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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/072 System zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Anna Rudnik – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/194/2016 z 10 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach2, ul. Wita Stwosza 2,  
40-036 Katowice, nr REGON 271096180 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Sadowski3 – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach4 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli5 w latach 2014-20166 WIOŚ wywiązywał się 
z obowiązków w zakresie kontroli systemu gospodarowania zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska7. Kontrole realizowane były na podstawie rocznych 
planów kontroli, sporządzanych wg wytycznych oraz założeń Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. WIOŚ wywiązywał się z obowiązku przeprowadzenia 
corocznej kontroli w zakładach przetwarzania, a kontrole w zakładach przetwarzania 
oraz w innych podmiotach objętych przepisami ustaw o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym8 realizowano zgodnie z założeniami planów. 
W przypadku podejrzenia występowania nieprawidłowości innych niż zakres 
przedmiotowy realizowanej kontroli, poszerzano ją o zagadnienia dotyczące 
przepisów obowiązującej ustawy o ZSEE. Kontrole podmiotów podlegających 
przepisom ustawy o ZSEE, ale innych podmiotów niż zakłady przetwarzania, 
wykonywane były zgodnie z obowiązującymi w Inspekcji Ochrony Środowiska 
procedurami. 

                                                      
1 Zwanym dalej „ZSEE” lub „zużyty sprzęt”. 
2 Zwany dalej  „Wojewódzkim Inspektoratem” lub „WIOŚ”. 
3 Od 2 maja 2016 r. Poprzednio, od 2008 r. do 29 lutego 2016 r. Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska była 
Anna Wrześniak, przy czym w okresie od 1 lutego 2016 r. do podejmowania wszelkich czynności wynikających z kompetencji 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska został upoważniony Jerzy Kopyczok. 
4 Zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem”. 
5 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
6 Do 30 września. 
7 Dz. U. z 2016 r., poz. 1688 ze zm., zwanej dalej „ustawą o IOŚ”. 
8Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm., zwaną 
dalej „ustawa o ZSEE z 2005 r.”, uchylona z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), zwana dalej „ustawą o ZSEE z 2015 r.). 

Ocena ogólna 
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WIOŚ podejmował rzetelne działania dla ustalenia prawidłowości gospodarowania 
ZSEE przez przedsiębiorców9. 

WIOŚ, realizując postanowienia art. 17 ust. 2 ustawy o IOŚ, w sposób właściwy 
współdziałał z innymi organami, co skutkowało usuwaniem nieprawidłowości przez 
objęte kontrolą podmioty. 

We wszystkich przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości istotnych z punktu 
widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzi, WIOŚ, poprzez stosowanie 
właściwych sankcji, w tym pouczeń, a w szczególności mandatów karnych 
i administracyjnych kar pieniężnych oraz ich zaostrzanie w przypadku 
powtarzalności, spowodował usunięcie w całości tych nieprawidłowości. 

Zauważyć należy również, że w przypadku wszystkich wniosków/informacji/skarg 
(w tym anonimowych) dotyczących działalności podmiotów objętych przepisami 
o ZSEE sprawdzano ich zasadność.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: przypadków wykonywania kontroli 
w zakładach przetwarzania nie w pełni zgodnie z wytycznymi GIOŚ; nierzetelnego 
opisywania ustaleń faktycznych w protokole kontroli, niestosowania sankcji za brak 
lub nieterminowe informowanie WIOŚ o zakresie wykonania zarządzeń 
pokontrolnych; niepodejmowania działań (od 1 stycznia 2014 r. do 7 maja 2015 r.)   
wobec sprawców wykroczeń, którzy naruszyli przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach10. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Prawidłowość i skuteczność kontroli podmiotów działających w sektorze ZSEE 

1. Proces planowania kontroli funkcjonowania systemu gospodarowania ZSEE  
był zgodny z procedurami wewnętrznymi dotyczącymi planowania kontroli oraz 
wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska11 dot. planowania 
działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska. W „pierwotnych” rocznych 
planach –  sporządzanych w grudniu 2013, 2014 i 2015 r. na rok następny, 
zakładano objęcie kontrolą wszystkich zakładów objętych ustawą o ZSEE 
w kategorii I ryzyka, przyjęto też odpowiednią rezerwę czasową na kontrole 
pozaplanowe z uwzględnieniem możliwości kadrowych.12 Na 2014 r. zaplanowano 
przeprowadzenie kontroli w 26 podmiotach, w tym w 24 zakładach przetwarzania, 
na 2015 w 27 podmiotach, w tym w 25 zakładach przetwarzania, a na 2016 r.  
w 25 podmiotach, w tym w 22 zakładach przetwarzania) Jak wyjaśnił Wojewódzki 
Inspektor, wprowadzenie do planu kontroli większej liczby zakładów innych  
niż przetwarzania było niemożliwe, z uwagi na konieczność zaplanowania  
przez inspektorów zajmujących się podmiotami objętymi ustawą o ZSEE innych 
obowiązkowych kontroli, w tym: zakładów przetwarzania ZSEE, kontroli nadzoru 
rynku wprowadzanych urządzeń i opakowań, w zakresie obrotu drewnem, zakładów  

                                                      
9 W efekcie przeprowadzonej kontroli krzyżowej podjęto współdziałanie z WIOŚ w Warszawie, w wyniku czego ww. stwierdził 
nieprzestrzeganie przepisów, natomiast w przypadku przekazanej do WIOŚ informacji o nieprzetwarzaniu ZSEE przez 
dotychczasowy zakład przetwarzania przeprowadzono doraźną kontrolę w celu ustalenia stanu faktycznego. 
10 Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm., zwana dalej „ustawą o odpadach”. 
11 Zwanego dalej „GIOŚ”. 
12 Kontrola problemowa w […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 - z uwagi na wyniki kontroli interwencyjnej w 2014 r., która 
wykazała liczne nieprawidłowości, m.in. nielegalny demontaż ZSEE oraz magazynowanie odpadów niezgodnie z warunkami 
posiadanego zezwolenia. 
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przetwarzania baterii oraz demontażu pojazdów, wielkoprzemysłowych ferm tuczu 
trzody chlewnej, jak również ustalenia dużej rezerwy czasowej na kontrole 
pozaplanowe. 

(dowód: akta kontroli str. 6-94, 102) 

Powstanie rocznych planów poprzedzone było analizą ryzyka. Wojewódzki Inspektor 
wyjaśnił, że wyznaczanie zakładów do rocznych planów kontroli związanych 
z wyjazdem w teren odbywało się w oparciu o ewidencję zakładów, znajdującą się 
w wersji elektronicznej w Informatycznym Systemie Wspomagania Kontroli, 
administrowanym przez GIOŚ. Przyporządkowanie zakładu do danej kategorii 
ryzyka odbywało się na podstawie analizy informacji pozyskanych w trakcie 
poprzednich kontroli WIOŚ lub od innych organów13. 

(dowód: akta kontroli str. 96) 

WIOŚ uwzględniał w rocznych planach kontroli zmieniające się uwarunkowania 
prawne i faktyczne w obszarach kontrolnych zagrożonych występowaniem  
ryzyka poprzez, jak podał Wojewódzki Inspektor, aktualizowanie wykazów 
wygenerowanych podmiotów przyjętych do planu kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 
ustawy o ZSEE z 2005 r. i art. 86 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2015 r. (np. w przypadku 
zaprzestania wykonywania przez podmioty działalności związanej z przetwarzaniem 
ZSEE). 

(dowód: akta kontroli str. 100, 499-501) 

W sprawie sposobu planowania Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że było ono 
uwarunkowane przede wszystkim ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia 
corocznie kontroli w zakładach pierwszej kategorii ryzyka, częstotliwością kontroli 
poszczególnych kategorii zakładów wynikającą z Informatycznego Systemu 
Wspomagania Kontroli14, możliwościami kadrowymi oraz koniecznością 
pozostawienia rezerwy czasowej na kontrole dokumentacyjne i pozaplanowe. 
Dobierając podmioty do kontroli oraz planując ich liczbę kierowano się także liczbą 
wpływających wniosków o interwencje oraz analizą obciążenia pracowników (biorąc 
pod uwagę potrzebę uwzględniania  czasu na np. wymierzenie kar pieniężnych, 
wnioski innych organów, kontrole w związku z wnioskami o wydanie zaświadczeń 
i opinii, kontrole transportu z innymi służbami, kontrole w związku z pełnionym 
dyżurem w ramach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, 
prowadzenie postępowań administracyjnych itp.). Ponadto, typując podmioty do 
kontroli brano pod uwagę wyniki kontroli pozaplanowych z lat poprzednich, które 
wykazały rażące naruszenia prawa w zakresie gospodarki ZSEE. 

