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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/072 – System zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 

Okres objęty 
 kontrolą 

Lata 2014-2016 (do dnia zakończenia kontroli). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy 1. Agnieszka Olejarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/84/2016 z dnia 11 października 2016 r. 

2. Joanna Witkowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/85/2016 z dnia 11 października 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (dalej: GIOŚ), ul. Wawelska 52/54, 00-034 
Warszawa. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska (dalej: Główny Inspektor) od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 stycznia 2015 r. był Andrzej Jagusiewicz, od 1 lutego do 18 listopada 2015 r. – Jerzy 
Kuliński. Od 19 listopada 2015 r. obowiązki Głównego Inspektora pełnił Roman Jaworski. 
Od 25 maja 2016 r. Głównym Inspektorem jest Marek Haliniak. (dowód: akta kontroli str.  
3-8) 

I. Ocena kontrolowanej działalności1 
Główny Inspektor, wykonując dyspozycję wynikającą z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska2 (dalej: ustawa o IOŚ), ustalił Ogólne 
kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska oraz opracował w latach 2014-2016 
Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony. Przyjęcie tych 
dokumentów miało na celu prawidłową realizację zadań m.in. w zakresie kontroli podmiotów 
działających w sektorze obrotu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (dalej 
również: ZSEE lub zużyty sprzęt). Ponadto Główny Inspektor w 2010 r. wydał Wytyczne do 
przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zakładów przetwarzania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co miało służyć ujednoliceniu zakresu  
i metodyki kontroli. Wytyczne te nie zostały jednak zaktualizowane pomimo wejścia w życie 
od 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym3 (dalej: ustawa o ZSEE z 2015 r.).  
Główny Inspektor prawidłowo dokonywał analiz i ocen przestrzegania przepisów o zużytym 
sprzęcie, których wyniki posłużyły do zgłoszenia propozycji zmian w ustawie o ZSEE. 
Sporządzał również roczne sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska 
uwzględniające problematykę zużytego sprzętu i przedkładał je, zgodnie z art. 4a ust. 1  
pkt 9 ustawy o IOŚ, Ministrowi Środowiska oraz współdziałał z innymi organami kontroli, 
organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.  

Funkcjonujący w GIOŚ sposób weryfikacji wywiązywania się z obowiązków 
sprawozdawczych w zakresie ZSEE nie pozwalał na dokonanie przez NIK oceny rzetelności 
i wiarygodności systemu sprawozdawczego o zużytym sprzęcie, ponieważ GIOŚ nie 

                                                      
1 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. 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1688. 
3 Dz. U. poz. 1688. 
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dysponował danymi o podmiotach zobowiązanych do złożenia za 2014 r. i 2015 r. 
półrocznych sprawozdań wynikających z przepisów o zużytym sprzęcie. Ponadto proces 
weryfikacji tych sprawozdań przez pracowników GIOŚ był długotrwały, ze względu m.in. na 
ograniczenia kadrowe i realizację innych zadań wynikających z przepisów o zużytym 
sprzęcie.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i skuteczność kontroli podmiotów działających  
w sektorze obrotu ZSEE 

Główny Inspektor, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o IOŚ, ustalił ogólne kierunki 
działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednym z najważniejszych celów ekologicznych 
określonych w zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ogólnych kierunkach działania 
Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015 (z perspektywą do 2020 r.) oraz 
Ogólnych kierunkach działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2016-2020  
(z perspektywą do 2025 r.) jest poprawa gospodarowania odpadami. Realizacja tego celu 
ma następować m.in. poprzez kontrolę funkcjonowania systemów gospodarowania zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Wśród najważniejszych zadań do realizacji przez 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (dalej: wojewódzkie inspektoraty), 
wymienionych w wydanych przez Głównego Inspektora Wytycznych do planowania 
działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2014-2016 było prowadzenie 
kontroli w zakresie przestrzegania, przez podmioty zajmujące się obrotem sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym oraz gospodarowaniem zużytym sprzętem, wymagań 
wynikających z ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym4 
(dalej: ustawa o ZSEE z 2005 r.) oraz nielegalnej działalności w zakresie zużytego sprzętu 
we współpracy z organami ścigania. Zgodnie z ww. wytycznymi określono ogólnopolskie 
cele kontroli i cykle kontrolne na rok 2014, 2015 i 2016. Wśród tych celów znalazły się 
kontrola zakładów przetwarzania ZSEE i kontrola przestrzegania przepisów  
o zużytym sprzęcie. (dowód: akta kontroli str. 239-301, 601-611) 

Kontrolę stanu realizacji Wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony 
Środowiska – jak wyjaśnił Główny Inspektor Marek Haliniak – prowadzono na bieżąco 
poprzez analizę rocznych planów kontroli wojewódzkich inspektoratów pod kątem ich 
zgodności z tymi wytycznymi oraz z przyjętymi dla Inspekcji Ochrony Środowiska na dany 
rok ogólnopolskimi celami i cyklami kontroli. Ponadto realizacja wytycznych przez 
wojewódzkie inspektoraty była oceniana na podstawie przesyłanych do GIOŚ informacji  
o realizacji zadań, które omawiano na szkoleniach oraz naradach naczelników wydziałów 
inspekcji i kierowników działów inspekcji w delegaturach. (dowód: akta kontroli str. 869) 

Jednym z zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. j 
ustawy o IOŚ, jest kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska5 w zakresie przestrzegania przepisów  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem: do 31 grudnia 2015 r. – 
przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy o ZSEE z 2005 r., od 1 stycznia 2016 r. – przepisów  
art. 37 i art. 39 ustawy o ZSEE z 2015 r. 

Wytyczne i zalecenia określające sposób postępowania w trakcie przeprowadzania kontroli 
– zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą regulaminami organizacyjnymi 
GIOŚ6 – przygotowują komórki organizacyjne, w zakresie swoich właściwości. Opracowanie 
projektów zasad przeprowadzania kontroli, analiza oraz doskonalenie metod i form 
działalności kontrolnej w zakresie kompetencji Departamentu Kontroli Rynku, do których 

                                                      
4 Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, ze zm. 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm. 
6 Nadanymi zarządzeniami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nr 3 z 30 grudnia 2010 r. (wprowadzony tym 
zarządzeniem regulamin został zmieniony zarządzeniami nr 1 z 20 marca 2012 r., nr 2 z 11 maja 2012 r., nr 2 z 30 czerwca 
2014 r.), nr 3 z 26 listopada 2014 r. (zmiany do przyjętego tym zarządzeniem regulaminu wprowadzono zarządzeniem nr 2  
z 16 czerwca 2015 r.), nr 3 z 13 lipca 2015 r. (przyjęty tym zarządzeniem regulamin zmieniono zarządzeniem nr 5 z 30 
września 2015 r.) oraz nr 6 z 13 listopada 2015 r. 
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należało prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Głównego Inspektora  
w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, było jednym z podstawowych 
zadań Dyrektora Departamentu Kontroli Rynku Izabeli Szadury. (dowód: akta kontroli str. 
16-238, 612-615) 

