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Dane identyfikacyjne 
 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska1 

 

Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska od 1 listopada 2018 r., 
a w okresie od 30 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r. pełniący obowiązki 
Głównego IOŚ. 

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

– Marek Haliniak od 25 maja 2016 r. do 25 lipca 2018 r.2 
– Roman Jaworski od 19 listopada 2015 r. do 24 maja 2016 r. 

 
– Organizacja i funkcjonowanie systemu nadzoru nad produktami oznakowanymi 

CE 
– Współpraca w obszarze oznakowania CE 
– Postępowania administracyjne w systemie nadzoru nad produktami 

oznakowanymi CE 
– Działalność edukacyjno-promocyjna w zakresie oznakowania CE 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

Iwona Brzostek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/106/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 5-12, 90) 

 

  

                                                      
1  Dalej: GIOŚ. 
2  Od dnia 26 lipca 2018 r. do dnia 29 lipca 2018 r. Pan Marek Surmacz pełnił obowiązki Zastępcy 

Głównego Inspektora OŚ. 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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I. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska wywiązywał się z obowiązków wynikających 
z art. 39 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności5, tj. terminowo sporządzał i przekazywał Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów roczne plany kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska 
uwzględniające wyroby oznakowane CE, jak również roczne sprawozdania 
z przeprowadzonych kontroli wyrobów przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Przedstawiciele Głównego Inspektora OŚ współpracowali z krajowymi i zagranicznymi 
organami nadzoru rynku, poprzez uczestnictwo w Komitecie Sterującym do spraw 
Nadzoru Rynku oraz udział w międzynarodowej grupie roboczej do spraw współpracy 
administracyjnej (ADCO NOISE) w zakresie dyrektywy 2000/14/WE (NOISE) – 
będącej we właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska6. 

NIK stwierdziła, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska, będący organem 
wyższego stopnia, przewlekle prowadził postępowanie administracyjne w sprawie 
odwołania od decyzji wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, co stanowiło naruszenie art. 35 Kpa7. Do czasu zakończenia 
przez NIK czynności kontrolnych w GIOŚ (tj. do dnia 15 stycznia 2019 r.), z przyczyn 
nieuzasadnionych nie zostało zakończone jedyne prowadzone w okresie objętym 
kontrolą postępowanie odwoławcze w zakresie oceny zgodności wyrobów, zaś czas 
jego rozstrzygania wynosił cztery i pół miesiąca. 

NIK ocenia negatywnie, z punktu widzenia rzetelności, fakt że w GIOŚ nie 
dokonywano analizy ryzyka, oceny funkcjonowania rynku oraz stanu ochrony 
interesów i praw konsumentów w podległym sektorze, tj. w odniesieniu do urządzeń 
oznakowanych CE8 używanych na zewnątrz pomieszczeń - w zakresie emisji hałasu 
do środowiska. Nie gromadzono ani nie wykorzystywano wyników działalności 
organizacji konsumenckich lub innych podmiotów zajmujących się tematyką 
konsumencką oraz przedsiębiorców lub ich organizacji, celem wykorzystania 
w typowaniu przyszłych działań kontrolnych. GIOŚ nie dzielił się również posiadaną 
wiedzą w zakresie ustaleń z przeprowadzonych kontroli wyrobów z opinią publiczną. 
Nie publikował na swojej stronie internetowej danych w tym zakresie, ograniczając 
tym samym wzrost wiedzy i świadomości w zakresie wyrobów oznakowanych CE.  

 

  

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 155, dalej: ustawa o systemie oceny zgodności. 
6  Dalej: IOŚ. 
7  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096 ze zm., dalej: Kpa. 
8  Znak CE jest oświadczeniem producenta, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

stosownych unijnych przepisów harmonizacyjnych regulujących umieszczanie tego oznakowania 
oraz że dopełniono odpowiednich procedur oceny zgodności. Domniemywa się, że produkty 
z oznakowaniem CE są zgodne z obowiązującym prawodawstwem harmonizacyjnym UE, 
w związku z czym mogą one brać udział w swobodnym przepływie na rynku europejskim. 

