podziemnych 

i powierzchniowych, zmniejszenie 

zasobów naturalnych 

Zgodnie z Najlepszymi Dostępnymi 

Technikami BAT. 

36. 

Emisja zanieczyszczeń do 

powietrza, gruntu i wody, 

wynikająca z eksploatacji 

wewnętrznej stacji paliw 

Przedostawanie się zanieczyszczeń 

do gleby i atmosfery, wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

negatywny wpływ na zdrowie 

człowieka 

Zgodnie z Najlepszymi Dostępnymi 

Technikami BAT. 

 

Niniejszym potwierdza się, że działalność Spółki odbywa się zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi, 

a zobowiązania wynikające z przepisów prawa i innych postanowień są znane i uwzględniane w działalności. 

 

IX. Ocena ryzyk i szans 
W celu ustalenia istotnych elementów dla systemu zarządzania jakością i środowiskiem, w Spółce 

przeprowadzono identyfikację ryzyk i szans, która pozwala na określenie elementów krytycznych dla 

działalności firmy. 

Aby zapewnić skuteczność funkcjonowania systemu, na podstawie ryzyk i szans określonych jako co najmniej 

wysokie, podejmuje się odpowiednie działania w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka lub 

wykorzystania możliwej szansy. Po przeprowadzonej ocenie, analizuje się jej wynik m.in. podczas Przeglądu 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i, tam gdzie uznaje się to za konieczne, podejmowane są właściwe 

czynności. 
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Komórka:

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo Skutek Wynik RYZYKO Działania korygujące Źródło

1

Przegrane 

postępowania 

przetargowe

Prawdop. istotne Bardzo duży 0,19 Pomijalne Z

2

Dłuższy przestój pracy 

zakładu (powyżej 1 

tydzień)

Prawdop. istotne Bardzo duży 0,19 Pomijalne W

3
Brak odbioru 

niektórych surowców 
Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotne

Szukanie nowych 

odbiorców
Z

4

Zmiany prawa 

dotyczącego 

gospodarki odpadami

Prawdop. bardzo wysokie Bardzo duży 0,56 Wysokie
Bieżące śledzenie zmian w 

przepisach prawnych.
Z

Lp. Szansa Prawdopodobieństwo Skutek Wynik SZANSA Działania korygujące Źródło

1

Lepsza segregacja 

wśród mieszkańców - 

więcej surowców do 

odzysku i zbytu

Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotna Z

2

Większe 

zapotrzebowanie na 

surowce wtórne 

Prawdop. niskie Bardzo duży 0,00 Pomijalna Z

RYZYKA

SZANSE

Wydział ds. Sprzedaży

Komórka:

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo Skutek Wynik RYZYKO Działania korygujące Źródło

1
nie terminosoć 

odbioru
Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalne W

2 awaria pojazdów Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne W

3
brak dostępu do 

pojemników
Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne Z

4
złe warunki 

atmosferyczne 
Prawdop. niskie Nieistotny 0,00 Pomijalne Z

5 absencja pracowników Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne W

6
długie oczekiwanie na 

wyładunek
Prawdop. wysokie Duży 0,25 Pomijalne W

Lp. Szansa Prawdopodobieństwo Skutek Wynik SZANSA Działania korygujące Źródło

1

poprawa zbiórki 

poszczególnych frakcji 

odpadów 

Prawdop. wysokie Duży 0,25 Pomijalna Z/W

2
zakup nowego sprzętu 

specjalistycznego
Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalna W

3

wyposażenie altan w 

nowe kolorowe 

pojemniki na odpady 

selektywne 

Prawdop. bardzo wysokie Duży 0,38 Istotna W

4 monitoring pojazdów Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalna W

RYZYKA

SZANSE

Dział Logistyki
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Komórka:

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo Skutek Wynik RYZYKO Działania korygujące Źródło