W latach 2014-2015 obowiązywały Wytyczne do przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska kontroli zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (dalej również: Wytyczne), opracowane w celu określenia kompleksowego 
i jednolitego w skali kraju zakresu kontrolowanych zagadnień oraz metodyki kontroli, które 
pismem z 24 maja 2010 r. przekazano do stosowania wojewódzkim inspektoratom. Po 
wejściu w życie od 1 stycznia 2016 r. ustawy o ZSEE z 2015 r., Główny Inspektor nie wydał 
nowych wytycznych do przeprowadzania kontroli zakładów przetwarzania ZSEE oraz nie 
zaktualizował istniejących, ponieważ – jak wyjaśnił Zastępca Głównego Inspektora Roman 
Jaworski – w Departamencie Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska trwały 
prace nad założeniami do nowych projektów rozporządzeń Ministra Środowiska, w tym  
w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania. W chwili obecnej projekt tego rozporządzenia 
jest na etapie komisji prawniczej. Z uwagi na to, że przepisy nowego ww. rozporządzenia 
mogą być wykorzystane przy kontroli zakładów przetwarzania, nie było uzasadnienia do 
aktualizacji istniejących wytycznych. (dowód: akta kontroli str. 325-377, 831) 

W latach 2014-2016 GIOŚ nie prowadził w wojewódzkich inspektoratach kontroli pod kątem 
stosowania Wytycznych do przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli 
zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdyż – jak 
wyjaśnił Główny Inspektor Marek Haliniak – Wytyczne nie są materiałem przeznaczonym do 
bezwzględnego stosowania. Dodał również, że nie jest możliwa kontrola przestrzegania 
przez wojewódzkie inspektoraty Wytycznych, z uwagi na to, że każdy zakład przetwarzania 
ma swoją specyfikę prowadzonej działalności, a Wytyczne są jedynie materiałem 
pomocniczym przy prowadzeniu kontroli. (dowód: akta kontroli str. 870, 871, 906-908) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska, że Wytyczne zawierające wskazówki 
metodyczne do prowadzenia kontroli zakładów przetwarzania ZSEE nie zostały przekazane 
do bezwzględnego stosowania oraz że nie jest możliwa kontrola ich przestrzegania przez 
wojewódzkie inspektoraty. Jakkolwiek stosowanie tych Wytycznych jest uzależnione od 
rodzaju prowadzonej przez kontrolowany podmiot działalności, to jednak powinny stanowić 
wyznacznik sposobu prowadzenia kontroli w zakresie w jakim odnoszą się do przedmiotu 
kontroli, stosownie do art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy o IOŚ, zgodnie z którym wojewódzki 
inspektor, kierując działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa 
wykonuje jej zadania zgodnie z ogólnymi kierunkami działania, zaleceniami i wytycznymi 
Głównego Inspektora. 

Oprócz Wytycznych, w roku 2014 i 2015 obowiązywała Procedura 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 Środowiska7, opracowanym  
w ramach projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, 
na podstawie doświadczeń norweskich. Procedura ta została opracowana w celu 
ujednolicenia sposobu prowadzenia kontroli i mogła – jak wyjaśnił Główny Inspektor Marek 
Haliniak – stanowić materiał dydaktyczno-pomocniczy dla inspektorów wioś. (…) nie 
stanowiła ona wytycznych dla wioś do bezwzględnego stosowania podczas 
przeprowadzanych kontroli. (dowód: akta kontroli str. 393, 863, 866) 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym GIOŚ, komórki organizacyjne, w zakresie swoich 
właściwości, biorą udział w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty 
(dowód: akta kontroli str. 16-238) 

                                                      
7 Sygnatura dokumentu 1.3.1.6 wersja 0.03 z 2 sierpnia 2010 r. 
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W okresie objętym kontrolą tylko jeden z pracowników Departamentu Kontroli Rynku brał 
udział, w związku z ustnym poleceniem wiceministra środowiska, w dwóch kontrolach 
planowych prowadzonych przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
(u wprowadzającego SEE i w zakładzie przetwarzania ZSEE). W ramach tych kontroli 
wykonywał czynności kontrolne, tj. prowadził oględziny zakładu, weryfikował dokumentację, 
sprawdzał ewidencję odpadów, zużycie mediów, ponoszone opłaty środowiskowe. Udział 
pracowników GIOŚ w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty – jak 
wynika z wyjaśnień Zastępcy Głównego Inspektora – to jedna z form współpracy  
z wojewódzkimi inspektoratami. (dowód: akta kontroli str. 394, 642-644, 655, 833, 838-847) 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 6 lit.a ustawy o IOŚ,  Główny Inspektor, kierując działalnością 
Inspekcji Ochrony Środowiska, dokonuje analiz i ocen przestrzegania przepisów, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy.  

Analiza wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska  
w zakresie zużytego sprzętu oraz dokonywanie analiz i ocen przestrzegania przepisów  
o zużytym sprzęcie, zgodnie z regulaminem organizacyjnym GIOŚ, należało do zadań 
Departamentu Kontroli Rynku. (dowód: akta kontroli str. 16-238) 

Potwierdzeniem realizacji ww. obowiązku były – według Zastępcy Głównego Inspektora – 
raporty o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym  
i elektronicznym sporządzone, na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o ZSEE z 2005 r. za rok 
2014 i na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2015 r. za rok 2015. Ponadto GIOŚ 
uczestniczył w opiniowaniu projektu ustawy o ZSEE z 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 9-15, 
395-440, 896-915) 

Zastępca Głównego Inspektora poinformował, iż na bieżąco podejmowane są działania przy 
realizacji zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: rejestr GIOŚ) i bazy danych o sprzęcie  
i zużytym sprzęcie (np. wszczynane są postępowania administracyjne w sprawie 
wykreślenia przedsiębiorców, którzy nie wnieśli zabezpieczenia finansowego oraz  
w sprawie rozliczenia wniesionego zabezpieczenia finansowego). Ponadto Zastępca 
Głównego Inspektora stwierdził, że w latach 2014-2016 najważniejszymi działaniami 
podejmowanymi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym był aktywny udział w pracach nad rządowym projektem 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, także w sejmowej  
i senackiej komisji oraz prace nad projektami rozporządzeń do ww. ustawy. Część uwag 
wnoszonych przez GIOŚ, które były wykazywane we wnioskach zawartych w corocznych 
raportach o funkcjonowaniu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
została uwzględniona w ramach prac nad tymi aktami prawnymi, np. obowiązek kontroli 
wioś w zakładzie przetwarzania na etapie wydawania decyzji na przetwarzanie, zwiększone 
wymogi dla zakładów przetwarzania, dodatkowe wymogi dla przetwarzających określone  
w nowym projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska. (dowód: akta kontroli str. 855, 856, 
896-915) 