(dowód: akta kontroli str. 96, 103-104) 
 
Zmiany w rocznym planie na 2014 i 2015 r. w zakresie kontroli w zakładach 
przetwarzania wynikały także z uwarunkowań zewnętrznych, takich jak zmiany 
struktury podmiotów wytypowanych do kontroli15, a w 2015 r. niepodjęcie przez 
zakłady16 objęte ustawą o ZSEE z 2005 r. działalności związanej z gospodarką 
odpadami i nieuzyskanie wpisu do rejestru zakładów przetwarzania prowadzonego 
przez GIOŚ (dokonano zmiany kategorii ryzyka na V). 

 (dowód: akta kontroli str. 97, 500-501) 

                                                      
13 Np. informacji o pozwoleniach, zezwoleniach, rodzaju działalności. 
14 System opracowany przez GIOŚ, wyznaczający zakłady do planu rocznego wg częstotliwości określonej kategorią I, II, III, IV 
i V ryzyka. 
15 Np. przejęcie jednego podmiotu przez inny w 2014 r […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 

[…] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 
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W badanym okresie Wojewoda Śląski nie przeprowadzał w WIOŚ kontroli 
dotyczącej przestrzegania przepisów przez podmioty objęte ustawą o ZSEE. 

(dowód: akta kontroli str. 567-568) 
 

2. Rejestr podmiotów uczestniczących w systemie gospodarowania ZSEE prowadzi 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. WIOŚ posiada dostęp  
do tego rejestru, jednak nie miał możliwości ustalenia liczby podmiotów 
uczestniczących w systemie gospodarowania ZSEE funkcjonujących na terenie 
WIOŚ wg stanu na koniec grudnia 2014 i 2015 r., gdyż, jak wyjaśnił Wojewódzki 
Inspektor, „strona internetowa zawierająca ww. rejestr nie daje możliwości 
uzyskania informacji archiwalnych, a jedynie bieżące dane wg stanu na dzień 
przeglądania strony”. Na dzień 24 października 2016 r. w rejestrze GIOŚ, 
w kompetencji miejscowej WIOŚ w Katowicach ujętych było ogółem 1 107 
podmiotów uczestniczących w systemie gospodarowania ZSEE, w tym: 801 
wprowadzających sprzęt, 251 zbierających zużyty sprzęt, 22 prowadzących zakład 
przetwarzania, 30 prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz trzy 
podmioty prowadzące działalność w zakresie innych niż recykling procesów 
odzysku. Z tego, do 30 września 2016 r. kontrolami objęto: jeden podmiot 
wprowadzający sprzęt (kontrola nieplanowa), 10 zbierających ZSEE (w tym osiem 
kontroli nieplanowych) i 12 zakładów przetwarzania ZSEE (wszystkie planowe). 

(dowód: akta kontroli str. 110) 

W 2014 r. kontrolami objęto cztery podmioty wprowadzające sprzęt (w tym jeden 
planową), siedem zbierających zużyty sprzęt (dwa planowymi) oraz 25 podmiotów 
przetwarzających ZSEE (w tym jeden nieplanową17). W 2015 r. przeprowadzono 
kontrole nieplanowe dwóch podmiotów wprowadzających sprzęt i czterech 
zbierających ZSEE. Jako planowe przeprowadzono kontrole w 25 podmiotach 
przetwarzających ZSEE.  
W 2014 r. w podmiotach objętych ustawą o ZSEE przeprowadzono ogółem  
26 kontroli planowych (osiem kompleksowych i 18 problemowych). W przypadku 
zakładów przetwarzania wykonano 24 kontrole ujęte w „pierwotnym” rocznym  
planie kontroli. W 2015 r. w podmiotach objętych ustawą o ZSEE kontrole  
planowe przeprowadzono w 25 zakładach przetwarzania (wszystkie zakłady ujęte 
w „pierwotnym” rocznym planie kontroli). Do 30 września 2016 r. przeprowadzono 
ogółem 15 kontroli planowych, w tym kontrolami objęto 12 zakładów przetwarzania 
ZSEE. 

(dowód: akta kontroli str. 105-107, 493) 

Jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, zakres kontroli planowych i pozaplanowych 
obejmował całość zagadnień związanych ze wszystkimi komponentami ochrony 
środowiska, istotnymi dla tematyki kontroli lub zgłoszonych we wniosku/interwencji 
problemu18. Kontrole nie zawsze obejmowały całość prowadzonej przez dany 
podmiot działalności gospodarczej19 „jednak jeżeli w czasie prowadzenia kontroli 
w jakimś podmiocie zaistniało podejrzenie nieprawidłowości w innej działalności niż 

                                                      
17 Na wniosek podmiotu zamierzającego podjąć działalność jako zakład przetwarzania. 
18 Wówczas, jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor „kontrole przeprowadzano w oparciu o kilka ustaw i ich przepisy wykonawcze 
np. ustawa o ZSEE, ustawa o odpadach, ustawa Prawo Wodne, ustawa Prawo Ochrony Środowiska, ustawa o bateriach 
i akumulatorach, ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych”. 
19 Np. […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 - prowadziła działalność związaną ze szkoleniami, usługami drukarskimi oraz 
zbieraniem i przetwarzaniem odpadów ZSEE, natomiast kontrole obejmowały działalność w zakresie gospodarki odpadami. 
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przewidzianej kontrolą lub w innym komponencie środowiska, poszerzano zakres 
kontroli20”.  

(dowód: akta kontroli str. 113, 135-148) 
Kontrole w zakresie systemu gospodarowania ZSEE przeprowadzane były na 
podstawie metodyki określonej w Systemie Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska 
zatwierdzonym przez GIOŚ. Dodatkowo, jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, 
inspektorzy przeprowadzający kontrole w zakresie ZSEE stosują własne, 
indywidualnie wypracowane metody prowadzenia kontroli, np. poprzez sporządzanie 
zestawień tabelarycznych, w których porównywane są: dane zawarte w ewidencji 
odpadów, sprawozdawczość do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i GIOŚ, 
otrzymywane i wydawane zaświadczenia o recyklingu, wystawiane zaświadczenia 
o przetworzonym zużytym sprzęcie – w celu wykrycia nieprawidłowości. Zdaniem 
Wojewódzkiego Inspektora, dokonywanie w taki sposób analizy usprawnia 
i poprawia efekty badania prawidłowości wystawiania podmiotom wprowadzającym 
zaświadczeń o przetworzonym ZSEE (które potwierdzają osiągnięcie wymaganych 
poziomów odzysku i recyklingu). 

(dowód: akta kontroli str. 113-121) 

WIOŚ nie przekazywał do organów stanowiących prawo wniosków w zakresie jego 
zmiany, wynikających z przeprowadzanych kontroli w podmiotach objętych ustawą 
o ZSEE. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że działalność kontrolną w tym zakresie 
omawiano w rocznych sprawozdaniach kierowanych do GIOŚ i podczas szkoleń 
organizowanych przez GIOŚ, oraz że inspektorzy są w stałym kontakcie 
z pracownikami Departamentu Kontroli Rynku w GIOŚ, z którymi konsultują 
i omawiają na bieżąco problemy kontrolne oraz interpretacyjne obowiązujących 
przepisów. 

(dowód: akta kontroli str. 100-101) 

3. W okresie objętym kontrolą WIOŚ przeprowadził łącznie 48 kontroli 
pozaplanowych dotyczących gospodarki ZSEE21.  

W 2014 r. przesłankami do wszczęcia kontroli były: w trzech przypadkach informacje 
GIOŚ o prawdopodobnym wprowadzaniu sprzętu elektrycznego i elektronicznego22 
bez wpisu do rejestru GIOŚ; w czterech powzięcie przez WIOŚ informacji 
o uzyskanych przez podmioty zezwoleniach na przetwarzanie ZSEE, ustalenia 
dokonane podczas przeprowadzania kontroli w innym zakresie23, w siedmiu 
przypadkach skargi i wnioski dotyczące uciążliwości, lub prawdopodobnych 
nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami, w tym ZSEE24. W pozostałych 
dwóch przypadkach przyczynami podjęcia czynności była konieczność 
przeprowadzenia kontroli w zakładzie przetwarzania (ponieważ jako planowe 
przeprowadzono kontrole w tych podmiotach w zakresie demontażu pojazdów). 