1
Zakłócenia w procesie 

fermentacji
Prawdop. niskie Krytyczny 0,00 Pomijalne Z/W

2
awaria stacji 

odsiarczania
Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalne W

3
awaria podczysczalni 

ścieków
Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalne W

4

Awaria stacji 

odwadniania 

pofermentatu

Prawdop. bardzo wysokie Duży 0,38 Istotne W

5

Awaria procesu 

oczyszczania 

powietrza 

zakładowego

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne W

6

Brak zdolnosci 

magazynowania i 

przetwarzania 

odpadów zielonych

Prawdop. bardzo wysokie Duży 0,38 Istotne Z/W

Lp. Szansa Prawdopodobieństwo Skutek Wynik SZANSA Działania korygujące Źródło

1

Zwiększenie 

przepustowości 

podczyszczalni

Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalna W

2
Ustabilizowanie 

jakości biogazu
Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotna W

3

Zwiększenie 

przepustowości 

kompostowni - 

odpady zielone

Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotna W

4

Ograniczenie ilości 

składowanego 

stabilizatu

Prawdop. istotne Bardzo duży 0,19 Pomijalna W

RYZYKA

SZANSE

Główny Technolog

Komórka:

Lp. Szansa Prawdopodobieństwo Skutek Wynik SZANSA Działania korygujące Źródło

1
Rekrutacja - poprawa sytuacji na rynku pracy, 

więcej osób chętnych do pracy w spółce
Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalna Z

2

Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych - 

usprawnienie programu dot. prowadzenia kadr i 

płac

Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalna W

3

Szkolenie - poprawa sytuacji finansowej spółki i 

zwiększenie środków na podnoszenie kwalifikacji 

pracowników 

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalna W

4
Wzrost wynagrodzeń - jako czynnik motywujący 

oraz wpływający na proces rekrutacji 
Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalna W

5
Sekretariat - wprowadzenie do użytku programu 

do elektronicznego obiegu dokumentacji 
Prawdop. wysokie Duży 0,25 Pomijalna W

6
Archiwum - wprowadzenie w życie instrukcji 

archiwizacji dokumentacji spółki 
Prawdop. wysokie Istotny 0,13 Pomijalna W

7

Edukacja ekologiczna - zwiększenie częstotliwości 

oraz obszaru edukacji mające pozytywny wpływ 

na poszczególne komórki organizacyjne spółki 

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalna W

SZANSE

Wydział zarządzania, kadr i płac



 

 
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA EMAS – WYDANIE XII  MASTER – ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. W TYCHACH 

 
Strona | 42  

 

 

 

Komórka:

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo Skutek Wynik RYZYKO Działania korygujące Źródło

1.
awaria sprzętu 

ciężkiego
Prawdop. wysokie Istotny 0,13 Pomijalne W

2.

brak możliwości zbytu 

paliwa 

alternatywnego

Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotne Z

3.
awaria separatora 

2D/3D
Prawdop. wysokie Krytyczny 0,50 Istotne W

4.
awaria prasy belującej 

Unotech
Prawdop. wysokie Duży 0,25 Pomijalne W

5.

wystąpienie braku 

drożności kanalizacji 

deszczowej 

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne udrożnienie studzienek W

6.

wzrost zużycia wody 

na potrzeby 

technologiczne

Prawdop. bardzo wysokie Istotny 0,19 Pomijalne

zmnieszenie zużycia wody 

poprzez stosowanie myjek 

i  innych urzadzeń na 

sprężone powietrze

W

Lp. Szansa Prawdopodobieństwo Skutek Wynik SZANSA Działania korygujące Źródło

1.

zwiększenie 

strumienia odpadów 

selektywnie 

zbieranych

Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotna Z

2.

zwiększenie poziomu 

selektywnie 

zbieranego popiołu

Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotna Z

3.

zwiększenie ilości 

sprzedanego paliwa 

alternatywnego

Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotna Z

4.

Zmiana kąta 

nachylenia skarp 

składowiska

Prawdop. bardzo wysokie Duży 0,38 Istotna prowadzenie badań Z

5.
Podniesienie rzędnej 

korony składowiska
Prawdop. bardzo wysokie Duży 0,38 Istotna prowadzenie badań Z

RYZYKA

SZANSE

Dział Produkcji i Składowania

Komórka:

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo Skutek Wynik RYZYKO Działania korygujące Źródło

1

awarie maszyn i 

urządzeń, których 

naprawa wymaga 

serwisów zewn.

Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotne Z

2
awarie maszyn i 

urządzeń w zakładzie
Prawdop. wysokie Bardzo duży 0,38 Istotne W

3
braki kadrowe w 

dziale
Prawdop. istotne Bardzo duży 0,19 Pomijalne W

4
braki w kwalifikacjach 

pracowników
Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne W

Lp. Szansa Prawdopodobieństwo Skutek Wynik SZANSA Działania korygujące Źródło

1
unowocześnienie 

parku maszyn
Prawdop. istotne Bardzo duży 0,19 Pomijalna W

2

zatrudnianie 

pracowników o 

wysokich 

kwalifikacjach

Prawdop. istotne Bardzo duży 0,19 Pomijalna W

RYZYKA

SZANSE

Utrzymanie Ruchu
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Komórka:

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo Skutek Wynik RYZYKO Działania korygujące Źródło

1

Prowadzenie spraw kadrowych - zagubienie 

dokumentacji kadrowej, uzyskanie dostępu przez 

osoby niepowołane do danych kadrowych, do 

których nie powinny mieć wglądu, awaria 

systemu komputerowego służącego do obsługi 

kadrowej skutkująca brakiem możliwości 

korzystania z danych kadrowych (niemożliwych do 

ustalenia w inny sposób), stosowanie 

nieodpowiednich / nieaktualnych przepisów 

prawa pracy.

Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalne

stałe podnoszenie kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy 

przez

pracowników komórki ds.kadr,systematyczne śledzenie 

zmian w przepisach prawa, stała współpraca i konsultacje 

z radcą prawnym ,systematyczne przeglądy i naprawy 

systemu komputerowego wspomagającego obsługę 

kadr,stosowanie środków fizycznej, technicznej i

organizacyjnej ochronydanych kadrowych.

W

2

Dyscyplina pracy - wpływ osób trzecich, brak 

współpracy ze strony kierowników komórek 

organizacyjnych w zakresie nadzoru nad 

dyscypliną pracy, pobłażliwość wobec 

nieprzestrzegania przez pracowników zasad 

dyscypliny pracy

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

sprawowanie stałego nadzoru nad przestrzeganiem 

dyscypliny pracy, bieżący nadzór nad ewidencją wyjść 

prywatnych i służbowych, bieżący nadzór nad 

punktualnością rozpoczynania i kończenia pracy

W

3

Wynagrodzenia - brak przepływu informacji dot. 

źródła finansowania poszczególnych stanowisk 

pracy, brak przepływu informacji nt. nowo 

zatrudnionych pracowników pomiędzy komórką 

właściwą ds. kadr i ds. finansowo – księgowych, 

błędy w obliczeniu

Prawdop. niskie Bardzo duży 0,00 Pomijalne

systematyczna analiza stanu etatowego i  wynagrodzeń, 

stała współpraca z zespołem właściwym ds. finansowo – 

księgowych, konsultowanie spraw dot. wynagrodzeń z 

głównym księgowym (pod względem zabezpieczenia 

środków finansowych), bieżąca współpraca z 

kierownikami komórek organizacyjnych,systematyczne 

gromadzenie i analizowanie wniosków o podwyżki 

wynagrodzenia, bieżące sporządzanie niezbędnej 

dokumentacji dotyczącej stanu etatowego i wynagrodzeń

W

4

Rekrutacja - działanie niezgodne z przepisami, 

podejrzenie o stronniczość, brak chętnych osób na 

dane stanowisko

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne

stałe uzupełnienie wiedzy z zakresu organizacji naboru 

pracowników na dane stanowisko, stały kontakt z 

komórką organizacyjną wnioskującą o zatrudnienie 

pracownika

W

5

Delegacje - nieporządek w ewidencji, 

zagubienie/utrata dokumentacji dotyczącej 

wyjazdów służbowych (skierowanie do odbycia 

podróży, rejestr poleceń wyjazdu służbowego).