Według Zastępcy Głównego Inspektora raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki 
zużytym sprzętem przekazywany Ministrowi Środowiska, może służyć doskonaleniu prawa. 
Raport jest omawiany i analizowany podczas narad wojewódzkich inspektorów, narad 
szkoleniowych naczelników wydziałów inspekcji i kierowników działów inspekcji  
w delegaturach oraz szkoleń inspektorów wojewódzkich inspektoratów, którzy zajmują się 
zagadnieniami związanymi z kontrolą podmiotów objętych ustawą o ZSEE. Na spotkaniach 
tych omawiane są wyniki kontroli prowadzonych w zakładach przetwarzania ZSEE oraz 
błędy występujące w przedkładanych do GIOŚ sprawozdaniach, sygnalizuje się potrzebę 
uświadamiania przedsiębiorców w zakresie ich obowiązków sprawozdawczych. (dowód: 
akta kontroli str. 856) 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym GIOŚ, komórki organizacyjne, w zakresie swoich 
właściwości, prowadzą sprawy wynikające z kompetencji Głównego Inspektora dotyczących 
kierowania Inspekcją, realizują zadania związane z nadzorem merytorycznym nad 
działalnością wojewódzkich inspektoratów, udzielają informacji i przedstawiają opinie, w tym 
dotyczące stosowania przepisów prawnych z zakresu działania Inspekcji. Ponadto kierownik 
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komórki organizacyjnej odpowiada za zapewnienie współpracy i współdziałania z innymi 
komórkami organizacyjnymi GIOŚ oraz wojewódzkimi inspektoratami i Ministerstwem 
Środowiska. (dowód: akta kontroli str. 16-238) 

Z wyjaśnień Zastępcy Głównego Inspektora wynika, że pierwszym elementem nadzoru 
merytorycznego jest coroczne określenie Wytycznych do planowania działalności organów 
Inspekcji Ochrony Środowiska, stanowiących katalog najważniejszych zadań do realizacji 
przez organy Inspekcji oraz omówienie ich na naradach wojewódzkich inspektorów  
i naradach szkoleniowych naczelników wydziałów inspekcji i kierowników działów inspekcji 
w delegaturach. Następnym jest opracowywanie materiałów pomocniczych do kontroli 
(wytycznych bądź stanowisk GIOŚ) celem ustalenia jednolitego w skali całego kraju, 
podejścia inspektorów wojewódzkich inspektoratów do kontrolowanych zagadnień. 
Dokonywana jest również analiza działań wojewódzkich inspektoratów na podstawie 
przesyłanych do GIOŚ dokumentów np. przy odwołaniach od decyzji wojewódzkiego 
inspektora o wymierzeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów o zużytym 
sprzęcie. Wynikające z tej analizy nieprawidłowości w działalności wojewódzkich 
inspektoratów omawiane są podczas narad z wojewódzkimi inspektorami i naczelnikami 
wydziałów w celu ich wyeliminowania. Poza tym na tych naradach dokonywana jest ocena 
działalności wojewódzkich inspektoratów w różnych obszarach, w tym dotyczącym zużytego 
sprzętu. Ważnym elementem sprawowania nadzoru są coroczne szkolenia dla inspektorów 
wojewódzkich inspektoratów, którzy kontrolują podmioty podlegające przepisom o zużytym 
sprzęcie. Podczas tych szkoleń omawiane są wszystkie zmiany przepisów w obszarze 
związanym ze zużytym sprzętem, poruszane są najczęściej występujące problemy 
napotykane przez inspektorów podczas kontroli oraz wyjaśniane nasuwające się 
wątpliwości. Poza tym pracownicy GIOŚ zajmujący się problematyką zużytego sprzętu na 
bieżąco udzielają konsultacji telefonicznych inspektorom wojewódzkich inspektoratów  
w celu rozwiązania problemów napotykanych podczas kontroli. Skutkiem podnoszonych 
problemów jest przygotowanie wypracowanego w GIOŚ stanowiska rozsyłanego następnie 
do wszystkich wojewódzkich inspektoratów (np. stanowiska dotyczącego stosowania 
przepisów ordynacji podatkowej przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych8). 
(dowód: akta kontroli str. 653-655) 

W latach 2014-2016 (do 30 września) GIOŚ przeprowadził siedem narad z wojewódzkimi 
inspektorami9. (dowód: akta kontroli str. 662-721) 

GIOŚ, w ramach współpracy i współdziałania z wojewódzkimi inspektoratami, w związku  
z otrzymanymi informacjami o nieprawidłowościach związanych z nieprzestrzeganiem 
przepisów o ZSEE oraz własnymi ustaleniami poczynionymi w ramach realizacji zadań 
wynikających z przepisów o zużytym sprzęcie, przekazywał te sprawy  do wojewódzkich 
inspektorów do ewentualnego uwzględnienia w kontrolach. (dowód: akta kontroli str. 441-
458, 653-655) 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie10, wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy rządowej 
administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów 
prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów 
oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów. 

Z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o IOŚ wynika, że Główny Inspektor, kierując działalnością 
Inspekcji Ochrony Środowiska, wydaje zalecenia i wytyczne, określające sposób 
postępowania w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz kontroluje stan 
ich realizacji. 

Główny Inspektor Marek Haliniak wyjaśnił, iż kontrole wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska w zakresie prawidłowości wykonywania przez nich zadań kontrolnych, były 
corocznie wykonywane przez GIOŚ, (…) do momentu wejścia w życie ustawy z dnia 23 
                                                      
8 Stanowisko to zostało wyrażone w pismach z 6 sierpnia 2014 r. (znak: DKR/071-121/14/mtar) i 16 lutego 2015 r. (znak: 
DKR/0701-31/15/ar). 
9 Ustalenia dokonano na podstawie programów narad wojewódzkich inspektorów, które w ramach prowadzonej kontroli 
przekazano kontrolerom NIK.  
10 Dz. U. z 2015 r. poz. 525, ze zm. 
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stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Włączenie na mocy 
ww. ustawy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w skład administracji 
zespolonej w województwie, uniemożliwiło sprawowanie przez GIOŚ skutecznego nadzoru 
nad działalnością wioś, gdyż kompleksowa kontrola wykonywanych przez wioś zadań, 
zgodnie z ww. ustawą (art.28) należy do kompetencji wojewody. Ponadto wojewoda (art. 51 
ww. ustawy) jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie: kieruje nią 
i koordynuje jej działalność; zapewnia warunki skutecznego jej działania; ponosi 
odpowiedzialność za rezultaty jej działania. (…). Należy zauważyć, że to do zadań 
wojewody, jako zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie, należy 
zapewnienie warunków skutecznego działania Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze 
województwa, w tym finansowanie zadań wykonywanych przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska. 