Ocena ogólna 
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II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja i funkcjonowanie systemu nadzoru nad 
produktami oznakowanymi CE 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska10, 
organami Inspekcji Ochrony Środowiska są Główny Inspektor OŚ i wojewódzki 
inspektor OŚ jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie. Główny 
Inspektor OŚ jest centralnym organem administracji rządowej kierującym 
działalnością IOŚ, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska. 
W GIOŚ zadania dotyczące kontroli wyrobów ze znakiem CE od stycznia 2018 r. 
realizowane były w Departamencie Inspekcji11. Wcześniej zadania te realizowane były 
w nieistniejącym już Departamencie Kontroli Rynku. 

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oceny zgodności organy IOŚ należą do tzw. 
organów wyspecjalizowanych. Zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, organy IOŚ 
prowadziły kontrole spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych 
wymagań, natomiast stosownie do art. 38 ust. 3 pkt 4 tejże ustawy, wojewódzcy 
inspektorzy ochrony środowiska prowadzili postępowania w sprawie wprowadzonych 
do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, 
szczegółowymi lub innymi wymaganiami.  

Do kompetencji IOŚ należała kontrola urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska, w zakresie spełniania wymagań określonych 
w dyrektywie 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji 
hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń12 oraz 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska13. 

(dowód: akta kontroli str. 94-128) 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 3 pkt 5 ustawy o systemie oceny 
zgodności, Główny Inspektor OŚ sporządzał i przekazywał14 Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów15, odpowiedzialnemu za monitorowanie 
funkcjonowania systemu kontroli wyrobów, roczne plany kontroli Inspekcji Ochrony 
Środowiska w zakresie wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, 
objętych dyrektywami nowego podejścia. 

Plany kontroli IOŚ sporządzane były na podstawie planów kontroli wyrobów dla terenu 
województwa, opracowywanych przez właściwych wojewódzkich inspektorów OŚ, 

                                                      
9  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 

cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej. 

10  Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 ze zm., dalej: ustawa o IOŚ. 
11  Dalej: DI. 
12  Dz. Urz. UE L 162 z 3 lipca 2000 r., str. 1, dalej: dyrektywa 2000/14/WE (NOISE). 
13  Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 
14  Pismami do Prezesa UOKiK z dnia: 27 listopada 2015 r. w zakresie Planu kontroli na 2016 r., 

23 listopada 2016 r. w zakresie Planu kontroli na 2017 r. i 23 listopada 2017 r. w zakresie Planu 
kontroli na 2018 r.  

15  Dalej: UOKiK. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 
 

5 

 

w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora OŚ. W okresie objętym kontrolą Prezes 
UOKiK nie zgłosił uwag do planów kontroli. 

Źródłem danych stanowiących podstawę planowania kontroli wyrobów były wytyczne 
Głównego Inspektora OŚ do sporządzania planów kontroli przekazywane 
wojewódzkim inspektorom OŚ, a także ewidencja podmiotów znajdująca się 
w zasobach IOŚ zawarta w Informatycznym Systemie Kontroli (ISK) wraz z danymi 
z przeprowadzonych w latach ubiegłych kontroli obejmującymi rodzaje 
skontrolowanych urządzeń podlegających dyrektywie 2000/14/WE NOISE, 
stwierdzone nieprawidłowości, rodzaje skontrolowanych podmiotów (tj. producenci, 
importerzy, dystrybutorzy) i podjęte działania pokontrolne16. 

W GIOŚ nie gromadzono i nie wykorzystywano wyników działalności organizacji 
konsumenckich oraz innych podmiotów zajmujących się tematyką konsumencką, jak 
również przedsiębiorców (producentów/importerów wyrobów oznakowanych CE) lub 
ich organizacji. Nie dokonywano analiz i ocen funkcjonowania rynku oraz stanu 
ochrony interesów i praw konsumentów w nadzorowanym sektorze w obszarze 
oznakowania CE, nie korzystano również z zewnętrznych źródeł wiedzy o wielkości 
rynku ani o występujących nieprawidłowościach. Według wyjaśnień Dyrektora DI17 do 
kompetencji organów IOŚ, jako organów wyspecjalizowanych w rozumieniu ustawy 
o systemie oceny zgodności, należy kontrola wprowadzonych do obrotu lub oddanych 
do użytku urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, podlegających ocenie 
zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań emisji 
hałasu do środowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 94-99, 313-316) 

