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INFORMACJE O REALIZACJI CELÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
 

 

Interzero Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. (zwana dalej 

„Interzero”), jako podmiot realizujący w imieniu podmiotów wprowadzających produkty do obrotu na 

terytorium kraju obowiązki w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie  

z art. 22a pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi 

zmianami) udostępnia publicznie informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami: 

1. Interzero nie ogranicza wykonywania obowiązków do przypadków, w których zbieranie  

i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski, co jest zagwarantowane poprzez 

współpracę wyłącznie z podmiotami gospodarującymi odpadami, które spełniają wszystkie 

wymogi prawne w zakresie gospodarowania odpadami, nawet jeżeli współpraca ta nie 

przynosi Interzero największych możliwych korzyści ekonomicznych [art. 22a pkt 1]; 

2. Interzero zapewnia odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze, na 

którym wprowadzane są produkty do obrotu, co jest zagwarantowane poprzez współpracę  

z różnorodnymi podmiotami gospodarującymi odpadami, które zbierają i/lub przetwarzają 

odpady pochodzące z terytorium całej Polski [art. 22a pkt 2]; 

3. Interzero posiada środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków, 

co jest zagwarantowane poprzez posiadanie wymaganego kapitału zakładowego oraz 

dostatecznego kapitału własnego (środki finansowe), jak również poprzez posiadanie 

wykwalifikowanej kadry i niezbędnych systemów informatycznych wspierających świadczone 

usługi (środki organizacyjne) [art. 22a pkt 3]; 

4. Interzero stosuje mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie zarządzania 

finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków w postaci corocznego badania 

sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (audyty finansowe) [art. 22a pkt 4 lit. a]; 

5. Interzero stosuje mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie gromadzenia 

danych i sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu  

w postaci zapewnienia zgodności systemu zarządzania z normą ISO 14001:2015 oraz 

przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, którego celem jest sprawdzenie zgodności 

prowadzonej działalności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska (audyty systemu 

zarządzania środowiskowego i roczne audyty zewnętrzne) [art. 22a pkt 4 lit. b]; 

6. Interzero stosuje mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie zbierania  

i przetwarzania odpadów powstałych z produktów w postaci każdorazowej weryfikacji decyzji 

administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, wpisów do rejestru BDO oraz 

sprawozdań z rocznych audytów zewnętrznych posiadanych przez współpracujące z Interzero 

podmioty gospodarujące odpadami (roczne audyty zewnętrzne i cykliczne audyty 

wewnętrzne) [art. 22a pkt 4 lit. c]; 

7. Interzero informuje, że struktura własności obejmuje jednego akcjonariusza: Interseroh Polska 

Sp. z o.o. (udział 100%) [art. 22a pkt 5 lit. a]; 

8. Interzero informuje, że wkłady finansowe wnoszone przez wprowadzających produkty do 

obrotu na terytorium kraju, w odniesieniu do każdej tony produktu wprowadzonego do obrotu, 

są każdorazowo określane w umowach współpracy zawieranych w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności pomiędzy Interzero i podmiotem wprowadzającym produkty do obrotu 

oraz stanowią informacje poufne, które Interzero jest obowiązana zachować w tajemnicy [art. 

22a pkt 5 lit. b]; 
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9. Interzero informuje, że posiada wewnętrzną procedurę dotyczącą wyboru podmiotów 

gospodarujących odpadami, która określa wymagany przebieg poszczególnych etapów 

współpracy, tj.: wizji lokalnej, weryfikacji uprawnień posiadanych przez podmioty 

gospodarujące odpadami, ustalania warunków finansowych współpracy, określania sposobu 

zamawiania zaświadczeń o zużytym sprzęcie, sprawdzania poprawności zaświadczeń  

o zużytym sprzęcie oraz zasad ich przechowywania i archiwizacji [art. 22a pkt 5 lit. c]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