W ocenie GIOŚ, art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o IOŚ, upoważnia GIOŚ jedynie do kontroli 
stanu realizacji ustalanych ogólnych kierunków działania Inspekcji Ochrony Środowiska, 
wydawanych zaleceń i wytycznych, określających sposób postępowania w trakcie realizacji 
zadań, określonych w art. 2 ust. 1 tej ustawy, co jest na bieżąco realizowane poprzez:  
− ustalanie corocznie Wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony 

Środowiska, których realizacja jest oceniana na podstawie przekazanych przez 
wojewódzkie inspektoraty informacji o realizacji zadań, a następnie omawiana na 
naradach i szkoleniach; 

− analizę rocznych planów kontroli wojewódzkich inspektoratów pod kątem ich zgodności 
z Wytycznymi do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz 
z określonymi przez GIOŚ na dany rok ogólnopolskimi celami i cyklami kontroli; 

− opracowywanie materiałów pomocniczych do kontroli, celem ustalenia jednolitego  
w skali całego kraju podejścia inspektorów wojewódzkich inspektoratów do 
kontrolowanych zagadnień, sposobu wykonywania kontroli, w tym przygotowanie 
wytycznych do szczególnych kontroli tematycznych; 

− analizowanie działań wojewódzkich inspektoratów podejmowanych w ramach działań 
pokontrolnych, w tym analiza przeprowadzonych przez nich postępowań 
administracyjnych. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie postępowań w sprawach 
dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dyskutowane 
podczas narad z wojewódzkimi inspektorami i naczelnikami wydziałów inspekcji, na 
których omawiane są również wszystkie zmiany przepisów w tym obszarze, 
rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, poruszane są najczęściej występujące 
problemy napotykane przez inspektorów podczas kontroli oraz wyjaśniane nasuwające 
się wątpliwości.  

− opracowywanie co roku przez GIOŚ za rok poprzedni, informacji o realizacji zadań 
Inspekcji Ochrony Środowiska, która stanowi formę kontroli realizacji zadań 
wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty. 

Główny Inspektor podkreślił również, że ograniczenia w realizacji zadań przez GIOŚ  
w omawianym okresie, w tym również z zakresu gospodarki zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym, wynikały przede wszystkim z braku środków na zatrudnienie 
wystarczającej liczby pracowników w stosunku do liczby nałożonych zadań, a nawet 
zmniejszenie stałego budżetu GIOŚ, przeznaczonego na realizację zadań już wcześniej 
przypisanych Głównemu Inspektorowi. Pismem z dnia 08.02.2013 r. (…) Minister 
Środowiska zmniejszył limit wydatków na wynagrodzenia Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska na rok 2013 w stosunku do 2012 roku, aż o 485 tys. zł., co stanowiło 
odpowiednik 11 etatów. Od tego czasu Główny Inspektor Ochrony Środowiska występował 
do Ministra Środowiska o zwrot tych środków i powrotu przynajmniej do poziomu z roku 
2012, co umożliwiłoby realizację zadań już przypisanych GIOŚ, według stanu na 2012 rok, 
ale otrzymywał decyzje odmowne. Poza tym Główny Inspektor podał, że nakładanie na IOŚ 
nowych zadań ustawowych na przestrzeni kolejnych lat, w tym zadań bezpośrednio 
realizowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przykładowo: w zakresie 
międzynarodowego przemieszczania odpadów, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji czy ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach bez wzmocnienia kadrowego przyczynia się do dalszego 
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ograniczania możliwości wykonywania kontroli w wioś z powodu niedoborów kadrowych 
GIOŚ. (dowód: akta kontroli str. 868-895) 

Główny Inspektor, pismami z 20 czerwca 2014 r.11 i z 29 lipca 2015 r.12, zwrócił się do 
Ministra Środowiska o zwiększenie limitu wydatków na wynagrodzenia do poziomu z roku 
2012. Minister Środowiska nie przychylił się do próśb Głównego Inspektora. Ponadto  
w piśmie z 20 maja 2016 r. przedstawiono wykaz nowych zadań planowanych do realizacji 
w 2017 r. oraz zaplanowane na ich wykonanie wydatki. Jednym z tych zadań było 
prowadzenie Rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie oraz Rejestru 
wprowadzających baterie i akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych 
baterii lub akumulatorów13. (dowód: akta kontroli str. 873-895) 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym GIOŚ, komórki organizacyjne, w zakresie swoich 
właściwości, prowadzą szkolenia dla pracowników wojewódzkich inspektoratów oraz 
organizują i prowadzą w zakresie swojej właściwości szkolenia dla pracowników 
wojewódzkich inspektoratów, jeżeli wymagają zajęć praktycznych z wykorzystaniem 
infrastruktury specjalistycznej. (dowód: akta kontroli str. 16-238) 

W okresie objętym kontrolą, dla pracowników wojewódzkich inspektoratów przeprowadzono 
dwa szkolenia pn. Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 
W ramach tych szkoleń, w 2014 r. omówiono kontrole zakładów przetwarzania, definicję 
sprzętu wynikającą z przepisów ustawy o ZSEE z 2005 r., projekt nowej ustawy o ZSEE, 
poruszono temat kar pieniężnych wymierzanych na podstawie przepisów ustawy o ZSEE 
z 2005 r. oraz dokonano wstępnego podsumowania roku 2013 w zakresie gospodarowania 
ZSEE. W 2015 r. zreferowano temat związany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 
24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia14 oraz Ordynacji 
podatkowej do przepisów ustawy o ZSEE z 2005 r., objaśniono definicję sprzętu wynikającą 
z ustawy o ZSEE z 2005 r., zapoznano słuchaczy z najczęściej występującymi problemami 
w przepisach o zużytym sprzęcie oraz z projektem ustawy o ZSEE. W 2016 r. nie odbyło się 
zaplanowane szkolenie dla inspektorów wojewódzkich inspektoratów na temat przepisów 
nowej ustawy o ZSEE z 2015 r. Przeprowadzono natomiast szkolenie dla naczelników 
wydziałów i kierowników działów inspekcji wojewódzkich inspektoratów, na którym, 
podobnie jak w 2015 r., omówione zostały zagadnienia związane z ustawą o ZSEE  
z 2015 r., w tym zasady funkcjonowania systemu gospodarowania zużytym sprzętem oraz 
obowiązki wojewódzkich inspektoratów w zakresie kontroli przedsiębiorców podlegających 
przepisom o zużytym sprzęcie, Naczelnicy wydziałów i kierownicy działów inspekcji wzięli 
również udział, w 2014 r., w szkoleniu poświęconym problemom dotyczącym stosowania 
przepisów ustawy o ZSEE z 2005 r. 
Szkolenia dla pracowników wojewódzkich inspektoratów w zakresie gospodarowania 
zużytym sprzętem prowadziło w 2014 r. czterech pracowników Departamentu Kontroli 
Rynku, a w 2015 r. trzech z nich. Jedna z tych osób była naczelnikiem Wydziału Nadzoru 
Rynku. Wszystkie osoby szkolące posiadały wymagane do tego wykształcenie  
i kompetencje. (dowód: akta kontroli str. 459-482, 612-615, 636-650) 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy o IOŚ, do zadań Inspekcji należy współdziałanie  
w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu 
terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.  