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

dołożenie staranności w celu prawidłowego 

ewidencjonowania wyjazdów służbowych, kontrola 

sprawowana przez przełożonych

W

6

Plan urlopów - niedopełnienie obowiązków przez 

pracownika zobowiązanego do realizacji tego 

zadania, brak harmonogramu urlopów, brak 

współpracy ze strony komórek organizacyjnych

Prawdop. niskie Duży 0,00 Pomijalne

dbałość o terminowe sporządzenie harmonogramów 

urlopów przez komórki organizacyjne, dbałość o 

terminowe zatwierdzenie harmonogramu przez 

dyrektora, nadzór nad planowym wykorzystywaniem 

urlopów, nadzór nad

zapewnieniem przez

kierowników komórek

organizacyjnych zastępstw za pracowników 

przebywających na

urlopach

W

7

Umowy cywilnoprawne - błędna treść umowy, 

umowa sprzeczna z przepisami prawa, 

nieterminowe wykonanie zadania

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

stały kontakt z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi 

o przygotowanie umowy cywilnoprawnej, stały kontakt z 

radcą prawnym w kwestiach formalno – prawnych 

dotyczących treści umów

W

8

ZFŚS - brak komunikacji i wymiany informacji z 

pracownikami zajmującymi się ZFŚS, zwłoka w 

wykonaniu zadania, zaniedbanie/błąd 

pracownika, nieznajomość przepisów prawa 

dotyczących ZFŚS

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne

stały kontakt z pracownikami zajmującymi się ZFŚS, stały 

kontakt i konsultacje z radcą prawnym, systematyczne 

śledzenie zmian w przepisach prawa dotyczących wypłaty 

świadczeń, podnoszenie kwalifikacji w zakresie ZFŚS

W

9
Płace - niewłaściwe zarządzanie składnikami 

wynagrodzenia
Prawdop. istotne Bardzo duży 0,19 Pomijalne

stała współpraca z komórką ds. płac, wykazywanie 

dbałości i zachowanie uwagi co do prawidłowości 

wyliczeń

W

10

Zarządzenia, uchwały - wydanie zarządzenia na 

podstawie niewłaściwych przepisów prawnych, 

wydanie zarządzenia o niewłaściwej treści, brak 

zarządzenia we właściwym terminie, brak 

wydania zarządzenia choć nakazują to przepisy 

prawa.

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

stały kontakt i konsultacje z komórkami merytorycznymi 

wnioskującymi o przygotowanie zarządzeń, konsultacje z 

radcą prawnym

W

11

Szkolenia - nieprzekazanie informacji o chęci 

podniesienia kwalifikacji, niezłożenie 

zapotrzebowania na środki finansowe na 

szkolenia, nieterminowe informowanie o chęci 

uczestnictwa w danym szkoleniu, brak środków 

finansowych na podnoszenie kwalifikacji 

pracowników

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

stała współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie 

polityki szkoleniowej, stała współpraca z głównym 

księgowym w zakresie zabezpieczenia środków 

finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, stałe uzupełnianie wiedzy w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, śledzenie zmian w 

przepisach związanych z kształceniem pracowników, 

okresowa weryfikacja procedur dotyczących podnoszenia 

kwalifikacji i ich aktualizacja

W

12

Sekretariat - brak chronologii w rejestrowaniu 

poczty przychodzącej i wychodzącej, udzielanie 

błędnych informacji interesantom, przekazanie 

pism wg właściwości do niewłaściwej jednostki, 

wpływ osób trzecich, brak precyzji przy realizacji 

zadań, otrzymywanie sprzecznych poleceń 

przełożonych, brak nadzoru nad pracownikam

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne

wykazywanie dbałości o właściwe umieszczanie 

korespondencji w rejestrze pism przychodzących i 

wychodzących, stały kontakt z komórkami organizacyjnymi 

w celu poprawnego informowania interesantów, 

konsultacje z przełożonymi w zakresie poprawności 

przekazywania spraw do rozpatrzenia przez inne jednostk

W

13

Praktyki i staże - brak aktualnych procedur 

dotyczących organizowania staży i praktyk 

zawodowych, brak wiedzy nt. aktualnych 

procedur, błąd pracownika

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

bieżąca współpraca z organizatorami stażu/praktyki, ścisła 

współpraca z komórkami organizacyjnymi zgłaszającymi 

wniosek o staż/praktykę

W

14

Informacja publiczna - nieznajomość przepisów 

wewnętrznych w zakresie udzielania informacji 

publicznej, stosowanie błędnych przepisów w 

zakresie udzielania informacji publicznej, 

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne
bieżące śledzenie aktualności istniejących przepisów, 

