
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie go-
spodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór dokumentów po-
twierdzajàcych odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling
oraz szczegó∏owe zasady wystawiania tych dokumen-
tów.

§ 2. 1. Wzór dokumentu potwierdzajàcego odr´b-
nie odzysk jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia. 

2. Wzór dokumentu potwierdzajàcego odr´bnie re-
cykling jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Egzemplarze dokumentu potwierdzajàcego
odr´bnie odzysk sà przeznaczone dla:

1) przedsi´biorcy lub organizacji odzysku przekazujà-
cych odpad do odzysku — egzemplarz oznaczony
symbolem literowym A;

2) prowadzàcego odzysk — egzemplarz oznaczony
symbolem literowym B;

3) wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska —
egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 4. Egzemplarze dokumentu potwierdzajàcego
odr´bnie recykling sà przeznaczone dla:

1) przedsi´biorcy lub organizacji odzysku przekazujà-
cych odpad do recyklingu — egzemplarz oznaczo-
ny symbolem literowym A;

2) prowadzàcego recykling — egzemplarz oznaczony
symbolem literowym B;

3) wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska —
egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 5. Dokument potwierdzajàcy odr´bnie odzysk
i odr´bnie recykling jest wystawiany:

1) ka˝dorazowo przy przyjmowaniu odpadów do od-
zysku lub recyklingu lub

2) zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany mie-
siàc w danym roku sprawozdawczym w terminie
7 dni od ostatniego dnia danego miesiàca, lub 

3) zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszcze-
gólne kwarta∏y w danym roku sprawozdawczym
w terminie 30 dni od ostatniego dnia danego
kwarta∏u.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów po-
twierdzajàcych odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling
(Dz. U. Nr 58, poz. 510).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.

Minister Ârodowiska: J. Szyszko
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie dokumentów potwierdzajàcych odr´bnie odzysk i odr´bnie recykling2)

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane do Komisji
Europejskiej w dniu 6 listopada 2006 r. pod numerem
2006/0596/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., str. 37, z póên. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20,
str. 337). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 291, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 19 grudnia 2006 r. (poz. 1816)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

Dzia∏ 1. Rodzaj oraz masa lub iloÊç odpadów opakowaniowych lub pou˝ytkowych przyj´tych do odzysku 
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Dzia∏ 2. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekszta∏-
ceniu w spalarniach i wspó∏spalarniach odpadów z odzyskiem energii

[kg]

Potwierdzam przyj´cie odpadu, zobowiàzujàc si´ jednoczeÊnie do jego odzysku. 

...................................................................
(data, piecz´ç i podpis)

ObjaÊnienia:

1) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w których imieniu odpady do odzysku przekaza∏ inny posia-
dacz odpadów.

2) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu.
3) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który wyda∏ decy-

zj´ dla prowadzàcego odzysk.
4) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
5) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego odzysk.
6) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad do odzysku

lub prowadzàcych odzysk. 

Dzia∏ 1

7) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie z grupy 19 nale˝y podaç kod od-
padu, z jakiego zosta∏ wytworzony, tj. z grupy 15.01 odpadów opakowaniowych.

8) Odpowiednio w kilogramach lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639, z póên. zm.). 

9) Nale˝y podaç zastosowany proces odzysku lub recyklingu zgodnie z art. 3 ust. 9a i 9b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depo-
zytowej. 



Dzia∏ 2

10) Pola bia∏e: przy wype∏nianiu mo˝na podaç dane szacunkowe, o ile sà one oparte na danych empirycznych i wyjaÊnione
w opisie metodologii.

11) Pola jasnoszare: przy wype∏nianiu mo˝na podaç przybli˝one szacunki, o ile mo˝na je wyjaÊniç w opisie metodologii. 
12) Pola ciemnoszare: dostarczanie danych jest dobrowolne.
13) Przyj´te do odzysku odpady (kolumna 2) — nale˝y podaç mas´ odpadów opakowaniowych wykazanà w dziale 1 doku-

mentu potwierdzajàcego odzysk.
14) Dane dotyczàce recyklingu materia∏u (kolumna 3) obejmujà wy∏àcznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wy-

konany z tego samego rodzaju materia∏u, z którego powsta∏ odpad przekazany do recyklingu, np. recykling materia∏u dla
tworzyw sztucznych obejmuje wy∏àcznie recykling, w wyniku którego otrzymuje si´ produkt wykonany z tworzywa
sztucznego.