W latach 2014-2016 GIOŚ współdziałał z urzędami skarbowymi, urzędami kontroli 
skarbowej, policją, prokuraturą, sądem okręgowym. GIOŚ udostępniał dokumenty i udzielał 
informacji na wniosek organów w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami, 

                                                      
11 Znak: DO-071/5/14/PK. 
12 Znak: DSiK-0701-8/15. 
13 Wydatki na realizację tego zadania w 2017 r., w tym zwiększenie zatrudnienia o przynajmniej trzy etaty, GIOŚ oszacował na 
kwotę 180 tys. zł. 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, ze zm. 
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kontrolami lub czynnościami służbowymi, udzielał informacji odnośnie przepisów15, 
skierował zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
dotyczącego poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach o zużytym sprzęcie16. W 2015 r. 
na szkoleniu nt. Gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym radca 
prawny w Ministerstwie Środowiska omówił temat Zastosowanie przepisów Ordynacji 
podatkowej do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a specjalista 
Zespołu ds. Wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Ełku – temat Zastosowanie 
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia do przepisów ustawy  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (dowód: akta kontroli str. 463-,483-533) 

W latach 2014-2016 (do 8 listopada) w rejestrze skarg i wniosków GIOŚ zarejestrowano 
dwie skargi dotyczące:  
− niewywiązywania się przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny  

z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru GIOŚ oraz nieprzestrzegania przepisów 
ustawy o ZSEE z 2015 r. oraz ustawy o odpadach. Skargę, w terminie 15 dni od jej 
otrzymania17, wraz z prośbą o zbadanie sprawy przekazano, zgodnie z właściwością, 
wielkopolskiemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska; 

− niezałatwienia w terminie przez małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska złożonego wniosku o umorzenie pozostałej do zapłacenia kwoty 
wymierzonej kary za wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego do obrotu 
bez wymaganego wpisu do rejestru GIOŚ. W terminie miesiąca od dnia otrzymania 
skargi18 wyznaczono, z powodu dużej liczby wniosków wpływających do GIOŚ, nowy 
termin załatwienia sprawy (do 13 marca 2014 r.). Pismem z 14 lutego 2014 r. 
poinformowano skarżącego o podjętych przez Małopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska działaniach w celu rozpoznania złożonego wniosku 
oraz przyczynach jego niezałatwienia w terminie. (dowód: akta kontroli str. 534-546) 

W latach 2014-2016 (do 8 listopada) nie wpłynęły do GIOŚ skargi na nienależyte wykonanie 
przez pracowników wojewódzkich inspektoratów zadań kontrolnych w podmiotach objętych 
ustawą o ZSEE. (dowód: akta kontroli str. 653) 

W okresie objętym kontrolą wpłynęło do GIOŚ łącznie 16 anonimowych skarg i wniosków 
dotyczących działalności przedsiębiorców podlegających przepisom ustawy o ZSEE. 
Wszystkie z nich zostały przekazane właściwym wojewódzkim inspektorom. Na ich 
podstawie przeprowadzono 15 kontroli interwencyjnych. (dowód: akta kontroli str. 547-600, 
653) 

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

1. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli niezbędne jest opracowanie, w związku z wejściem 
w życie od 1 stycznia 2016 r. ustawy o ZSEE z 2015 r., nowych lub zaktualizowanie 
istniejących wytycznych określających sposób postępowania w trakcie realizacji kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie (w szczególności zakres 
przedmiotowy i metodykę kontroli) i uwzględnienie w nich obowiązku wykonywania 
kontroli krzyżowych, które przyczyniają się do likwidacji „szarej strefy”.  

2. NIK zauważa, że udział pracowników GIOŚ w prowadzonych przez inspektorów 
wojewódzkich inspektoratów kontrolach stanowi nie tylko dobrą formę wsparcia tych 
inspektorów, ale również pozwala na weryfikację sposobu prowadzenia kontroli i daje 
możliwość rozpoznania w szerszym zakresie problemów pojawiających się w trakcie 
kontroli. W związku z tym uzasadnione jest rozważenie większego niż dotychczas 
zaangażowania pracowników GIOŚ w takie kontrole.  

                                                      
15 Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie wymogów formalnych, jakie osoba 
prowadząca skup, naprawę, sprzedaż i odzysk części z zużytego sprzętu powinna spełnić oraz przepisów karnych związanych 
z ochroną środowiska, którym podlega taka osoba. 
16 Zawiadomienie znak: DKR/074-2344/14/gj z 18 sierpnia 2014 r. skierowane do Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód. 
17 Skarga wpłynęła do GIOŚ w dniu 19 września 2016 r. do wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
przekazano ją w dniu 7 października 2016 r. 
18 Skarga wpłynęła 13 stycznia 2014 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2. Rzetelność i wiarygodność systemu sprawozdawczego 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

Liczba podmiotów ujętych w rejestrze GIOŚ objętych przepisami o zużytym sprzęcie, na 
dzień 31 grudnia 2014 r. i 2015 r. oraz na dzień 20 października 2016 r. wynosiła 
odpowiednio: 19.278; 20.057 i 8.55319, w tym: 
− wprowadzających sprzęt – 5.626, 5.872 i 6.010; 
− autoryzowanych przedstawicieli – siedem w 2016 r. ; 
− organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 8, 9 i 8; 
− zbierających zużyty sprzęt – 13.330, 13.863 i 2.213; 
− prowadzących zakład przetwarzania – 180, 170 i 166; 
− prowadzących działalność w zakresie recyklingu – 120, 128 i 136; 
− prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku – 14, 15  
i 13. (dowód: akta kontroli str. 1187) 

GIOŚ, na podstawie art. 14 i art. 14a ustawy o ZSEE z 2005 r. w związku z art. 235 ust. 2  
i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach20, dokonuje z urzędu w drodze decyzji, 
wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru w przypadku: nieuiszczenia przez wprowadzającego 
opłaty rocznej, cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami, 
niewniesienia w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, stwierdzenia rażących 
nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy, 
stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności gospodarczej 
wymagającej wpisu do rejestru, a w przypadku organizacji odzysku ZSEE – 
nieutrzymywania na odrębnym rachunku bankowym kapitału własnego w wysokości co 
najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego. 