W 2015 r. przesłankami do wszczęcia kontroli były: w ośmiu przypadkach pisma 
GIOŚ o przeprowadzenie kontroli z uwagi na prawdopodobne nieprawidłowości 
dotyczące działań podmiotów objętych ustawą o ZSEE z 2005 r.; w ośmiu 
przypadkach skargi i wnioski dotyczące prawdopodobnych nieprawidłowości 

                                                      
20 Np. kontrolę w firmie […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 - zaplanowano w zakresie nadzoru rynku nad wprowadzanymi na 
rynek urządzeniami emitującymi hałas do środowiska, a w trakcie kontroli podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu kontroli 
o zagadnienia z ustawy o ZSEE. 
21 w tym 17 w 2014 r., 17 w 2015 r. i 14 do końca września 2016 r.  
22 Zwanego dalej „SEE”. 
23 Jeden przypadek, podczas kontroli w zakresie wprowadzania urządzeń emitujących hałas do środowiska. 
24 W tym: jedna interwencja mieszkańców, dwa pisma od prezydenta Tarnowskich Gór, skargi od dwóch przedsiębiorców na 
działalność innych podmiotów, skarga radnego w Świerklanach oraz skarga osoby fizycznej. 
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w działalności podmiotów25. W jednym przypadku przyczyną była konieczność 
przeprowadzenia kontroli w zakładzie przetwarzania (ponieważ jako planową 
przeprowadzono kontrolę w tym podmiocie w zakresie demontażu pojazdów).  

W 2016 r. trzy kontrole wszczęto na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego 
o przeprowadzenie  wspólnej kontroli na podstawie art. 41a ustawy o odpadach, 
jedną na wniosek GIOŚ, w jednym przypadku kontrolę przeprowadzono po 
zgłoszeniu z Centrum Zarzadzania Kryzysowego o pożarze w skupie złomu, 
w jednym kontrola WIOŚ Katowice stanowiła element kontroli krzyżowej, w jednym 
prowadzenie kontroli w innym podmiocie, ale pod tym samym adresem oraz 
w 7 przypadkach skargi i wnioski26.  

Zakres tych kontroli obejmował przede wszystkim przestrzeganie przepisów ustawy 
o ZSEE, ale również m.in.: wypełnianie wymogów w zakresie postępowania 
z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi; przestrzeganie przepisów  
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi27; przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych przez 
podmioty wprowadzające ścieki do wód lub ziemi oraz przestrzeganie przepisów 
ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza. 

Rezultatami powyższych kontroli było: w trzech przypadkach dostosowanie  
miejsc magazynowania ZSEE/odpadów do warunków określonych w decyzjach;  
w trzech przypadkach usunięcie zmagazynowanych odpadów, uprzątniecie terenu 
i zaprzestanie działalności w zakresie zbierania odpadów; w czterech  przypadkach 
informowanie klientów o punktach pozostawiania lub o możliwości pozostawienia 
ZSEE; w jednym przypadku zaprzestanie działań w zakresie przetwarzania ZSEE 
i uprzątnięcie miejsc zbierania i przetwarzania; w jednym zaprzestanie zbierania 
ZSEE, uprzątnięcie terenu i przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom; 
w jednym właściwe znakowanie sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str. 122-133) 

WIOŚ w 2014 r. przeprowadził w terenie ogółem 1020 kontroli, w tym 43 (4,21 %) 
w podmiotach objętych ustawą o ZSEE z 2005 r. W 2015 r., na 1012 kontrole 
w terenie 42 (4,15 %) przeprowadzono w podmiotach objętych ustawą o ZSEE 
z 2005 r., stąd stosunek ten uległ niewielkiemu zmniejszeniu w stosunku do ogółu 
kontroli w tym roku. 

(dowód: akta kontroli str. 134) 

4. W latach 2014 - 2015 wszystkie zakłady przetwarzania ZSEE znajdujące się  
na terenie województwa śląskiego zostały skontrolowane, zgodnie z wymogiem  
art. 16 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 105-106, 499-501) 

5. Szczegółowym badaniem objęto 10 postępowań kontrolnych28 spośród 62 kontroli 
zakładów przetwarzania przeprowadzonych przez WIOŚ w okresie objętym  
kontrolą, (16,1%), w tym po cztery z roku 2014 i 2015 oraz dwie z roku 2016. 
Badane postępowania przeanalizowano pod kątem zgodności ich prowadzenia 
z Wytycznymi do przeprowadzania przez Inspekcje Ochrony Środowiska kontroli 

                                                      
25 W tym: jeden anonim, dwie interwencje osób fizycznych, dwie interwencje organów samorządowych, jedna Państwowej 
Inspekcji Pracy i jedna osoby prawnej (kancelarii prawnej) oraz wniosek WIOŚ w Pile. 
26 W tym: trzy interwencje osób fizycznych, jeden anonim, interwencja Straży Miejskiej w Gliwicach, Państwowej Inspekcji 
Handlowej w Katowicach, WIOŚ w Zielonej Górze. 
27 Dz. U. z 2016 r., poz. 1863  
28 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 
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zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zatwierdzonymi przez GIOŚ w dniu 20 maja 2010 r.29 

Analiza wykazała, że we wszystkich przypadkach kontrole prowadzone były 
wg wytycznych GIOŚ w zakresie: ogólnych informacji o kontrolowanym zakładzie; 
spełniania wymagań prawa budowlanego; przestrzegania warunków posiadanych 
decyzji w zakresie gospodarowania odpadami; prawidłowości prowadzenia 
ewidencji odpadów30; oceny faktycznych możliwości technologicznych zakładu 
w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu; zgodności wyposażenia miejsca 
magazynowania zużytego sprzętu z przepisami. 
W dziewięciu przypadkach skontrolowano, czy wyposażenie zakładu spełnia 
wymagania techniczne określone art. 46 ustawy o ZSEE z 2005 r. (art. 51 ustawy 
o ZSEE z 2015 r.) w powiązaniu z art. 3 ust. 3 pkt 12 ustawy o odpadach. Zgodnie 
z wytycznymi GIOŚ, podczas wszystkich kontroli sprawdzono prawidłowość 
prowadzenia demontażu przyjętego ZSEE, w szczególności, czy z zebranego ZSEE 
co najmniej w pierwszej kolejności usunięto składniki niebezpieczne, materiały 
i części składowe, określone w załączniku nr 2 do ustawy. W badanej próbie nie 
wystąpiły przypadki posiadania przez przedsiębiorców urządzenia do przetwarzania 
ZSEE, w wyniku którego uzyskiwanoby frakcje problemowe (np. luminoforu). 
W jednym przypadku [...]31 przetwarzano lampy elektro promienne, w wyniku czego 
powstawał luminofor, ale przetwarzania dokonywano na stanowisku do demontażu 
ręcznego.  
Podczas wszystkich kontroli sprawdzono, czy zakład przetwarzania posiadał umowy 
zawarte z wprowadzającymi sprzęt lub organizacjami odzysku o zdolnościach 
przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego ZSEE. Umowy takie 
zawarło sześciu przedsiębiorców i w każdym przypadku sprawdzono czy zakład 
przetwarzania wydawał wprowadzającemu, z którym zawarł umowę, zaświadczenie 
o zużytym sprzęcie oraz czy przekazywał takie zaświadczenie do GIOŚ, jednakże 
nie kontrolowano, czy zakład przetwarzania wystawiał wprowadzającemu, z którym 
zawarł umowę, faktury VAT za wykonaną usługę oraz nie sprawdzano faktur 
(wg zakresu wskazanego w wytycznych GIOŚ). 
W przypadku podmiotu, który dokonywał eksportu odpadów w celu poddania ich 
odzyskowi lub recyklingowi32 sprawdzono, czy przekazuje wprowadzającemu sprzęt 
pisemne oświadczenie, że odzysk lub recykling odbywa się w instalacjach 
spełniających takie same wymagania jak określone dla instalacji eksploatowanych 
na terytorium kraju. We wszystkich podmiotach skontrolowano, czy rzetelnie 
sporządzają i terminowo przedkładają GIOŚ sprawozdania o przetworzonym 
zużytym sprzęcie, czy zakład przetwarzania prowadził selektywne zbieranie ZSEE 
i przyjmował zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych bez pobierania 
opłat oraz czy zakład przekazał wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na 