stała współpraca z komórkami organizacyjnym
W

15

Polityka antymobbingowa - nieznajomość 

przepisów wewnętrznych, stosowanie błędnych 

przepisów, brak współpracy z komórkami 

organizacyjnymi, straty moralne osoby 

pokrzywdzonej

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne

bieżące śledzenie aktualności istniejących przepisów, 

stała współpr aca z komórkami organizacyjnymi, 

dochowywanie staranności w realizacji zadania i 

wykazywanie dbałości o poufność prowadzonego 

postępowania i zachowanie dóbr osobistych osoby 

pokrzywdzone

W

16

Archiwum - zwiększenie zasobów dokumentacji 

archiwalnej i niearchiwalnej, utrata 

zarchiwizowanej dokumentacji, działania osób 

trzecich (np. włamanie do archiwum), przyczyny 

zewnętrzne (np. zalanie pomieszczeń).

Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalne

dbałość o zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń 

archiwum, nadzór kierownika nad pracownikiem 

prowadzącym archiwum 

W

17

Sprzątanie/ochrona - czynniki zewnętrzne, brak 

odpowiednich zasobów kadrowych, 

nieterminowe realizowanie zadań, brak 

przewidywania skutków nieterminowego lub 

nierzetelnego wykonania zadań.

Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalne stały nadzór nad poprawnością realizacji zadań Z

RYZYKA

Wydział zarządzania, kadr i płac
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Komórka:

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo Skutek Wynik RYZYKO Działania korygujące Źródło

1. 
wzrost kosztu 

wynagrodzeń 
Prawdop. bardzo wysokie Bardzo duży 0,56 Wysokie

Poszukiwanie nowych 

partnerów 
Z

2. 

wzrost kosztów 

materiałów 

budowlanych

Prawdop. bardzo wysokie Bardzo duży 0,56 Wysokie
Zmniejszenie zakresu 

inwestycji 
Z

3. 

znaczący wzrost 

kosztów usług typu 

projektanci, geodeci 

Prawdop. bardzo wysokie Bardzo duży 0,56 Wysokie

Dotarcie do jak największej 

ilości usługodawców, w 

tym projektanów przy 

jednoczesnym dochowaniu 

jakości świadczonych 

usług. 

Z

4. 
Drożejące ceny energii 

elektrycznej 
Prawdop. bardzo wysokie Bardzo duży 0,56 Wysokie

Szybkie ogłoszenie 

postępowania 

przetargowego, dotacja 

Państwa do ceny MWh 

energii elektrycznej 

Z

Lp. Szansa Prawdopodobieństwo Skutek Wynik SZANSA Działania korygujące Źródło

1. 

dodatkowy przychód 

związany z 

drożejącymi 

świadectwami 

pochodzenia

Prawdop. Wysokie Bardzo duży 0,38 Istotna Utrzymanie cen na rynku Z

2. 
Zakup używanych np. 

Śmieciarek 
Prawdop. bardzo wysokie Bardzo duży 0,56 Wysoka

pojawienie się na rynku 

firm sprzedających 

używane pojazdy z 

gwarancją 

Z

3. 

Zakup nowoczesnych 

technologii - moduł 

biologii 

Prawdop. bardzo wysokie Bardzo duży 0,56 Wysoka
Zwiększenie 

konkurencyjności firmy
Z

4. 
Modernizacja np. 

agregatów 
Prawdop. bardzo wysokie Bardzo duży 0,56 Wysoka

Wytworzenie energii 

cieplnej 
Z

RYZYKA

SZANSE

Wydział ds. Inwestycji

Komórka:

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo Skutek Wynik RYZYKO Działania korygujące Źródło

1

Prowadzenie spraw kadrowych - zagubienie 

dokumentacji kadrowej, uzyskanie dostępu przez 

osoby niepowołane do danych kadrowych, do 

których nie powinny mieć wglądu, awaria 

systemu komputerowego służącego do obsługi 

kadrowej skutkująca brakiem możliwości 

korzystania z danych kadrowych (niemożliwych do 

ustalenia w inny sposób), stosowanie 

nieodpowiednich / nieaktualnych przepisów 

prawa pracy.

Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalne

stałe podnoszenie kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy 

przez

pracowników komórki ds.kadr,systematyczne śledzenie 

zmian w przepisach prawa, stała współpraca i konsultacje 

z radcą prawnym ,systematyczne przeglądy i naprawy 

systemu komputerowego wspomagającego obsługę 

kadr,stosowanie środków fizycznej, technicznej i

organizacyjnej ochronydanych kadrowych.