Plany kontroli w latach objętych badaniem kontrolnym NIK zawierały liczbę wyrobów, 
które miały zostać skontrolowane (w 2016 r. – 1050, w 2017 r. – 1047 i w 2018 r. – 
941) i liczbę kontroli (odpowiednio: 296, 292, 250) w zakresie wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, objętych dyrektywą 2000/14/WE 
NOISE. W ramach kategorii kontrolowanych wyrobów znajdowały się urządzenia 
używane na zewnątrz pomieszczeń, m.in. kosiarki i przycinarki do trawników, 
przycinarki do żywopłotów, kosy mechaniczne, przenośne pilarki łańcuchowe, 
agregaty prądotwórcze, agregaty sprężarkowe, dmuchawy do liści, betoniarki oraz 
wysokociśnieniowe maszyny wodnostrumieniowe.  

Kontrole prowadzone były przez wojewódzkich inspektorów OŚ. W okresie objętym 
kontrolą wojewódzcy inspektorzy OŚ nie zlecali wykonania badań i weryfikacji próbek 
niezbędnych dla potrzeb kontroli, a podczas prowadzonych kontroli, sprawdzano m.in. 
oznakowanie wyrobów oraz dokumentację, tj. deklarację zgodności WE. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 6 ustawy o systemie oceny zgodności Główny Inspektor 
OŚ terminowo sporządził i przekazał Prezesowi UOKiK roczne Sprawozdania 
z przeprowadzonych kontroli wyrobów przez IOŚ za lata 2016 i 2017. 
W sprawozdaniach wykazano między innymi liczbę przeprowadzonych kontroli 
(w 2016 r. 301, w 2017 r. 286 oraz w I półroczu 2018 r. 110), liczbę skontrolowanych 
wyrobów (odpowiednio: 1 125, 1 087 oraz 419) liczbę zakwestionowanych wyrobów18 

                                                      
16  Pisma Dyrektora DI: z dnia 3 grudnia 2018 r. znak: DI/705-10/18/ip i z dnia 8 stycznia 2019 r., znak: 

DI/0705-2/19/ip. 
17  Pismo Dyrektora Departamentu DI z dnia 3 grudnia 2018 r. znak: DI/705-10/18/ip. 
18  Oznacza liczbę wyrobów, wobec których stwierdzono m. in. następujące niezgodności: 

niekompletna deklaracja zgodności WE dołączona do kontrolowanego urządzenia, rozbieżności 
pomiędzy wartością gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA umieszczoną na urządzeniu 
a podaną w deklaracji zgodności WE, braku oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy 
akustycznej LWA na urządzeniu. 
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(odpowiednio: 59, 56 oraz 33), liczbę wyrobów niezgodnych19 (11 w 2017 r.), liczbę 
wyrobów zgodnych (1 066, 1 031, 386), liczbę wyrobów, w których niezgodności 
zostały wyeliminowane w wyniku dobrowolnych działań przedsiębiorców20 (5, 12, 19) 
oraz liczbę wszczętych postępowań administracyjnych (121 - I półrocze 2018 r.).  

W 2016 r. IOŚ wykonała wszystkie zaplanowane kontrole, natomiast w 2017 r. liczba 
przeprowadzonych kontroli (286) była nieznacznie mniejsza od założeń przyjętych 
w planie kontroli (292). Według wyjaśnień Dyrektora DI22, przyczyną niepełnego 
niewykonania zaplanowanych kontroli były braki kadrowe.  

W okresie objętym kontrolą do GIOŚ nie wpłynęły wnioski Prezesa UOKiK 
o przeprowadzenie kontroli związanych z wyrobami oznakowanymi CE. Nie 
przeprowadzono kontroli pozaplanowych, ze względu na brak skarg lub zawiadomień 
od innych organów, uzasadniających ich podjęcie23. 

Nadzór Głównego Inspektora OŚ nad działaniami pokontrolnymi podejmowanymi 
przez wojewódzkich inspektorów OŚ polegał na okresowej weryfikacji poprawności 
danych wprowadzonych do Informatycznego Systemu Kontroli. W sytuacji wykrycia 
nieprawidłowości, stosowne informacje przekazywane były drogą mailową oraz 
telefoniczną. Ponadto Główny Inspektor OŚ, sporządzając każdego roku Informację 
o realizacji zadań IOŚ obejmującą informację o kontrolach przeprowadzonych na 
obszarze całego kraju, weryfikował przekazywane przez wojewódzkich inspektorów 
OŚ informacje i ustalenia dotyczące przeprowadzonych kontroli oraz podejmowanych 
działań pokontrolnych.  