                                                      
29 Wojewódzki Inspektor nie sporządzał wytycznych w tym zakresie. 
30 W tym w zakresie: ilości i masy zużytego sprzętu przyjętego do zakładu rocznie lub miesięcznie; rodzajów i ilości odpadów 
wytwarzanych rocznie/miesięcznie; masy sprzętu i części przekazanych do ponownego użycia; wypełniania kart ewidencji 
zużytego sprzętu; podawania numerów, nazw grup oraz numerów i nazw rodzajów sprzętu, z którego powstaje zużyty sprzęt 
w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów; czy przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania 
przekazuje odpady podmiotom dysponującym stosownymi decyzjami i wpisanymi do rejestru prowadzonego przez GIOŚ na 
prowadzenie działalności w zakresie recyklingu i odzysku innego niż recykling lub unieszkodliwienia odpadów; posiadania kart 
przekazania odpadów; przekazywania odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu prowadzącemu 
działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku wpisanym 
do rejestru GIOŚ; czy przekazuje zużyte baterie i zużyte akumulatory zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub 
prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 
30 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, kontrola w 2014 r. 
31 ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, kontrola w 2014 r. 
32 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, kontrola w 2014 r. 
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terytorium którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację 
zawierającą nazwę, adres i miejsce zużytego sprzętu.  
W każdym przypadku sprawdzono, czy podmioty rzetelnie sporządzają  
i terminowo przedkładają GIOŚ: sprawozdania o masie zebranego i przekazanego 
do prowadzącego zakład przetwarzania ZSEE, zaświadczenia potwierdzające 
recykling, sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi/lub innym 
procesom odzysku odpadów pochodzących z ZSEE. 
W badanej próbie nie wystąpiły przypadki nałożenia na zakład przetwarzania sankcji 
oraz nie stwierdzono braku podejmowania działań w celu usunięcia wcześniej 
stwierdzonych nieprawidłowości. 
Objęte analizą protokoły kontroli nie zawierały wzmianki, że skontrolowano czy 
zakład przetwarzania podaje numery i nazwy grupy oraz numery i nazwy rodzaju 
przetwarzanego sprzętu, w sporządzanym dla Marszałka Województwa Śląskiego 
zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 
i unieszkodliwiania tych odpadów. 
Wyjaśniając przyczyny powyższego, kontrolerzy jednolicie podali: „We wzorze 
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy 
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
o odpadach – Dz.U.2010.249.1674 ustawodawca nie przewidział wyszczególnienia 
przedmiotowych informacji. Sprawozdania takie, na podstawie art. 237 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) obowiązują również za 
lata 2015 i 2016”.  

 (dowód: akta kontroli str. 149-161, 187-322, 637) 

6. WIOŚ posiadał Procedury wykonywania kontroli w zakresie pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, wykonywania kontroli w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz wykonywania kontroli w zakresie wyrobów podlegających 
zasadniczym lub innym wymaganiom (opakowania, urządzenia emitujące hałas), 
z wykorzystaniem zakupionego sprzętu dla inspektorów, wspomagającego działania 
kontrolne, zawarta w Systemie Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, opracowane 
przez GIOŚ w 2010 r. (obowiązujące do 31 grudnia 2015 r.). 

W latach 2014-2015 WIOŚ przeprowadził ogółem 35 kontroli w podmiotach  
objętych ustawą o ZSEE innych niż zakłady przetwarzania, w tym 18 w roku 2014  
i 17 w 2015 r. 
Analiza dobranych losowo pięciu dokumentacji kontrolnych (15 % – w tym trzech 
z 2015 r.: wprowadzającego, zbierającego i prowadzącego działalność w zakresie 
recyklingu oraz dwóch zbierających z 2014 r.) wykazała, że kontrole prowadzone 
były zgodnie z ww. procedurami. 
Poza ww. procedurami WIOŚ nie dysponował innymi wytycznymi lub zaleceniami  
do przeprowadzania kontroli w podmiotach innych niż zakłady przetwarzania. 

(dowód: akta kontroli str. 325-331, 337) 

7. W okresie objętym kontrolą WIOŚ skontrolował pięć podmiotów wszystkie  
w 2016 r. W jednym przypadku, w którym kontrole przeprowadzono w dwóch 
zakładach wprowadzających sprzęt33 do obrotu, przesłankami przeprowadzenia  
tej kontroli były ustalenia kontroli – wszczętej na wniosek osoby fizycznej –  

                                                      
33 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 
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w podmiocie zbierającym ZSEE34. Kontrole nie potwierdziły podejrzenia 
prowadzenia przez te podmioty demontażu odpadów ZSEE oraz przekazywania 
elementów ZSEE. W drugim przypadku, z uwagi na ustalenia kontroli w zakładzie 
dystrybucji sprzętu35 - zrealizowanej na wniosek WIOŚ w Zielonej Górze – 
przeprowadzono kontrolę w innym zakładzie dystrybucji sprzętu36. Kontrola  
nie wykazała nieprawidłowości, ale w związku z ustaleniami poczynionymi  
w kontrolowanym zakładzie dystrybucji sprzętu skierowano pismo do WIOŚ  
w Warszawie o przeprowadzenie kontroli u dostawcy37. Wojewódzki Inspektor podał, 
że kontrola przeprowadzona przez WIOŚ w Warszawie we wskazanym podmiocie 
wykazała nieprawidłowości w przestrzeganiu ustawy o ZSEE. 

(dowód: akta kontroli str. 334-335, 348-358) 

8. W okresie objętym kontrolą WIOŚ przeprowadził w podmiotach objętych 
przepisami o ZSEE łącznie 114 kontroli planowych i pozaplanowych,  
z czego nieprawidłowości wykazano w 58 z nich38. Większość stwierdzonych 
nieprawidłowości dotyczyła nieprzestrzegania wymogów formalnych, np.: 
niezłożenia wniosku do GIOŚ o zmianę wpisu do rejestru w zakresie posiadanych 
decyzji, braku wpisu do rejestru GIOŚ, błędów w prowadzonej ewidencji odpadów, 
nieinformowania klientów o możliwości pozostawienia ZSEE lub o dostępnych 
punktach zbierania ZSEE, nieskładania do Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami39 raportów na temat wielkości emitowanych do powietrza 
gazów cieplarnianych i innych substancji. 

Nieprawidlowości istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzi 
stwierdzono w 25 przypadkach. Dotyczyły one: magazynowania ZSEE niezgodnie 
z wymogami określonymi w ustawie o ZSEE (4 przypadki); magazynowania 
odpadów niezgodnie z posiadaną decyzją w zakresie gospodarki odpadami 
(8 przypadków), zbierania odpadów bez decyzji w zakresie gospodarki odpadami 
(4 przypadki), gospdarki odpadami niezgodnie z warunkami posiadanego 
pozwolenia (3 przypadki), nielegalnego demontażu ZSEE przez zbierających 
(2 przypadki), magazynowania olejów odpadowych niezgodnie z przepisami (jeden 
przypadek), przekazywania odpadów jednostkom nieuprawnionym (2 przypadki), 
palenia odpadów (jeden przypadek). Każdorazowo WIOŚ podejmował działania 
w celu usunięcia wykazanych nieprawidłowości: wydawano zarządzenia pokontrolne 
i/lub stosowano sankcje karne. 

(dowód: akta kontroli str. 418-436, 438) 

9. W latach 2014-2016, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi 
w podmiotach kontrolowanych, wydano zarządzenia pokontrolne w wyniku 
49 kontroli40 przeprowadzonych w podmiotach objętych ustawą o ZSEE.  

Zarządzenia te dotyczyły najczęściej uregulowania lub przestrzegania stanu 
formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami; dokonania lub zmiany wpisu 
do rejestru GIOŚ; prowadzenia prawidłowej ewidencji i sprawozdawczości 

                                                      
34 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 
35 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 
36 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764.  
37 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764.  
38 W 27 kontrolach planowych i 31 pozaplanowych. 
39 Dalej zwanego KOBIZE. 
40 W 2014 r. – 18, w 2015 r. – 22 i w 2016 r. – 9 (do 30 września) z tego 12, 14 i 3, (tj. odpowiednio 66,7 %, 63,6 % i 37,5 % 
w podmiotach innych niż zakłady przetwarzania). 
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odpadowej, przestrzegania przepisów ustawy o ZSEE (zarządzenia pokontrolne 
dotyczące nieprawidłowości istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska 
i zdrowia ludzi opisano w punkcie 1.8. wystąpienia pokontrolnego). 

Jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, w przypadku zakładów przetwarzania ZSEE, 
sprawdzenie nałożonych zarządzeniem pokontrolnym obowiązków odbywało się 
podczas kontroli (corocznej) przeprowadzanej w następnym roku. W zakresie 
egzekwowania realizacji zarządzeń WIOŚ, szczegółowym badaniem objęto 
16 kontroli41, w tym 11 zarządzeń pokontrolnych wydanych w związku 
z nieprawidłowościami istotnymi z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia 
ludzi42. W trzech spośród szczegółowo zbadanych przypadków wykonanie 
zarządzeń było związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi43; 
w przypadku jednego podmiotu przetwarzającego i zbierającego ZSEE – w wyniku 
powtarzających się nieprawidłowości podczas kolejnej kontroli – WIOŚ wystąpił do 
Marszałka Województwa Śląskiego o wydanie decyzji wygaszającej pozwolenie na 
wytwarzanie i przetwarzanie odpadów44 oraz do GIOŚ o wykreślenie z rejestru 
przetwarzających45; również w przypadku jednego podmiotu przetwarzającego 
i zbierającego ZSEE, w wyniku nieprawidłowości wykazanych w 2015 r. i ich 
powtarzania się podczas kolejnej kontroli w 2016 r. – wydano zarządzenia, których 
realizację sprawdzono podczas kontroli pozaplanowej przeprowadzonej po dwóch 
miesiącach. Skutkowała ona wydaniem, na podstawie art. 41a ustawy o odpadach, 
negatywnej opinii na temat spełniania wymagań instalacji przetwarzania ZSEE. 
W przypadku jednego podmiotu (zakładu przetwarzania) podczas kontroli w roku 
następnym nie stwierdzono nieprawidłowości, a dwóch podmiotów zbierających 
ZSEE WIOŚ wystąpił, na podstawie art. 17 ust.2 ustawy o IOŚ, do prezydentów 
miast (Gliwice i Tychy) o wydanie nakazu usunięcia odpadów na podstawie art. 26 
ust. 2 ustawy o odpadach (w przypadku podmiotu z Gliwic przedłożono WIOŚ 
dokumentację fotograficzną potwierdzającą wykonanie nakazu, a w przypadku 
zakładu w Tychach w aktach kontroli zamieszczono notatkę służbową 
o konieczności zaplanowania kontroli w zakładzie w I kwartale 2017 r.).  

Na podstawie pozostałych pięciu szczegółowo zbadanych dokumentacji 
pokontrolnych46 ustalono, że w trzech przypadkach zarządzenia pokontrolne zostały 
wykonane, lub że podmiot nie prowadzi już działalności. W przypadku jednego 
podmiotu (zbierającego), przedsiębiorca w trakcie kontroli usunął wszystkie 
nieprawidłowości, a WIOŚ nie wydał zarządzeń pokontrolnych, ale wszczął 
postępowanie administracyjne oraz przeprowadził kontrole krzyżowe w dwóch 
innych podmiotach. 
Ponadto w badanej próbie wystąpił przypadek przeprowadzenia kontroli mającej na 
celu sprawdzenie rzetelności przekazanej do WIOS informacji o nieprzetwarzaniu 
ZSEE (dotychczasowy podmiot połączył się z innym, który przejął instalację do 
przetwarzania ZSEE). Ustalono, że instalacja ta została zdemontowana. 

(dowód: akta kontroli str. 439, 441-460, 502) 

O sposobie wykonania zarządzeń pokontrolnych w wyznaczonym terminie 
poinformowało WIOŚ w kolejnych latach odpowiednio: 12, 18 i 6 podmiotów. 

                                                      
41 Sześciu przeprowadzonych w 2014 r. i po pięć z 2015 i 2016 r. 
42 Wydanych ośmiu podmiotom (pięciu zbierającym ZSEE i trzem prowadzącym działalność w zakresie zbierania 
i przetwarzania ZSEE), w tym jednemu zakładowi przetwarzania podczas kontroli w 2014 i 2015 r. i jednemu podczas trzech 
kontroli (jednej w 2015 r. i dwóch w 2016 r.). 
43 Dotyczy podmiotów zbierających ZSEE. 
44 Decyzja z 26 października stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia. 
45 Decyzja GIOŚ z 21 lipca 2016 r. o wykreśleniu z rejestru. 
46 Dwóch podmiotach prowadzących działalność w zakresie zbierania i przetwarzania ZSEE, dwóch zbierających ZSEE 
i jednego zbierającego/recyklera. 
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W poszczególnych latach badanego okresu w wyznaczonym terminie nie 
poinformowało o powyższym, bądź nie poinformowało w ogóle, odpowiednio:  
6, 4 i 2 przedsiębiorców. W przypadku informacji dotyczących zarządzeń 
pokontrolnych  wydanych  w  2016 r.47  kontroler  przeprowadzający kontrole w tych 
podmiotach wyjaśnił, że kontrole w tych zakładach ujęte zostaną w planie na  
I kwartał 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 461-470, 491) 

Analiza losowo wybranych dokumentacji kontrolnych pięciu podmiotów48 wykazała, 
że w każdym przypadku występowania ponownie stwierdzonych wcześniej 
nieprawidłowości stosowano surowsze sankcje. I tak np. za: 

− magazynowanie i zbieranie niebezpiecznych odpadów ZSEE niezgodnie 
z warunkami zezwolenia w roku 2014 r. zastosowano administracyjną karę 
pieniężną w wysokości 5 000 zł, a w 2015 r., na podstawie art. 194 ust. 2 
ustawy o odpadach WIOŚ wystąpił do Marszałka Województwa Śląskiego 
o ustalenie opłaty podwyższonej na podstawie art. 293 ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska49 (tj. opłata za każdą 
tonę/dobę), 
− niepoinformowanie o realizacji zarządzeń z poprzedniej kontroli w roku 
2014 r. zastosowano mandat karny w wysokości 400 zł, a w 2015 r. za 
złożenie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym – 500 zł50, 
− wytwarzanie odpadów po przetworzeniu ZSEE niezgodnie z warunkami 
pozwolenia w 2015 r. zastosowano pouczenie, a w 2016 r. mandat karny 
w wysokości 300 zł, 
− niepełną ewidencję odpadów w 2015 wydano zarządzenie, a w 2016 r. 
zastosowano pouczenie. 

 (dowód: akta kontroli str. 471-473) 

10.  W badanym okresie WIOŚ zastosował wobec podmiotów objętych przepisami 
ustawy o ZSEE następujące sankcje za naruszenie przepisów ww. ustawy oraz 
przepisów w zakresie gospodarki odpadami: 

− Pouczenia: łączna liczba pouczeń wyniosła 69. Skierowano je do  
40 skontrolowanych podmiotów51. Badanie 20 dokumentacji pokontrolnej 
(siedmiu podmiotów z 2014 r. i 13 z 2015 r.) wykazało, że pouczenia 
najczęściej dotyczyły nieprawidłowości o charakterze formalnym: 
niewywiązywania się z obowiązku złożenia do GIOŚ wniosku o wpis do 
rejestru jako zbierających/wprowadzających, nieznakowania wprowadzanego 
sprzętu zgodnie z przepisami, braku informacji o punktach zbierania zużytego 
sprzętu, nieprawidłowości w ewidencjonowaniu odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 509-515) 
− Kary grzywny: Ogółem WIOŚ wymierzył 15 kar grzywny w drodze 
mandatu karnego na łączną kwotę 5 800 zł52. Analiza wszystkich przypadków 
wymierzenia kary grzywny wykazała, że dotyczyły one: braku pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów i wprowadzanie ścieków do gleby, braku wpisu do 
rejestru GIOŚ dla zbierających, przekazywania odpadów po przetworzeniu 

                                                      
47 Dla obydwu wyznaczono termin na 4 kwietnia 2016 r., z tego jeden podmiot przekazał informację osiem dni po terminie, 
a jeden nie przekazał do dnia zakończenia kontroli NIK. 
48 W tym trzy podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania i przetwarzania ZSEE i dwa  podmioty zbierające ZSEE. 
49 Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm. 
50 Podmiot wyrejestrowany z rejestru GIOŚ na wniosek WIOŚ (co opisano powyżej, w tym samym punkcie wystąpienia). 
51 w tym w 2014 r. – 28 pouczeń 13 podmiotom, w 2015 r. – 33 pouczenia 20 podmiotom i w 2016 r. (do 30 września) – 
8 pouczeń 7 podmiotom. 
52 W jednostkowej wysokości od 200 do 500 zł. 
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ZSEE jednostkom nieuprawnionym, niedotrzymania warunków pozwolenia 
w zakresie ilości wytworzonych i poddanych odzyskowi odpadów, 
wytwarzania odpadów niezgodnie z pozwoleniem, przedkładania sprawozdań 
do GIOŚ po upływie wyznaczonego terminu53, nieprzestrzegania warunków 
pozwolenia wodnoprawnego, niepełnej ewidencji odpadów oraz palenia 
odpadów. Ponadto, podczas corocznej kontroli w następnym roku, w dwóch 
przypadkach wymierzono mandat za poinformowanie WIOŚ o zakresie 
wykonanych zarządzeń pokontrolnych po wyznaczonym terminie, w jednym 
przypadku za złożenie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym; 