W

2

Dyscyplina pracy - wpływ osób trzecich, brak 

współpracy ze strony kierowników komórek 

organizacyjnych w zakresie nadzoru nad 

dyscypliną pracy, pobłażliwość wobec 

nieprzestrzegania przez pracowników zasad 

dyscypliny pracy

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

sprawowanie stałego nadzoru nad przestrzeganiem 

dyscypliny pracy, bieżący nadzór nad ewidencją wyjść 

prywatnych i służbowych, bieżący nadzór nad 

punktualnością rozpoczynania i kończenia pracy

W

3

Wynagrodzenia - brak przepływu informacji dot. 

źródła finansowania poszczególnych stanowisk 

pracy, brak przepływu informacji nt. nowo 

zatrudnionych pracowników pomiędzy komórką 

właściwą ds. kadr i ds. finansowo – księgowych, 

błędy w obliczeniu

Prawdop. niskie Bardzo duży 0,00 Pomijalne

systematyczna analiza stanu etatowego i  wynagrodzeń, 

stała współpraca z zespołem właściwym ds. finansowo – 

księgowych, konsultowanie spraw dot. wynagrodzeń z 

głównym księgowym (pod względem zabezpieczenia 

środków finansowych), bieżąca współpraca z 

kierownikami komórek organizacyjnych,systematyczne 

gromadzenie i analizowanie wniosków o podwyżki 

wynagrodzenia, bieżące sporządzanie niezbędnej 

dokumentacji dotyczącej stanu etatowego i wynagrodzeń

W

4

Rekrutacja - działanie niezgodne z przepisami, 

podejrzenie o stronniczość, brak chętnych osób na 

dane stanowisko

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne

stałe uzupełnienie wiedzy z zakresu organizacji naboru 

pracowników na dane stanowisko, stały kontakt z 

komórką organizacyjną wnioskującą o zatrudnienie 

pracownika

W

5

Delegacje - nieporządek w ewidencji, 

zagubienie/utrata dokumentacji dotyczącej 

wyjazdów służbowych (skierowanie do odbycia 

podróży, rejestr poleceń wyjazdu służbowego).

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

dołożenie staranności w celu prawidłowego 

ewidencjonowania wyjazdów służbowych, kontrola 

sprawowana przez przełożonych

W

6

Plan urlopów - niedopełnienie obowiązków przez 

pracownika zobowiązanego do realizacji tego 

zadania, brak harmonogramu urlopów, brak 

współpracy ze strony komórek organizacyjnych

Prawdop. niskie Duży 0,00 Pomijalne

dbałość o terminowe sporządzenie harmonogramów 

urlopów przez komórki organizacyjne, dbałość o 

terminowe zatwierdzenie harmonogramu przez 

dyrektora, nadzór nad planowym wykorzystywaniem 

urlopów, nadzór nad

zapewnieniem przez

kierowników komórek

organizacyjnych zastępstw za pracowników 

przebywających na

urlopach

W

7

Umowy cywilnoprawne - błędna treść umowy, 

umowa sprzeczna z przepisami prawa, 

nieterminowe wykonanie zadania

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

stały kontakt z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi 

o przygotowanie umowy cywilnoprawnej, stały kontakt z 

radcą prawnym w kwestiach formalno – prawnych 

dotyczących treści umów

W

8

ZFŚS - brak komunikacji i wymiany informacji z 

pracownikami zajmującymi się ZFŚS, zwłoka w 

wykonaniu zadania, zaniedbanie/błąd 

pracownika, nieznajomość przepisów prawa 

dotyczących ZFŚS

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne

stały kontakt z pracownikami zajmującymi się ZFŚS, stały 

kontakt i konsultacje z radcą prawnym, systematyczne 

śledzenie zmian w przepisach prawa dotyczących wypłaty 

świadczeń, podnoszenie kwalifikacji w zakresie ZFŚS

W

9
Płace - niewłaściwe zarządzanie składnikami 

wynagrodzenia
Prawdop. istotne Bardzo duży 0,19 Pomijalne

stała współpraca z komórką ds. płac, wykazywanie 

dbałości i zachowanie uwagi co do prawidłowości 

wyliczeń

W

10

Zarządzenia, uchwały - wydanie zarządzenia na 

podstawie niewłaściwych przepisów prawnych, 

wydanie zarządzenia o niewłaściwej treści, brak 

zarządzenia we właściwym terminie, brak 

wydania zarządzenia choć nakazują to przepisy 

prawa.