W latach 2014-2016 (do 30 września) GIOŚ wykreślił 10.586 podmiotów, w tym 1.286 na 
wniosek przedsiębiorcy (457 w 2014 r., 460 w 2015 r. i 369 do 30 września 2016 r.) i 9.300 
z urzędu (odpowiednio 300, 260, 8.740). 

W powyższym okresie nie stwierdzono rażących nieprawidłowości w wykonywaniu przez 
przedsiębiorców obowiązków określonych w przepisach o zużytym sprzęcie, które byłyby 
podstawą do wszczęcia postępowania o wykreślenie z rejestru GIOŚ21. (dowód: akta 
kontroli str. 400, 401, 424, 922-923, 1187) 

Główny Inspektor Marek Haliniak wyjaśnił: Pojęcie „rażących nieprawidłowości 
w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy” ma nieostry charakter. (…). 
Przez rażące nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach 
ustawy należy więc rozumieć oczywiste naruszenie jednoznacznego przepisu prawa, które 
prowadzi do nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach 
ustawy, podważając w ten sposób cele ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. (dowód: akta kontroli str. 867, 868) 

W związku z art. 237 ust. 1 pkt 5 i art. 237a ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach, przedsiębiorcy 
złożyli do GIOŚ za I i II półrocze 2014 r. i 2015 r. następującą liczbę sprawozdań22: 
− wprowadzający SEE: 

� sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium 
kraju, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r., za 2014 r. – 5.225 (78 
po terminie) i 5.299 (75) oraz za 2015 r.– 5.445 (40) i 5.472 (1); 

                                                      
19 Mniejsza liczba tych podmiotów wynika z faktu, że zgodnie z art. 117 ustawy o ZSEE z 2015 r., podmioty zbierające zużyty 
sprzęt wpisane do rejestru GIOŚ niebędące zbierającymi zużyty sprzęt, o których mowa w art. 4 pkt 23 niniejszej ustawy,  
tj. podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, posiadającymi decyzję  
w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu, podlegają wykreśleniu z urzędu z tego rejestru  
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
20 Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm. 
21 W 2014 r. wykreślono trzy podmioty z powodu stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków 
określonych w przepisach o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Postępowania o wykreślenie z rejestru GIOŚ 
tych podmiotów wszczęto w 2013 r.  

22 Sprawozdania zostały złożone na podstawie art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 56 ust.1 ustawy o ZSEE  
z 2005 r., w brzmieniu obowiązującym do 23 stycznia 2013 r. Brak danych o sprawozdaniach za I półrocze 2016 r. 
Sprawozdania te były w trakcie weryfikacji i nie zostały wprowadzone do bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie. 

Opis stanu 
faktycznego 
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� sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, 
odzyskowi w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu, na podstawie art. 31 ust. 1 
pkt 1 ustawy o ZSEE z 2005 r., za 2014 r. – 516 (78 po terminie) i 4.96 (72) oraz za 
2015 r.– 510 (31) i 492 (2); 

– prowadzący zakład przetwarzania: sprawozdanie zawierające informacje o masie 
przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty 
sprzęt oraz rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, 
przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu 
działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu 
działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, na  podstawie art. 51 ust. 1 ustawy  
o ZSEE z 2005 r., za 2014 r. – 153 (2 po terminie) i 144 (7) oraz za 2015 r. – 151 (2) 
i 138 (2); 

− prowadzący działalność w zakresie recyklingu: sprawozdanie o masie przyjętych oraz 
poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze ZSEE, na podstawie art. 56 ust. 1 
ustawy o ZSEE z 2005 r., za 2014 r. – 70 (2 po terminie) i 65 (3) oraz za 2015 r. – 82 (1) 
i 74 (0); 

− prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling: sprawozdanie o masie 
przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów 
pochodzących ze ZSEE, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r., za 2014 r. 
– 10 (1 po terminie) i 12 (1) oraz za 2015 r. – 12 i 12 (0). 

Do GIOŚ wpłynęły również sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do 
prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu. Złożone zostały przez zbierających 
ZSEE w liczbie 7.582 za I półrocze 2014 r., 7.615 za II półrocze 2014 r., 7.570 za I półrocze 
2015 r. i 7251 za II półrocze 2015 r.23 
Liczba sprawozdań rocznych złożonych przez wprowadzających SEE o osiągniętych 
poziomach zbierania, odzysku i recyklingu ZSEE za 2014 r. wynosiła ogółem 648 (68 po 
terminie) oraz za 2015 r. – 572 (2).  

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił: wszystkie organizacje odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego złożyły wszystkie sprawozdania zgodnie z terminem 
określonym ustawą o ZSEE (…). W zakresie pozostałych przedsiębiorców 
wprowadzających sprzęt a samodzielnie realizujących obowiązki wynikające z ustawy, 
prowadzących zakład przetwarzania, prowadzących działalność w zakresie recyklingu, 
prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, występują 
opóźnienia, ale dotyczą one niewielkiej liczby przedsiębiorców. Należy wskazać, że zgodnie 
z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (co wynika z art. 235 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach) GIOŚ  
w latach 2014-2015 nie był zobowiązany na podstawie powyższych przepisów do analizy 
terminowości składanych sprawozdań, ale jedynie do weryfikacji danych zawartych w tych 
sprawozdaniach. Natomiast jak wynika z art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach organem właściwym do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za 
niesporządzenie i nieprzekazanie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku 
nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym był wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska, właściwy ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania 
odpadów w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu 
odpadami, a nie GIOŚ. (…). Liczbę sprawozdań przesłanych z opóźnieniem można 
stwierdzić dopiero po wykonaniu weryfikacji wszystkich przedłożonych sprawozdań. Jest to 
proces żmudny i odsunięty w czasie w zależności od konieczności realizacji innych zadań 
związanych z terminami wynikającymi z kpa a związanymi ściśle z prowadzeniem rejestru 
i bazy danych. W związku z powyższym, kiedy jest już prowadzona weryfikacja to dotyczy 
ona również sprawozdań, które wpłynęły po terminie. (dowód: akta kontroli str. 853-859) 

Do zadań, które miały wpływ na wydłużenie w czasie procesu weryfikacji sprawozdań, 
należały – jak wyjaśniła Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku, Izabela Szadura – przede 
wszystkim na bieżąco prowadzony rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku, czyli 
                                                      
23 Nie podano liczby sprawozdań złożonych po terminie, ponieważ GIOŚ nie sprawdzał pod tym kątem sprawozdań ze 
względu na fakt, że zbierający ZSEE nie byli w świetle przepisów ustawy o odpadach (art. 237 i art. 237a) zobowiązani do 
składania Głównemu Inspektorowi sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania 
zużytego sprzętu. 