 (dowód: akta kontroli str. 516-520) 
 

− Administracyjne kary pieniężne: Ogółem WIOŚ wymierzył 
30 administracyjnych kar pieniężnych na łączną kwotę 109 500 zł54. Analiza 
20 dokumentacji pokontrolnych wykazała, że kary te wymierzono m.in. za 
niezłożenie Marszałkowi Województwa Śląskiego: obowiązkowych zbiorczych 
zestawień o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi 
oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania 
tych odpadów; za: zbieranie odpadów bez zezwolenia, niezłożenie  
w terminie sprawozdania o masie zebranych baterii; zbieranie odpadów  
z naruszeniem warunków zezwolenia. Najwyższe kary (w wysokości od  
5 000 zł do 15 000 zł) wymierzono za: sprzedaż sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych, 
pochodzącego od niezarejestrowanych w rejestrze GIOŚ podmiotów 
wprowadzających sprzęt; zbieranie odpadów z naruszeniem warunków 
zezwolenia; zbieranie i przetwarzanie ZSEE bez zezwolenia; niedopełnienie 
obowiązku zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku 
(w tym recyklingu) i unieszkodliwiania ZSEE; zbieranie niekompletnego ZSEE 
wbrew zakazowi art. 35 ust.1 ustawy o ZSEE z 2015 r.; niewyposażenie 
miejsc magazynowania ZSEE zgodnie z wymogami art. 43 ustawy o ZSEE  
z 2015 r. (brak zadaszenia zapobiegającego oddziaływaniu czynników 
atmosferycznych); prowadzenie demontażu ZSEE poza zakładem 
przetwarzania. 

(dowód: akta kontroli str. 441, 521-531) 
 
W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek skierowania przez WIOŚ 
wniosku o ukaranie do sądu. Wniosek skierowano z uwagi na stwierdzenie 
prowadzenia przez przedsiębiorcę55 w 2014 r. demontażu odpadów ZSEE poza 
zakładem przetwarzania. Sąd Rejonowy w Rybniku nałożył na przedsiębiorcę 
grzywnę w wysokości 2 000 zł na podstawie art. 70 ustawy o ZSEE z 2015 r. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że w zakresie kontroli podmiotów objętych ustawą 
o ZSEE nie wystąpiły przypadki wystąpień przez WIOŚ do innych organów na 
podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o IOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 441, 562) 

W badanym okresie w kontrolowanych podmiotach objętych ustawą o ZSEE  
nie wystąpiły przypadki wykazania przez kontrole WIOŚ popełnienia czynu 
o znamionach przestępstwa przeciwko środowisku oraz wydania przez 
Wojewódzkiego Inspektora decyzji wstrzymującej działalność podmiotu. 

                                                      
53 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 
54 34 000 zł w 2014 r., 33 500 zł w 2015 r. i 42 000 zł w 2016 r. (do 30 września). 
55 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764.. 
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 (dowód: akta kontroli str. 439-441) 

Od 1 stycznia 2014 r. do 7 maja 2015 r. stwierdzono 13 przypadków naruszenia 
przepisów ustawy o odpadach, wypełniających znamiona wykroczenia z art. 180  
tej ustawy. We wszystkich przypadkach wydano zarządzenia pokontrolne oraz 
w dwóch przypadkach zastosowano karę grzywny.  

(dowód: akta kontroli str. 494-497) 

11.  W ramach współdziałania z innymi organami, WIOŚ w każdym roku przedkładał 
informację z działalności za rok poprzedni do GIOŚ, do Wojewody Śląskiego oraz 
o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu do rad 
powiatów Województwa Śląskiego. 

W związku z informacjami otrzymanymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o IOŚ od: 
GIOŚ, organów administracji samorządowej i rządowej, w tym Państwowej Inspekcji 
Pracy, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
Handlowej w Katowicach w 2014 r. przeprowadzono 20 kontroli. Ponadto w wyniku 
rozpatrzenia ośmiu wniosków organów samorządowych przeprowadzono dziewięć 
kontroli w podmiotach objętych ustawą o ZSEE (art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o IOŚ).  
W wyniku szczegółowej analizy dokumentacji wszystkich kontroli przeprowadzonych 
na wniosek jednostek samorządu terytorialnego stwierdzono, że w siedmiu 
skontrolowanych podmiotach wykazano nieprawidłowości dotyczące m.in. 
niesporządzenie zbiorczych zestawień o korzystaniu ze środowiska, brak wpisu do 
rejestru GIOŚ, brak pozwolenia w zakresie wprowadzania wód powierzchniowych 
do środowiska, niesporządzenia sprawozdań o ilości zebranych baterii, brak 
pozwolenia na użytkowanie budynku lub nieprzestrzegania warunków zezwolenia na 
zbieranie odpadów, sporządzania nierzetelnych sprawozdań o korzystaniu ze 
środowiska, niedostosowania obiektów zakładu do wymogów ustawy o ZSEE. 
Analiza 10 dokumentacji pokontrolnych (50 % ogółu) przeprowadzonych na 
podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 6 ustawy o IOŚ wykazała, że nieprawidłowości, 
które stwierdzono w przypadku ośmiu podmiotów, miały podobny charakter jak 
w przypadku kontroli na wniosek jednostek samorządu terytorialnego. W każdym 
przypadku wykazania nieprawidłowości wydawano zarządzenia pokontrolne oraz 
stosowano pouczenie, nakładano mandat karny lub administracyjną karę pieniężną, 
zaś o wynikach kontroli informowano wnioskodawców. 

WIOŚ w ramach współdziałania występował także (15 razy) do organów 
administracji państwowej, rządowej lub samorządu terytorialnego o podjęcie działań, 
w tym m.in. do: GIOŚ, WIOŚ w Krakowie i Warszawie, Państwowej Inspekcji 
Nadzoru Budowlanego w Myszkowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
Handlowej w Katowicach), Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej 
w Tychach. Efektami tego współdziałania były m.in. kontrole przeprowadzone przez: 
WIOŚ w Krakowie i Urząd Miasta w Gliwicach, administracyjna kara pieniężna 
nałożona przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, raport 
ze zdarzenia przekazany przez Komendę Miejską Powiatowej Straży Pożarnej 
w Tychach, informacja o zaplanowaniu kontroli przez WIOŚ w Warszawie. 

 (dowód: akta kontroli str. 332-338, 532-560, 567-568) 
 

12.  WIOŚ dokonywał analiz i ocen przestrzegania przepisów, o których mowa  
w art. 2 ust. 1 ustawy o IOŚ, w tym przepisów ustawy o ZSEE. Wyniki analiz 
przedstawiane były GIOŚ dwa razy w roku, w tym w rocznych sprawozdaniach 
z działalności i w lipcu (w formie elektronicznej na portalu GIOŚ56). Jak wyjaśnił 
Wojewódzki Inspektor analizy i oceny były na bieżąco konsultowane z radcą 

                                                      
56 OŚ-2b Sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. 
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prawnym zatrudnionym w WIOŚ, kancelarią prawną świadczącą usługi dla WIOŚ, 
pracownikami Departamentu Kontroli Rynku w GIOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 359-360) 
 
 

13. W latach 2014 – 2016 (do 30 września) kontrole w podmiotach objętych ustawą 
o ZSEE realizowane były przez pięciu kontrolerów. Wszyscy pracownicy posiadali 
wykształcenie wyższe, w tym cztery osoby wykształcenie o profilu związanym 
z ochroną środowiska57. Wszyscy kontrolerzy WIOŚ uczestniczyli w latach  
2014-2016 w szkoleniach (każda osoba od 3 do 14 szkoleń), organizowanych 
głównie przez GIOŚ. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. gospodarowania  
ZSEE, funkcjonowania rynku ZSEE; interpretacji, stosowania i egzekucji  
przepisów w zakresie gospodarki odpadami; planowania i przygotowania kontroli; 
transgranicznego przemieszczania odpadów i uprawnień kontrolowanego 
i kontrolującego oraz rodzajów działań pokontrolnych IOŚ. 