15) Kolumna 4 obejmuje wszystkie sposoby recyklingu, w tym recykling organiczny, z wyjàtkiem recyklingu materia∏u. Spo-
sób recyklingu nale˝y rozumieç jako proces, o którym mowa w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).

16) Kolumna 5 zawiera sum´ danych z kolumn 3 i 4.
17) Kolumna 6 obejmuje odpady przekazane do termicznego przekszta∏cania w celu odzysku energii.
18) Kolumna 7 obejmuje odpady przekazane do termicznego przekszta∏cania, którego g∏ównym celem jest unieszkodliwie-

nie odpadów, a dodatkowym efektem odzysk energii.
19) Kolumna 8 obejmuje wszystkie sposoby odzysku, z wy∏àczeniem recyklingu i odzysku energii.
20) Kolumna 9 zawiera sum´ danych z kolumn 5—8.

Dziennik Ustaw Nr 247 — 12563 — Poz. 1816

Dzia∏ 1. Rodzaj oraz masa lub iloÊç odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych przyj´tych do odzysku



Dzia∏ 2. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekszta∏-
ceniu w spalarniach i wspó∏spalarniach odpadów z odzyskiem energii

[kg]
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Potwierdzam przyj´cie odpadu, zobowiàzujàc si´ jednoczeÊnie do jego odzysku. 

...................................................................
(data, piecz´ç i podpis)

ObjaÊnienia:

1) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu.
2) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który wyda∏ decy-

zj´ dla prowadzàcego odzysk.
3) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
4) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w których imieniu odpady do odzysku przekaza∏ inny posia-

dacz odpadów.
5) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego odzysk.
6) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad do odzysku

lub prowadzàcych odzysk. 

Dzia∏ 1

7) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie z grupy 19 nale˝y podaç kod od-
padu, z jakiego zosta∏ wytworzony, tj. z grupy 15.01 odpadów opakowaniowych. 

8) Odpowiednio w kilogramach lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639, z póên. zm.). 

9) Nale˝y podaç zastosowany proces odzysku lub recyklingu zgodnie z art. 3 ust. 9a i 9b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depo-
zytowej. 
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Dzia∏ 2

10) Pola bia∏e: przy wype∏nianiu mo˝na podaç dane szacunkowe, o ile sà one oparte na danych empirycznych i wyjaÊnione
w opisie metodologii.

11) Pola jasnoszare: przy wype∏nianiu mo˝na podaç przybli˝one szacunki, o ile mo˝na je wyjaÊniç w opisie metodologii. 
12) Pola ciemnoszare: dostarczanie danych jest dobrowolne.
13) Przyj´te do odzysku odpady (kolumna 2) — nale˝y podaç mas´ odpadów opakowaniowych wykazanà w dziale 1 doku-

mentu potwierdzajàcego odzysk.
14) Dane dotyczàce recyklingu materia∏u (kolumna 3) obejmujà wy∏àcznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wy-

konany z tego samego rodzaju materia∏u, z którego powsta∏ odpad przekazany do recyklingu, np. recykling materia∏u dla
tworzyw sztucznych obejmuje wy∏àcznie recykling, w wyniku którego otrzymuje si´ produkt wykonany z tworzywa
sztucznego.

15) Kolumna 4 obejmuje wszystkie sposoby recyklingu, w tym recykling organiczny, z wyjàtkiem recyklingu materia∏u. Spo-
sób recyklingu nale˝y rozumieç jako proces, o którym mowa w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).

16) Kolumna 5 zawiera sum´ danych z kolumn 3 i 4.
17) Kolumna 6 obejmuje odpady przekazane do termicznego przekszta∏cania w celu odzysku energii.
18) Kolumna 7 obejmuje odpady przekazane do termicznego przekszta∏cania, którego g∏ównym celem jest unieszkodliwie-

nie odpadów, a dodatkowym efektem odzysk energii.
19) Kolumna 8 obejmuje wszystkie sposoby odzysku, z wy∏àczeniem recyklingu i odzysku energii.
20) Kolumna 9 zawiera sum´ danych z kolumn 5—8.

Dzia∏ 1. Rodzaj oraz masa lub iloÊç odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych przyj´tych do odzysku



Dzia∏ 2. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekszta∏-
ceniu w spalarniach i wspó∏spalarniach odpadów z odzyskiem energii

[kg]
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Potwierdzam przyj´cie odpadu, zobowiàzujàc si´ jednoczeÊnie do jego odzysku. 