 

12 

dotrzymywanie terminów wpisu do rejestru w związku ze złożonymi wnioskami (rocznie do 
rejestru wpisywanych jest około 1000 przedsiębiorców), prowadzenie postępowań 
dotyczących wykreślenia z rejestru na wniosek przedsiębiorcy z dotrzymaniem terminów 
wynikających z kpa (...), prowadzenie postępowań dotyczących wykreślenia z rejestru  
z urzędu z dotrzymaniem terminów wynikających z kpa (…), prowadzenie postępowań 
dotyczących rozliczenia zabezpieczeń finansowych (w 2014 r. – 130, w 2015 r. – 138, do 
30.09.2016 r. – 131), prowadzenie postępowań dotyczących wykreślenia z rejestru  
w związku z nieuiszczeniem opłaty rocznej (w 2014 r. – 646, w 2015 r. – 639, do 
30.09.2016 r. – 541). W pierwszej połowie 2016 roku prowadzone były dodatkowo 
postępowania dotyczące wykreślenia z urzędu nieprofesjonalnych zbierających zużyty 
sprzęt, w efekcie których wydano 8445 decyzji o wykreśleniu z rejestru, dokonano zmiany 
3176 numerów rejestrowych wprowadzających sprzęt w związku z wykreśleniem ich 
nieprofesjonalnych zbierających oraz wykreślono w drodze decyzji 67 przedsiębiorców 
zagranicznych. Wszystkie te działania związane były z zapisami nowej ustawy o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku. 

Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku wyjaśniła, iż Główny Inspektor nie przekazywał do 
właściwych wojewódzkich inspektorów informacji o podmiotach, które złożyły do GIOŚ 
sprawozdania po wymaganym ustawowo terminie. (dowód: akta kontroli str. 1182) 

Z przekazanej kontrolerom NIK dokumentacji wynika, że w jednym przypadku GIOŚ zwrócił 
się do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska24 o przeprowadzenie 
kontroli w podmiocie objętym ustawą o ZSEE z 2005 r. w związku z nieterminowym 
przedkładaniem sprawozdań. Wojewódzki Inspektor poinformował Głównego Inspektora25, 
iż przeprowadził kontrolę we wskazanym przedsiębiorstwie i w związku z naruszeniem 
ustawowego terminu złożenia sprawozdań wymierzy stosowne kary administracyjne. 
(dowód: akta kontroli str. 455, 456) 

W latach 2014-2015 liczba podmiotów, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia do 
GIOŚ sprawozdań wymaganych przepisami o zużytym sprzęcie za I i II półrocze26 wynosiła: 
− wprowadzający SEE: w 2014 r. – 30 i 28, w 2015 r. – 56 i 76 sprawozdań o ilości i masie 
sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju; w 2014 r. – 46 i 47, w 2015 r. 71 i 82 
sprawozdań o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi  
w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu; 
− zakłady przetwarzania: w 2014 r. – 7 i 13, w 2015 r. – 17 i 25 sprawozdań  
o przetworzonym zużytym sprzęcie; 
− prowadzący działalność w zakresie recyklingu: w 2014 r. – 11 i 12, w 2015 r. – 33 i 46 
sprawozdań o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących  
z zużytego sprzętu; 
− prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling: w 2014 r. – 1 i 1 sprawozdań  
o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów 
pochodzących z zużytego sprzętu.  
Liczba podmiotów wprowadzających SEE, która nie złożyła rocznego sprawozdania  
o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu za 2014 r.  
i 2015 r. wynosiła 54 i 104. Dane o tych podmiotach wymagały ręcznego przeglądania 
dokumentów i sprawdzania w bazie sprzętu i zużytego sprzętu poszczególnych 
przedsiębiorców. W GIOŚ – jak podała Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku Małgorzata 
Tomczak – nie jest prowadzona statystka liczby przedsiębiorców, którzy mieli złożyć 
określone sprawozdania. (dowód: akta kontroli str. 1189)  

Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił: w 2015 r. zweryfikowano przedsiębiorców 
wpisanych do rejestru i zobowiązanych do składania sprawozdań pod kątem kompletności 
złożonych sprawozdań za rok 2014. Weryfikacja dotyczyła następujących grup 
przedsiębiorców: wprowadzających sprzęt, którzy samodzielnie realizowali obowiązki, 
zbierający profesjonalni (posiadający zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności), 

                                                      
24 Pismem z 19 czerwca 2015 r. znak: DKR/0703-89/15/gj. 
25 Pismem z 5 listopada 2015 r. znak: WI.7023.1.140.2015.IW. 

26 Brak danych o podmiotach, które nie złożyły sprawozdań za I półrocze 2016 r. Sprawozdania te były w trakcie weryfikacji  
i nie zostały wprowadzone do bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie. 



 

13 

zakłady przetwarzania, prowadzący recykling i odzysk inny niż recykling. Weryfikacja nie 
objęła nieprofesjonalnych zbierających tzn. sprzedawców detalicznych, punktów 
serwisowych i aptek z uwagi na zaawansowane prace nad nową ustawą o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, która przewidywała wykreślenie ich z rejestru do 30 czerwca 
2016 r. Następnie po przeprowadzeniu weryfikacji wezwano wszystkich przedsiębiorców do 
przesłania brakujących sprawozdań. W wyniku wysłania wezwań wielu przedsiębiorców 
złożyło wnioski o wykreślenie z rejestru, ponieważ nie prowadzili już działalności w tym 
zakresie. W wyniku podjętych działań do GIOŚ wpłynęło ok. 700 sprawozdań (od ok. 600 
podmiotów). Nie podjęto działań w zakresie weryfikacji brakujących sprawozdań za 2015 r. 
z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o ZSEE, która nałożyła dodatkowe zadania bez 
zwiększenia etatów. Wiązało się to z koniecznością dostosowania rejestru do zapisów 
nowej ustawy, tzn. wykreślenie w drodze decyzji 8.445 nieprofesjonalnych zbierających 
zużyty sprzęt oraz 67 przedsiębiorców zagranicznych, dokonanie zmiany numeru 
rejestrowego 3.176 wprowadzających sprzęt, rozszerzenie rejestru o autoryzowanego 
przedstawiciela jako nowego podmiotu w rejestrze. (dowód: akta kontroli str. 853-859)  

Analizowanie i weryfikowanie półrocznych i rocznych sprawozdań o sprzęcie i zużytym 
sprzęcie należało do obowiązków trzech pracowników zatrudnionych na wieloosobowym 
stanowisku pracy ds. związanych z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym  
i elektronicznym w Wydziale Nadzoru Rynku. (dowód: akta kontroli str. 642-650) 