W latach 2014 – 2016 (wg stanu 30 września) w WIOŚ zatrudnionych było 
odpowiednio 138, 133 i 135 osób58, w tym w Wydziale59 i Działach Inspekcji60 
łącznie 47 osób. W tym czasie stosunek pracy rozwiązano łącznie z sześcioma 
osobami61, a zatrudniono ogółem 11 osób62. 
Pracownicy kontrolujący podmioty objęte przepisami o ZSEE stanowili w 2014 r. 
i 2015 r.- 10,63 %, a w 2016 r. - 8,5 % pracowników Wydziału i Działów Inspekcji. 
W 2014, 2015 i 2016 r. (do 30 września) pracownicy ci przeprowadzili w powyższych 
podmiotach (w terenie), odpowiednio: 24,2; 24 i 18,25 kontroli, a łączna  
liczba zrealizowanych przez nich kontroli w tym okresie wynosiła, odpowiednio:  
121, 120 i 73, co oznacza, że kontrole w zakładach objętych przepisami o ZSEE 
stanowiły w kolejnych latach, odpowiednio: 19,8 %, 20 % i 25 % wszystkich 
przeprowadzonych kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 376-392) 
 
W opinii WIOŚ liczba etatów kontrolerskich w Inspektoracie jest niewystarczająca. 
W kontrolowanym okresie Wojewódzki Inspektor pięciokrotnie wskazywał na 
konieczność zwiększenia stanu etatowego WIOŚ. Pisma w tej sprawie kierowane 
były do GIOŚ (trzy razy63) i do Wojewody Śląskiego (dwa razy64). W pismach do 
GIOŚ wskazywano na m.in. niski stan zatrudnienia w stosunku do liczby nałożonych 
zadań oraz potrzebę wzmocnienia kadrowego w celu właściwego realizowania 
obowiązków oraz zdiagnozowany problem niekonkurencyjności wynagrodzeń, 
skutkujący odejściami wykwalifikowanych pracowników do sektora prywatnego. 
W pismach do Wojewody Śląskiego wnioskowano o uwzględnienie w budżecie na 
2017 r. dodatkowych środków finansowych, koniecznych dla zwiększenia stanu 
etatowego WIOŚ (utworzenia trzech nowych stanowisk pracy w związku z realizacją 
zadań kontrolnych w obszarze szeroko pojmowanej szarej strefy). 

                                                      
57 Jedna osoba – biologia w ochronie środowiska i trzy osoby – inżynieria środowiska, w tym jedna także studia podyplomowe 
w zakresie ochrony środowiska w procesie integracji z UE.  
58 Dane dla WIOŚ wykazane według zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania Rb-70. 
59 W Katowicach. 
60 W Bielsku-Białej i Częstochowie. 
61 W 2014 r. z trzema (dwie osoby odeszły na emeryturę, a jedna na rentę); w 2015 r. jedna osoba odeszła w drodze 
porozumienia stron; w 2016 r. z dwiema (jedna osoba odeszła w drodze porozumienia stron, jedna na emeryturę).  
62 W 2014 r. sześć, w 2015 r. jedną i w 2016 r. trzy osoby (w tym dwie na zastępstwo). 
63 W grudniu 2014 i 2015 r. i w czerwcu 2016 r. 
64 W maju i sierpniu 2016 r. 
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Ponadto w rocznych Informacjach o działalności WIOŚ za lata 2014 i 2015, 
przekazanych GIOŚ i Wojewodzie Śląskiemu, jako jedyne przyczyny odchodzenia 
pracowników z WIOŚ (w tym realizujących zadania inspekcyjne) wskazywano 
przejścia na emeryturę oraz względy finansowe. 

(dowód: akta kontroli str. 360-375, 600, 628) 

 

14. W latach 2014 – 2016 (do 30 września) do WIOŚ wpłynęły 33 skargi i wnioski,  
odpowiednio 10, 12 i 11 (w tym 3 anonimowe) dotyczące działalności 
przedsiębiorców objętych przepisami ustawy o ZSEE. Wszystkie skargi i wnioski 
przeanalizowano pod kątem ich zasadności. W 30 przypadkach przeprowadzono 
kontrole w podmiocie wskazanym w skardze; w jednym stwierdzono, że podmiot nie 
prowadzi działalności pod wskazanym adresem; w jednym stwierdzono brak 
możliwości przeprowadzenia kontroli, a w przypadku jednej anonimowej skargi 
z 2016 r. – zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 2017 r. Analiza terminowości 
rozpatrywania 15 losowo wybranych dokumentacji kontroli podjętych w wyniku 
skargi lub wniosku (po pięć z każdego roku) wykazała, że w 13 przypadkach skargi 
zostały załatwione w terminie określonym w art. 237 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego65, a strony poinformowano o sposobie  
ich załatwienia, w dwóch przypadkach, zgodnie z art. 36 ww. ustawy, strony 
poinformowano o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie, podano przyczyny 
zwłoki i wskazano nowy termin ich załatwienia.  

(dowód: akta kontroli str. 411-417, 492) 

 

NIK uważa, że w badanym zakresie występuje uzasadniona potrzeba prowadzenia 
kontroli krzyżowych miedzy wybranymi zakładami przetwarzania, a podmiotami 
dostarczającymi zebrany zużyty sprzęt i dokonującymi recyklingu lub odzysku 
odpadów wytworzonych ze zużytego sprzętu. W ocenie NIK, kontrole takie 
przyczyniłyby się do skutecznej likwidacji „szarej strefy” w obszarze gospodarki 
ZSEE. 

 

1. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy o IOŚ, przeprowadzając kontrole zakładów 
przetwarzania ZSEE, kontrolerzy WIOŚ są zobowiązani stosować „Wytyczne  
do przeprowadzania przez Inspekcje Ochrony Środowiska kontroli zakładów 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” zatwierdzone 
przez GIOŚ. Analiza 10 dokumentacji pokontrolnych wykazała następujące 
przypadki przeprowadzania kontroli niezgodnie z ww. wytycznymi: 

− w sześciu przypadkach, w których przedsiębiorcy zawarli umowy 
z wprowadzającymi sprzęt lub organizacjami odzysku66, podczas kontroli nie 
sprawdzono wystawionych przez przedsiębiorców faktur za wykonaną usługę  
wg 12 punktów zawartych w wytycznych GIOŚ67. Kontrolerzy przeprowadzający  

                                                      
65 Dz. U. z 2016 r. poz. 23 zwanej dalej „KPA”. 
66 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 
67 Wytyczne GIOŚ obejmują: 

1) Imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, 
2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, 
3) numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT", 
4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta rożni się od daty sprzedaży, również data sprzedaży; 

w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod 
warunkiem podania daty wystawienia faktury, 

5) nazwę i rodzaj towaru lub usługi, 
6) miara i ilości sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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ww. kontrole wyjaśnili, że po przeanalizowaniu wydawanych przez podmioty 
zaświadczeń o przetworzeniu ZSEE, otrzymanych zaświadczeń potwierdzających 
recykling i innych niż recykling procesów odzysku, ewidencji i sprawozdawczości 
w zakresie gospodarki odpadami, sprawozdań o masie zebranego zużytego sprzętu 
i braku zastrzeżeń w ww. zakresie, podjęli decyzję o braku konieczności 
dodatkowego sprawdzania wystawianych wprowadzającym faktur za wykonane 
usługi; 

− w jednym przypadku68 w protokole kontroli nie udokumentowano, 
że sprawdzono czy: skala urządzenia ważącego pozwalała na zważenie transportów 
zużytego sprzętu lub odpadów przekazanych do odzysku/recyklingu oraz 
że pojemniki na odpady olejowe spełniają wymagania wynikające z przepisów 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi69. 
Inspektor ochrony środowiska przeprowadzający tę kontrolę wyjaśnił, że brak 
zapisów w protokole nie oznacza, że zostały one pominięte podczas kontroli oraz 
wskazała na zapis w Informatycznym Systemie Inspekcji Ochrony Środowiska 
w rozdziale 5.1.2 - Przeprowadzanie kontroli, według którego w protokole kontroli, 
w punkcie 1 „Ustalenia kontroli” „należy opisać stwierdzone nieprawidłowości 
i naruszenia wraz z przywołaniem dowodów w pełni je dokumentujących”. Następnie 
Inspektor wyjaśniła, że skala urządzenia ważącego pozwalała na zważenie 
transportów ZSEE lub odpadów przekazanych do odzysku/recyklingu, co stwierdziła 
w trakcie czynności związanych z kontrolą ewidencji odpadów i sposobu 
wypełniania kart przekazania odpadów oraz w trakcie sprawdzania świadectwa 
legalizacji urządzeń ważących. W sprawie kontroli pojemników na odpady olejowe 
Inspektor wyjaśniła, że sprawdziła czy zakład wyposażony jest w pojemniki do 
magazynowania baterii i akumulatorów, kondensatorów zawierających PCB oraz 
innych odpadów niebezpiecznych, w tym promieniotwórczych, a do odpadów 
niebezpiecznych zaliczyła również odpady olejowe. Podsumowując wyjaśnienia 
Inspektor podała, że nie stwierdziła nieprawidłowości w ww. zakresach, w związku 
z czym w protokole nie znalazły się zapisy o niestwierdzeniu nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 162-184) 

Uwzględniając wyjaśnienia kontrolerów WIOŚ, NIK wskazuje na konieczność 
dokumentowania czynności kontrolnych zgodnie z wytycznymi GIOŚ. 