...................................................................
(data, piecz´ç i podpis)

ObjaÊnienia:

1) Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska w∏aÊciwy wed∏ug siedziby lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
odzysku przez prowadzàcego odzysk, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej — Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska. 

2) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu.
3) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który wyda∏ decy-

zj´ dla prowadzàcego odzysk.
4) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
5) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w których imieniu odpady do odzysku przekaza∏ inny posia-

dacz odpadów.
6) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego odzysk.
7) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad do odzysku

lub prowadzàcych odzysk. 

Dzia∏ 1

8) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie z grupy 19 nale˝y podaç
kod odpadu, z jakiego zosta∏ wytworzony, tj. z grupy 15.01 odpadów opakowaniowych. 

9) Odpowiednio w kilogramach lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639, z póên. zm.).

10) Nale˝y podaç zastosowany proces odzysku lub recyklingu zgodnie z art. 3 ust. 9a i 9b ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie
depozytowej. 



Dzia∏ 2

11) Pola bia∏e: przy wype∏nianiu mo˝na podaç dane szacunkowe, o ile sà one oparte na danych empirycznych i wyjaÊnione
w opisie metodologii.

12) Pola jasnoszare: przy wype∏nianiu mo˝na podaç przybli˝one szacunki, o ile mo˝na je wyjaÊniç w opisie metodologii. 
13) Pola ciemnoszare: dostarczanie danych jest dobrowolne.
14) Przyj´te do odzysku odpady (kolumna 2) — nale˝y podaç mas´ odpadów opakowaniowych wykazanà w dziale 1 doku-

mentu potwierdzajàcego odzysk.
15) Dane dotyczàce recyklingu materia∏u (kolumna 3) obejmujà wy∏àcznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wy-

konany z tego samego rodzaju materia∏u, z którego powsta∏ odpad przekazany do recyklingu, np. recykling materia∏u dla
tworzyw sztucznych obejmuje wy∏àcznie recykling, w wyniku którego otrzymuje si´ produkt wykonany z tworzywa
sztucznego.

16) Kolumna 4 obejmuje wszystkie sposoby recyklingu, w tym recykling organiczny, z wyjàtkiem recyklingu materia∏u. Spo-
sób recyklingu nale˝y rozumieç jako proces, o którym mowa w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).

17) Kolumna 5 zawiera sum´ danych z kolumn 3 i 4.
18) Kolumna 6 obejmuje odpady przekazane do termicznego przekszta∏cania w celu odzysku energii.
19) Kolumna 7 obejmuje odpady przekazane do termicznego przekszta∏cania, którego g∏ównym celem jest unieszkodliwie-

nie odpadów, a dodatkowym efektem odzysk energii.
20) Kolumna 8 obejmuje wszystkie sposoby odzysku, z wy∏àczeniem recyklingu i odzysku energii.
21) Kolumna 9 zawiera sum´ danych z kolumn 5—8.

Dziennik Ustaw Nr 247 — 12567 — Poz. 1816

Za∏àcznik nr 2 

WZÓR

Dzia∏ 1. Rodzaj oraz masa lub iloÊç odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych przyj´tych do recyklingu



Dzia∏ 2. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi

[kg]
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Potwierdzam przyj´cie odpadu, zobowiàzujàc si´ jednoczeÊnie do jego recyklingu. 

...................................................................
(data, piecz´ç i podpis)

ObjaÊnienia:

1) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w których imieniu odpady do recyklingu przekaza∏ inny posia-
dacz odpadów.

2) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu.
3) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który wyda∏ decy-

zj´ dla prowadzàcego recykling.
4) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
5) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego recykling.
6) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad do recyklin-

gu lub prowadzàcych recykling. 

Dzia∏ 1

7) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie z grupy 19 nale˝y podaç kod od-
padu, z jakiego zosta∏ wytworzony, tj. z grupy 15.01 odpadów opakowaniowych. 

8) Odpowiednio w kilogramach lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639, z póên. zm.).

9) Nale˝y podaç zastosowany proces recyklingu zgodnie z art. 3 ust. 9b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przed-
si´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej. 



Dzia∏ 2

10) Pola bia∏e: przy wype∏nianiu mo˝na podaç dane szacunkowe, o ile sà one oparte na danych empirycznych i wyjaÊnione
w opisie metodologii.