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

stały kontakt i konsultacje z komórkami merytorycznymi 

wnioskującymi o przygotowanie zarządzeń, konsultacje z 

radcą prawnym

W

11

Szkolenia - nieprzekazanie informacji o chęci 

podniesienia kwalifikacji, niezłożenie 

zapotrzebowania na środki finansowe na 

szkolenia, nieterminowe informowanie o chęci 

uczestnictwa w danym szkoleniu, brak środków 

finansowych na podnoszenie kwalifikacji 

pracowników

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

stała współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie 

polityki szkoleniowej, stała współpraca z głównym 

księgowym w zakresie zabezpieczenia środków 

finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, stałe uzupełnianie wiedzy w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, śledzenie zmian w 

przepisach związanych z kształceniem pracowników, 

okresowa weryfikacja procedur dotyczących podnoszenia 

kwalifikacji i ich aktualizacja

W

12

Sekretariat - brak chronologii w rejestrowaniu 

poczty przychodzącej i wychodzącej, udzielanie 

błędnych informacji interesantom, przekazanie 

pism wg właściwości do niewłaściwej jednostki, 

wpływ osób trzecich, brak precyzji przy realizacji 

zadań, otrzymywanie sprzecznych poleceń 

przełożonych, brak nadzoru nad pracownikam

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne

wykazywanie dbałości o właściwe umieszczanie 

korespondencji w rejestrze pism przychodzących i 

wychodzących, stały kontakt z komórkami organizacyjnymi 

w celu poprawnego informowania interesantów, 

konsultacje z przełożonymi w zakresie poprawności 

przekazywania spraw do rozpatrzenia przez inne jednostk

W

13

Praktyki i staże - brak aktualnych procedur 

dotyczących organizowania staży i praktyk 

zawodowych, brak wiedzy nt. aktualnych 

procedur, błąd pracownika

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne

bieżąca współpraca z organizatorami stażu/praktyki, ścisła 

współpraca z komórkami organizacyjnymi zgłaszającymi 

wniosek o staż/praktykę

W

14

Informacja publiczna - nieznajomość przepisów 

wewnętrznych w zakresie udzielania informacji 

publicznej, stosowanie błędnych przepisów w 

zakresie udzielania informacji publicznej, 

Prawdop. niskie Istotny 0,00 Pomijalne
bieżące śledzenie aktualności istniejących przepisów, 

stała współpraca z komórkami organizacyjnym
W

15

Polityka antymobbingowa - nieznajomość 

przepisów wewnętrznych, stosowanie błędnych 

przepisów, brak współpracy z komórkami 

organizacyjnymi, straty moralne osoby 

pokrzywdzonej

Prawdop. istotne Istotny 0,06 Pomijalne

bieżące śledzenie aktualności istniejących przepisów, 

stała współpr aca z komórkami organizacyjnymi, 

dochowywanie staranności w realizacji zadania i 

wykazywanie dbałości o poufność prowadzonego 

postępowania i zachowanie dóbr osobistych osoby 

pokrzywdzone

W

16

Archiwum - zwiększenie zasobów dokumentacji 

archiwalnej i niearchiwalnej, utrata 

zarchiwizowanej dokumentacji, działania osób 

trzecich (np. włamanie do archiwum), przyczyny 

zewnętrzne (np. zalanie pomieszczeń).

Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalne

dbałość o zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń 

archiwum, nadzór kierownika nad pracownikiem 

prowadzącym archiwum 

W

17

Sprzątanie/ochrona - czynniki zewnętrzne, brak 

odpowiednich zasobów kadrowych, 

nieterminowe realizowanie zadań, brak 

przewidywania skutków nieterminowego lub 

nierzetelnego wykonania zadań.

Prawdop. istotne Duży 0,13 Pomijalne stały nadzór nad poprawnością realizacji zadań Z

RYZYKA

Wydział zarządzania, kadr i płac