Ustalenia kontroli IOŚ w zakresie zakwestionowanych wyrobów nie wykazały 
istotnych nieprawidłowości. Stwierdzone niezgodności dotyczyły m.in. niekompletnych 
deklaracji zgodności WE dołączonych do kontrolowanego urządzenia, rozbieżności 
pomiędzy wartością gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA umieszczoną 
na urządzeniu a podaną w deklaracji zgodności WE, a także braku oznaczenia 
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA na urządzeniu. 

W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami kontrolowane podmioty podejmowały 
działania naprawcze zmierzające do usunięcia niezgodności. Ustalenia jednej kontroli, 
przeprowadzonej w 2017 r., stanowiły natomiast podstawę do wydania decyzji 
w sprawie wycofania wyrobów z obrotu, od której strona wniosła odwołanie. 
Postępowanie odwoławcze prowadzone przez Głównego Inspektora OŚ zostało 
opisane w punkcie 3 niniejszego wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str. 94-128, 311-379, 382-383) 

                                                      
19  Oznacza liczbę wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami będących przedmiotem 

prowadzonego przez Mazowieckiego WIOŚ postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu 
wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska. 

20  Oznacza liczbę wyrobów, wobec których stwierdzono niezgodności a kontrolowany podmiot podjął 
działania naprawcze, tj. usunął niezgodności dotyczące niekompletnej deklaracji zgodności WE, 
usunął niezgodności dotyczące oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA na 
urządzeniu podczas kontroli lub w terminie określonym w zarządzeniu pokontrolnym. 

21  Dotyczy 11 wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami będących przedmiotem 
prowadzonego przez Mazowieckiego WIOŚ postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu 
wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska – wykazanych w Sprawozdaniu za 2017 r. w pozycji - liczba wyrobów 
niezgodnych (11 - 2017 r.) 

22  Pismo Dyrektora DI z dnia 10 stycznia 2019 r. znak: DI/0705-4/19/ip. 
23  Por. przypis 16. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nierzetelne postępowanie polegające na niedokonywaniu w GIOŚ analizy i ocen 
funkcjonowania oraz stanu ochrony interesów i praw konsumentów rynku 
w nadzorowanym sektorze. Nie gromadzono i nie wykorzystywano wyników 
działalności organizacji konsumenckich lub innych podmiotów zajmujących się 
tematyką konsumencką oraz przedsiębiorców i ich organizacji w zakresie 
oznakowania CE, pozbawiając się tym samym źródeł wiedzy o tym obszarze, m.in. 
w celu przeprowadzenia analiz przedkontrolnych, w tym wykorzystania pozyskanych 
danych do określania obszarów kontroli. 

Główny Inspektor OŚ, wypełniając postanowienia ustawy o systemie oceny 
zgodności, przy udziale wojewódzkich IOŚ sporządził i przekazał Prezesowi UOKiK 
roczne Plany kontroli z uwzględnieniem wyrobów oznakowanych CE jak również 
Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wyrobów przez IOŚ za lata 2016 i 2017. 
W GIOŚ nie sporządzano stosownych analiz przedkontrolnych, opartych na 
informacjach dostępnych lub możliwych do pozyskania z innych źródeł w tym 
wykorzystania pozyskanych danych do określania obszarów kontroli – co sprawia że 
planowanie kontroli było narażone na ryzyko nierzetelności.  

2. Współpraca w obszarze oznakowania CE 

W GIOŚ cele i zasady współpracy w zakresie oznakowania CE z innymi podmiotami 
i organizacjami, w tym zagranicznymi, prowadzone były w oparciu o przepisy prawa. 
Współpracę z innymi organami tworzącymi krajowy system nadzoru rynku 
realizowano poprzez przedstawicieli Głównego Inspektora OŚ biorących udział 
w działaniach Komitetu Sterującego do spraw Nadzoru Rynku – stałego zespołu 
o charakterze opiniodawczo-doradczym. Posiedzenia Komitetu odbywały się od 
2004 r. i były organizowane przez Prezesa UOKiK. Celem działania Komitetu był 
rozwój współpracy pomiędzy organami uczestniczącymi w krajowym systemie kontroli 
wyrobów, wymiana doświadczeń i informacji. Ponadto w 2017 r. przedstawiciel GIOŚ 
uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu grupy roboczej ds. współpracy 
administracyjnej (ADCO NOISE) w zakresie dyrektywy 2000/14/WE NOISE. 