11) Pola jasnoszare: przy wype∏nianiu mo˝na podaç przybli˝one szacunki, o ile mo˝na je wyjaÊniç w opisie metodologii. 
12) Pola ciemnoszare: dostarczanie danych jest dobrowolne.
13) Przyj´te do recyklingu odpady (kolumna 2) — nale˝y podaç mas´ odpadów opakowaniowych wykazanà w dziale 1 do-

kumentu potwierdzajàcego recykling.
14) Dane dotyczàce recyklingu materia∏u (kolumna 3) obejmujà wy∏àcznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wy-

konany z tego samego rodzaju materia∏u, z którego powsta∏ odpad przekazany do recyklingu, np. recykling materia∏u dla
tworzyw sztucznych obejmuje wy∏àcznie recykling, w wyniku którego otrzymuje si´ produkt wykonany z tworzywa
sztucznego.

15) Kolumna 4 obejmuje wszystkie formy recyklingu, w tym recykling organiczny, z wyjàtkiem recyklingu materia∏u. Sposób
recyklingu nale˝y rozumieç jako proces, o którym mowa w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).

16) Kolumna 5 zawiera sum´ danych z kolumn 3 i 4.
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Dzia∏ 1. Rodzaj oraz masa lub iloÊç odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych przyj´tych do recyklingu



Dziennik Ustaw Nr 247 — 12570 — Poz. 1816

Dzia∏ 2. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi

[kg]

Potwierdzam przyj´cie odpadu, zobowiàzujàc si´ jednoczeÊnie do jego recyklingu. 

...................................................................
(data, piecz´ç i podpis)

ObjaÊnienia:

1) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu.
2) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który wyda∏ decy-

zj´ dla prowadzàcego recykling.
3) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
4) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w których imieniu odpady do recyklingu przekaza∏ inny posia-

dacz odpadów.
5) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego recykling.
6) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad do recyklin-

gu lub prowadzàcych recykling. 

Dzia∏ 1

7) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie z grupy 19 nale˝y podaç kod od-
padu, z jakiego zosta∏ wytworzony, tj. z grupy 15.01 odpadów opakowaniowych. 

8) Odpowiednio w kilogramach lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639, z póên. zm.).

9) Nale˝y podaç zastosowany proces recyklingu zgodnie z art. 3 ust. 9b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przed-
si´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej. 



Dzia∏ 2

10) Pola bia∏e: przy wype∏nianiu mo˝na podaç dane szacunkowe, o ile sà one oparte na danych empirycznych i wyjaÊnione
w opisie metodologii.

11) Pola jasnoszare: przy wype∏nianiu mo˝na podaç przybli˝one szacunki, o ile mo˝na je wyjaÊniç w opisie metodologii. 
12) Pola ciemnoszare: dostarczanie danych jest dobrowolne.
13) Przyj´te do recyklingu odpady (kolumna 2) — nale˝y podaç mas´ odpadów opakowaniowych wykazanà w dziale 1 do-

kumentu potwierdzajàcego recykling.
14) Dane dotyczàce recyklingu materia∏u (kolumna 3) obejmujà wy∏àcznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wy-

konany z tego samego rodzaju materia∏u, z którego powsta∏ odpad przekazany do recyklingu, np. recykling materia∏u dla
tworzyw sztucznych obejmuje wy∏àcznie recykling, w wyniku którego otrzymuje si´ produkt wykonany z tworzywa
sztucznego.

15) Kolumna 4 obejmuje wszystkie formy recyklingu, w tym recykling organiczny, z wyjàtkiem recyklingu materia∏u. Sposób
recyklingu nale˝y rozumieç jako proces, o którym mowa w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).

16) Kolumna 5 zawiera sum´ danych z kolumn 3 i 4.

Dziennik Ustaw Nr 247 — 12571 — Poz. 1816

Dzia∏ 1. Rodzaj oraz masa lub iloÊç odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych przyj´tych do recyklingu



Potwierdzam przyj´cie odpadu, zobowiàzujàc si´ jednoczeÊnie do jego recyklingu.

...................................................................
(data, piecz´ç i podpis)

ObjaÊnienia:

1) Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska w∏aÊciwy wed∏ug siedziby lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
odzysku przez prowadzàcego recykling, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej — Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Ârodowiska. 

2) Numer ewidencyjny wydanego dokumentu.
3) Data i numer decyzji zezwalajàcej na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku oraz nazwa organu, który wyda∏ decy-

zj´ dla prowadzàcego recykling.
4) Nazwa lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy lub nazwa organizacji odzysku przekazujàcych odpad.
5) Dotyczy równie˝ przedsi´biorców lub organizacji odzysku, w których imieniu odpady do recyklingu przekaza∏ inny posia-

dacz odpadów.
6) Nazwa lub imi´ i nazwisko prowadzàcego recykling.
7) Adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy lub organizacji odzysku odpowiednio przekazujàcych odpad do recyklin-

gu lub prowadzàcych recykling. 