2. W latach 2014-2015 w wyznaczonym przez WIOŚ w zarządzeniu pokontrolnym 
terminie, 13 przedsiębiorców nie poinformowało o zakresie wykonania zarządzeń 
pokontrolnych, bądź nie poinformowało w ogóle. Wobec 1070 z ww. 13 podmiotów, 
WIOŚ nie podjął działań w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej określonej 
w art. 31a ust.1 ustawy o IOŚ.   
                                                                                                                                       
7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), 
8) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), 
9) stawki podatku, 
10) suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i 

zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu, 
11) kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usłuG0, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych 

stawek podatku, 
12) kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem. 
68 Kontrola zakładu […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764.  
69 Dz. U. Nr 192, poz. 1968.    
70 w 2014 r. – sześć podmiotów, z tego: […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 - (podmioty zbierające ZSEE) poinformowały 
odpowiednio 192,  45 i 172 dni po wyznaczonym terminie, a […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. – nie poinformowały w 
ogóle, w 2015 r. – cztery podmioty, z tego […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 poinformowały odpowiednio:  191, 282 i 38 
dni po wyznaczonym terminie, a […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. nie poinformował w ogóle. 
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Wyjaśniając przyczyny niezastosowania sankcji wobec przedsiębiorców, którzy nie 
dopełnili obowiązku terminowego poinformowania o zakresie wykonania zarządzeń 
pokontrolnych, kontrolerzy przeprowadzający kontrole w sześciu z ww. podmiotów 
wyjaśnili, że nakładanie sankcji karnych z art. 31 a ustawy o IOŚ możliwe jest 
w trakcie ponownej kontroli podmiotu, któremu wydano zarządzenie, oraz że nie jest 
możliwe przeprowadzanie kontroli w każdym przypadku nieprzekazywania przez 
podmioty informacji lub przekazywania informacji po wyznaczonym terminie, z uwagi 
na dużą liczbę wykonywanych kontroli interwencyjnych oraz wynikających 
z „Wytycznych do planowania kontroli organów Inspekcji Ochrony Środowiska” 
zatwierdzanych corocznie przez GIOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 474-486) 
Natomiast kontroler, który przeprowadził kontrolę w pozostałych czterech 
podmiotach, wyjaśnił, że wezwał przedsiębiorców do przedłożenia informacji oraz 
pouczył ich o konsekwencjach wynikających z art. 31a ustawy o IOŚ, uznając 
że działanie to „wyczerpuje znamiona pouczenia lub ostrzeżenia, o których mowa 
w art. 41 ustawy (…) Kodeks wykroczeń”. Dwa z tych zakładów71 przedłożyły 
zaległe informacje, natomiast dwa pozostałe zaprzestały działalności72. 

(dowód: akta kontroli str. 487-491) 

NIK wskazuje, że zastosowanie przewidzianej w art. 31a ustawy o IOŚ sankcji 
karnej wobec podmiotu, który w wyznaczonym terminie nie informuje organu 
Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych, nie 
może być ograniczone przez uwarunkowania organizacyjne lub zastosowane wobec 
przedsiębiorców środki oddziaływania wychowawczego. 

3. W 11 przypadkach wykazania w toku kontroli WIOŚ wykroczeń, stwierdzonych od 
1 stycznia 2014 r. do 7 maja 2015 r., polegających na nieprowadzeniu ewidencji 
odpadów lub prowadzeniu jej w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym, wydano 
jedynie zarządzenia pokontrolne, podczas gdy przepis art. 180 ustawy o odpadach 
przewidywał w takich przypadkach zastosowanie sankcji karnej w postaci  grzywny. 
W tej sprawie Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: „(…) W tym okresie inspektorzy WIOŚ 
nie posiadali uprawnień do nakładania kar grzywny z uwagi na brak stosownego 
upoważnienia do nakładania mandatów karnych w tym zakresie. Wynikało to z faktu, 
że ustawodawca nie dostosował  Rozporządzenia  Prezesa Rady  Ministrów z dnia 
13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, do aktualnych 
przepisów.  
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w stosunku do 
sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, 
ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. 
Stwierdzone wykroczenia dotyczyły nieprawidłowości związanych z ewidencją 
odpadów, czyli nieprawidłowości o niskiej szkodliwości czynu, nie mającej 
bezpośredniego negatywnego wpływu na środowisko oraz życie i zdrowie, za które 
WIOŚ jako organ upoważniony może nałożyć grzywnę w drodze mandatu lub może 
zaprzestać na poza karnym środku reakcji. W związku z powyższym inspektorzy 
prowadzący kontrolę podjęli decyzję o nie kierowaniu wniosków o ukaranie do 
sądów, ponieważ w przypadku gdyby posiadali uprawnienia do nakładania 
mandatów karnych, mogliby poprzestać tylko na pouczeniu. Ww. przypadki w ocenie 
inspektorów nie kwalifikowały się do obligatoryjnego wymierzenia kary grzywny. 

                                                      
71 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764.  
72 […] - ograniczenie dostępu do  informacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 
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Ponadto, w większości (11/13) ww. przypadkach, kontrolowany podmiot otrzymał 
karę grzywny lub administracyjną karę pieniężną za inne stwierdzone naruszenia, 
a w każdym przypadku (13) kontrolowanemu wydano zarządzenia pokontrolne, 
w których zobowiązano podmiot do prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadów.” 

(dowód: akta kontroli str. 494-497) 
NIK nie podziela stanowiska Wojewódzkiego Inspektora w zakresie uznania 
wykroczenia z art. 180 ustawy o odpadach jako nieprawidłowości o niskiej 
szkodliwości czynu i wydania fakultatywnie za jego popełnienie jedynie zarządzeń 
pokontrolnych. Treść ww. przepisu stanowi wprost o stosowaniu kary grzywny, 
w związku z czym należało, zdaniem NIK, podjąć działania w celu ukarania 
przedsiębiorców, przekazując sprawę do właściwych organów (sądu lub skorzystać 
z uprawnienia do zastosowania pozakarnego środka reakcji zgodnie z ustawą z dnia 
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń73). 
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyzszej Izbie Kontroli74, wnosi o podjęcie działań mających na celu: 

1. Zapewnienie przeprowadzania i dokumentowania czynności  
oraz ustaleń kontrolnych zakładów przetwarzania ZSEE zgodnie  
z zatwierdzonymi przez GIOŚ procedurami dotyczącymi przeprowadzania 
kontroli.  

2. Przedstawianie w protokołach kontroli, obok ustaleń faktycznych,  
także zakresu spraw objętych badaniami kontrolnymi. 

3. Egzekwowanie od podmiotów, wobec których wydano zarządzenia 
pokontrolne, terminowego przedkładania informacji o zakresie ich 
wykonania oraz podejmowanie działań w celu pociągnięcia tych 
podmiotów do odpowiedzialności karnej określonej w art. 31a ustawy  
o IOŚ w przypadkach niewywiązywania się z tego obowiązku.  

4. Zapewnienie odpowiedniej i skutecznej reakcji w stosunku  
do sprawców ujawnionych wykroczeń. 

 

V. 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 dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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. 

                                                      
73 Dz.U. z 2015, poz.1094 ze zm. 
74 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm., zwana dalej „ustawą o NIK” 
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Katowice, dnia 16 stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  

Anna Rudnik 
St. inspektor kontroli państwowej 
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