Współpraca IOŚ z organami Krajowej Administracji Celno-Skarbowej odbywała się na 
podstawie przepisów sekcji 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji 
i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu 
i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/9324 - Kontrola produktów przywożonych 
do Wspólnoty (art. 27-29), gdzie określona została procedura przepływu informacji, 
kryteria zawieszenia dopuszczenia produktów do obrotu na terenie UE przez organy 
celne oraz zasady postępowania w związku z wykryciem produktów niespełniających 
wymagań określonych w unijnym prawodawstwie.  

W okresie objętym kontrolą organy celno-skarbowe nie zwracały się do GIOŚ 
z wnioskiem o wydanie opinii w kwestii spełniania wymagań przez wyroby 
oznakowane CE. 

 (dowód: akta kontroli str. 94-99) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie obszar dotyczący współpracy w obszarze 
oznakowania CE. 

                                                      
24  Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r., str. 30. 
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3. Postępowania administracyjne w systemie nadzoru 
rynku nad produktami oznakowanymi CE 

W okresie objętym kontrolą Główny Inspektor OŚ prowadził jedno postępowanie 
odwoławcze w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów oznakowanych CE 
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.  

Na podstawie art. 133 Kpa, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
(dalej Mazowiecki WIOŚ) przekazał w dniu 13 lipca 2018 r.25 do rozpatrzenia 
odwołanie26 kontrolowanego przedsiębiorcy od decyzji wydanej w dniu 12 czerwca 
2018 r. Decyzja nakazywała wycofanie z obrotu 11 wyrobów z uwagi na fakt, iż nie 
spełniały one zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska. Powołując się na art. 36 Kpa, ze względu na 
skomplikowany charakter sprawy, GIOŚ wskazał27 przewidywany termin rozpatrzenia 
odwołania do dnia 28 września 2018 r., następnie28 termin ten został przedłużony do 
dnia 30 listopada 2018 r. 

Według wyjaśnień29 Dyrektora DI, w GIOŚ w ramach prowadzonego postępowania 
odwoławczego dokonano analizy akt sprawy zgromadzonych i przekazanych przez 
Mazowieckiego WIOŚ i nie podejmowano dodatkowych czynności wyjaśniających, 
polegających na gromadzeniu nowych dowodów i materiałów w przedmiotowej 
sprawie. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz obszerny materiał 
dowodowy wymagający wnikliwej analizy, przedłużono termin zakończenia spraw z 28 
września 2018 r. na 30 listopada 2018 r. W dniu 23 listopada 2018 r.30 GIOŚ 
zawiadomił stronę o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w postępowaniu 
odwoławczym, informując również o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Następnie strona postępowania skorzystała z przysługującego prawa i w dniu 
10 grudnia 2018 r. zapoznała się z materiałem dowodowym zebranym 
w postępowaniu odwoławczym, jak również zobowiązała się do przesłania do dnia 
14 grudnia 2018 r. dodatkowych wyjaśnień w sprawie. Pismem z dnia 14 grudnia 
2018 r. strona złożyła dodatkowe wyjaśnienia, które na dzień złożenia wyjaśnień 
przez Dyrektora DI, były przedmiotem analizy.  

Według dalszych wyjaśnień31 Dyrektora DI przewidywany termin rozpatrzenia 
odwołania od decyzji miał nastąpić do 18 stycznia 2019 r., tj. po zakończeniu 
czynności kontrolnych NIK. 

 (dowód: akta kontroli str. 131, 133, 141-310, 382-383) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono, że odwoławcze postępowanie administracyjne, jedyne w obszarze oceny 

                                                      
25  Pismo Mazowieckiego WIOŚ z dnia 13 lipca 2018 r., wpływ do GIOŚ w dniu 16 lipca 2018 r. 
26  Odwołanie kontrolowanego z dnia 4 lipca 2018 r., wpływ do Mazowieckiego WIOŚ w dniu 10 lipca 