Dzia∏ 1

8) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); w przypadku odpadu o kodzie z grupy 19 nale˝y podaç
kod odpadu, z jakiego zosta∏ wytworzony, tj. z grupy 15.01 odpadów opakowaniowych. 

9) Odpowiednio w kilogramach lub sztukach zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639, z póên. zm.).

10) Nale˝y podaç zastosowany proces recyklingu zgodnie z art. 3 ust. 9b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przed-
si´biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej. 

Dziennik Ustaw Nr 247 — 12572 — Poz. 1816

Dzia∏ 2. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi 

[kg]



Na podstawie art. 134 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie reguluje:

1) tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycie-
lowi akademickiemu, zwanemu dalej „nauczycie-
lem”, urlopu dla poratowania zdrowia;

2) sposób prowadzenia dokumentacji zwiàzanej
z wydawaniem orzeczenia o potrzebie udzielenia
nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
zwanego dalej „orzeczeniem”.

§ 2. Orzeczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego leczàcy nauczyciela, zwany dalej „lekarzem”,
na podstawie:

1) wyniku badania lekarskiego;

2) wyników badaƒ pomocniczych i konsultacji spe-
cjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za
niezb´dne;

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczaso-
wego leczenia.

§ 3. W przypadku zlecania badaƒ pomocniczych
lub konsultacji specjalistycznych, o których mowa
w § 2 pkt 2, lekarz wystawia osobie badanej skierowa-
nie na ich wykonanie.

§ 4. 1. Na podstawie wyników badaƒ, o których
mowa w § 2, lekarz wydaje orzeczenie zawierajàce:

1) imi´, nazwisko i adres nauczyciela;

2) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadajà-
cych numeru PESEL — nazw´ i numer dokumentu
to˝samoÊci;

3) wskazanie okresu, na jaki urlop powinien byç
udzielony, nie d∏u˝ej jednak ni˝ szeÊç miesi´cy,
oraz 

4) uzasadnienie o potrzebie udzielenia nauczycielowi
urlopu w celu przeprowadzenia zalecanego lecze-
nia.

2. Orzeczenie sporzàdza si´ z kopià, przy czym ory-
gina∏ dor´cza si´ za pokwitowaniem nauczycielowi,
a kopi´ do∏àcza si´ do indywidualnej dokumentacji
medycznej nauczyciela. 

3. O wydaniu orzeczenia lekarz powiadamia lis-
townie podstawowà jednostk´ s∏u˝by medycyny pra-
cy, o ile mo˝liwe jest jej ustalenie, sprawujàcà profi-
laktycznà opiek´ zdrowotnà nad nauczycielem akade-
mickim.

§ 5. Lekarz prowadzi ewidencj´ wydanych orze-
czeƒ zawierajàcà nast´pujàce dane:

Dziennik Ustaw Nr 247 — 12573 — Poz. 1816 i 1817

Dzia∏ 2

11) Pola bia∏e: przy wype∏nianiu mo˝na podaç dane szacunkowe, o ile sà one oparte na danych empirycznych i wyjaÊnione
w opisie metodologii.

12) Pola jasnoszare: przy wype∏nianiu mo˝na podaç przybli˝one szacunki, o ile mo˝na je wyjaÊniç w opisie metodologii. 
13) Pola ciemnoszare: dostarczanie danych jest dobrowolne.
14) Przyj´te do recyklingu odpady (kolumna 2) — nale˝y podaç mas´ odpadów opakowaniowych wykazanà w dziale 1 do-

kumentu potwierdzajàcego recykling.
15) Dane dotyczàce recyklingu materia∏u (kolumna 3) obejmujà wy∏àcznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wy-

konany z tego samego rodzaju materia∏u, z którego powsta∏ odpad przekazany do recyklingu, np. recykling materia∏u dla
tworzyw sztucznych obejmuje wy∏àcznie recykling, w wyniku którego otrzymuje si´ produkt wykonany z tworzywa
sztucznego.

16) Kolumna 4 obejmuje wszystkie formy recyklingu, w tym recykling organiczny, z wyjàtkiem recyklingu materia∏u. Sposób
recyklingu nale˝y rozumieç jako proces, o którym mowa w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.).

17) Kolumna 5 zawiera sum´ danych z kolumn 3 i 4.

1817

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu p∏atnego urlopu
dla poratowania zdrowia

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.
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