2018 r. 
27  Pismo GIOŚ z dnia 13 sierpnia 2018 r., znak: DI-420/570A/2018/ip, skierowane do strony 

postępowania odwoławczego 
28  Pismo GIOŚ z dnia 25 września 2018 r., znak: DI-420/570B/2018/ip, skierowane do strony 

postępowania odwoławczego. 
29  Pismo Dyrektora Departamentu DI z dnia 10 stycznia 2019 r., znak: DI/0705-3/19/ip. 
30  Pismo doręczone stronom w dniu 3 grudnia 2018 r. 
31  Pismo Dyrektora Departamentu DI z dnia 7 stycznia 2019 r., znak: DI/0705-1/19/ip. 
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zgodności wyrobów, prowadzone przez Głównego Inspektora OŚ – było prowadzone 
w sposób nieefektywny. W toku tego postępowania nie wystąpiły obiektywne 
przesłanki uzasadniające wydłużanie czasu trwania postępowania, w tym nie 
pozyskiwano nowych dowodów poza wyjaśnieniami strony, poprzestawszy na analizie 
materiałów zgromadzonych przez organ niższej instancji. W ocenie NIK postępowanie 
prowadzone było dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy. Jednocześnie 
Główny Inspektor OŚ nie wydał decyzji w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 
30 listopada 2018 r., co wobec braku wyznaczenia nowego terminu, wypełnia 
przesłanki do stwierdzenia bezczynności organu. Na dzień zakończenia czynności 
kontrolnych przez NIK postępowanie trwało cztery i pół miesiąca. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia prowadzenie przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska odwoławczych postępowań administracyjnych w obszarze oceny 
zgodności wyrobów oznakowanych CE. Jedyne postępowanie w okresie objętym 
kontrolą, dotyczące wycofania z obrotu 11 wyrobów, prowadzone było przewlekle, co 
przyczyniło się do podwyższenia ryzyka pozostawania w obrocie 11 wyrobów 
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami. Ponadto stwierdzono bezczynność 
organu. 

 

4. Działalność edukacyjno-promocyjna GIOŚ w zakresie 
oznakowania CE 

W okresie objętym kontrolą GIOŚ nie podejmował działań w celu propagowania 
i poszerzania wiedzy konsumentów oraz przedsiębiorców o systemie oznakowania 
CE, w tym o kompetencjach GIOŚ. Według wyjaśnień32 Dyrektora DI działania w tym 
zakresie nie należały do zadań GIOŚ. 

Na podstawie informacji otrzymanych od wioś, GIOŚ opracowywał roczne 
sprawozdania z działalności IOŚ, tj. Informację o realizacji zadań IOŚ w 2016 r. oraz 
w 2017 r., w których znajdował się m.in. rozdział poświęcony urządzeniom 
w nadzorze rynku, zawierający sprawozdania o przeprowadzonych przez wioś 
kontrolach wyrobów. Sprawozdania nie były publikowane na stronie internetowej 
GIOŚ ani w Biuletynie Informacji Publicznej GIOŚ. Według wyjaśnień33 Dyrektora DI 
GIOŚ nie był zobligowany do ich publikacji; istnieje możliwość udostępnienia 
sprawozdań zainteresowanym, po uprzednim kontakcie z GIOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 94-99, 313-379) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

GIOŚ nie podejmował działań edukacyjno-promocyjnych mających na celu 
informowanie, promowanie i poszerzanie wiedzy o oznakowaniu CE w zakresie 
wyrobów należących do sektora będącego w kompetencji IOŚ. Ponadto nie 
publikował sprawozdań z działalności organów IOŚ w zakresie oznakowania CE. Brak 
tych działań uniemożliwiał propagowanie i poszerzanie wiedzy konsumentów oraz 
przedsiębiorców w zakresie oznakowania CE oraz o kompetencjach IOŚ w tym 
obszarze. W ocenie NIK należałoby rozważyć podjęcie przez GIOŚ działań w celu 
propagowania wiedzy o systemie oznakowania CE. 

 

                                                      
32  Por. przypis 17. 
33  Por. przypis 32. 
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III. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

1. Wzmocnienie nadzoru nad terminowością prowadzenia postępowań 

administracyjnych w obszarze zgodności wyrobów oznakowanych CE. 

2. Dokonywanie analizy i ocen funkcjonowania oraz stanu ochrony interesów 

i praw konsumentów rynku w nadzorowanym sektorze, z wykorzystaniem 

dostępnych informacji, oraz uwzględnianie ich wyników w planowaniu działań 

kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska. 

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia  8 marca 2019 r. 
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