Przeprowadzona przez kontrolerów NIK analiza 20 sprawozdań złożonych do GIOŚ za I i II 
półrocze 2014 i 2015 r. pod względem terminowości wykazała, że wszystkie badane 
sprawozdania wpłynęły po terminie określonym w ustawie o ZSEE z 2005 r. Opóźnienia te 
wynosiły w przypadku: pięciu podmiotów od 1 do 30 dni, 12 podmiotów od 31 do 60 dni, 
pozostałych trzech – 61, 263 i 413 dni. GIOŚ nie podejmował działań wobec 
przedsiębiorców, którzy nie złożyli sprawozdań w wymaganym terminie. Zastępca 
Głównego Inspektora wyjaśnił, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r. 
w związku z art. 235 ustawy o odpadach, GIOŚ w latach 2014-2015 nie był zobowiązany do 
analizy terminowości składanych sprawozdań a jedynie do weryfikowania danych zawartych 
w sprawozdaniach. (dowód: akta kontroli str. 853-859, 1031-1072, 1190-1192) 

Zgodnie z art. 235 ustawy o odpadach do czasu utworzenia rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 tej ustawy, do prowadzonego przez GIOŚ rejestru 
przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego stosuje się 
przepisy dotychczasowe. W związku z tym GIOŚ, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ZSEE 
z 2005 r., weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 
art. 31 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 i art. 67 ust. 1 tej ustawy. 
Zweryfikowane przez GIOŚ dane zawarte w powyższych sprawozdaniach są gromadzone 
w bazie danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie oraz stanowią podstawę do sporządzenia 
raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem.  
Do najczęściej występujących nieprawidłowości zaliczyć należy, zgodnie z wyjaśnieniami 
Zastępcy Głównego Inspektora: przedkładanie niepodpisanych dokumentów lub kopii 
dokumentów, brak wskazania okresu sprawozdawczego lub pomylony okres 
sprawozdawczy, zastosowanie niewłaściwego rodzaju sprawozdania, podanie masy sprzętu 
w niewłaściwych jednostkach, niestosowanie się do objaśnień wskazanych we wzorach 
sprawozdań, przedkładanie przez organizacje odzysku sprawozdań za wprowadzających 
sprzęt, którzy nie mieli w tym okresie zawartej umowy cywilnoprawnej z tą organizacją. 
(dowód: akta kontroli str. 654, 655, 1190) 

Przeprowadzone przez kontrolerów NIK badanie 20 sprawozdań za I i II półrocze 2014 r. 
i 2015 r. (w tym 11 sprawozdań o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego 
zakład przetwarzania zużytego sprzętu i 9 sprawozdań o przetworzonym zużytym sprzęcie) 
w zakresie podejmowanych przez GIOŚ działań w związku z nieprawidłowym 
sporządzeniem sprawozdania przez przedsiębiorcę wykazało, że jeden spośród 20 
badanych podmiotów, bez interwencji GIOŚ, skorygował sprawozdanie, pozostałych 19 
zostało pisemnie wezwanych do złożenia korekty sprawozdania. W pismach kierowanych 
do przedsiębiorców o dokonanie korekty sprawozdania GIOŚ „wzywał do złożenia korekty 
błędnie sporządzonego sprawozdania pod rygorem wszczęcia postępowania 
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egzekucyjnego, w którym organ egzekucyjny będzie uprawniony do nałożenia grzywny  
w celu przymuszenia”. Korekty dotyczyły: złego podsumowania masy zebranego zużytego 
sprzętu w obrębie danej grupy lub braku podsumowania (5); opisania w niepoprawny 
sposób zebranego zużytego sprzętu (5); sporządzenia sprawozdania w niepoprany sposób 
(3); złożenia sprawozdania bez podpisu (1); wymienienia odpadów w sprawozdaniu, które 
nie powinny się znaleźć (6). GIOŚ w wezwaniach do skorygowania sprawozdań nie 
podawał terminu na złożenie korekty. Liczba dni od wysłania pisma w sprawie dokonania 
korekty do złożenia przez podmiot korekty wynosiła od 6 do 158 dni. (dowód: akta kontroli 
str. 924-1030) 

Odnośnie wzywania zbierających ZSEE do skorygowania sprawozdania o masie zebranego 
i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu pod rygorem 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w sytuacji gdy podmioty te nie były zobowiązane 
do przedłożenia Głównemu Inspektorowi tego sprawozdania za I i II półrocze 2014 r.  
i 2015 r., Zastępca Głównego Inspektora wyjaśnił: zgodnie z art. 15  ust. 5 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym GIOŚ był zobowiązany do 
sporządzenia i przekazania  ministrowi właściwemu do spraw środowiska rocznego raportu 
o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem, którego najważniejszym 
elementem jest informacja o zebranym zużytym sprzęcie. To na podstawie danych  
o zebranym zużytym sprzęcie Polska jako kraj członkowski dokumentowała wywiązywanie 
się z obowiązku osiągnięcia poziomu zebrania 4kg zużytego sprzętu pochodzącego  
z gospodarstw domowych na jednego mieszkańca. Niewywiązanie się z tego celu 
dyrektywy w latach objętych kontrolą skutkowałoby koniecznością składania wyjaśnień do 
Komisji Europejskiej co mogłoby się wiązać z wszczęciem procedury naruszeniowej 
względem Polski. Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.  
o Inspekcji Ochrony Środowiska do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako organu 
Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska a przy wykonywaniu tej kontroli GIOŚ 
jest uprawniony do żądania m.in. pisemnych lub ustnych informacji oraz okazania 
dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli 
GIOŚ w tych przypadkach, gdy pozyskał dane od zbierającego zużyty sprzęt, ale dane te 
budziły wątpliwości wzywał te podmioty do sprostowania danych. Wezwania te zmierzały do 
ustalenia prawidłowych danych niezbędnych do sporządzenia Raportu, celem wykonania 
ustawowego obowiązku GIOŚ i osiągnięcia celu dyrektywy. Biorąc zaś pod uwagę, iż GIOŚ 
uznał, że wskazany obowiązek wynika z mocy prawa w związku z brzmieniem art. 9 ust. 2 
pkt 6 i 7 ww. ustawy, pisma te były opatrywane wezwaniem pod rygorem wszczęcia 
egzekucji administracyjnej tego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.  
o Inspekcji Ochrony Środowiska. (dowód: akta kontroli str. 862-863, 924-1030) 

Zgodnie z art. 64 ustawy o ZSEE z 2005 r., rozliczenie wykonania obowiązków, o których 
mowa w art. 27a ust. 1, tj. osiągnięcia  minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego 
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych,  
w których łączna masa metali, minerałów, szkła lub drewna przekracza 90% masy wyrobu  
i art. 30 ust. 1, tj. osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu części 
składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu, następowało na 
koniec roku kalendarzowego (ust. 1). Wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1, był obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej, obliczanej 
odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: 1) odzysku, 2) recyklingu – dla 
każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy (ust. 2). Wprowadzający sprzęt 
przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa  
w art. 27a ust. 1, był obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej dla każdej grupy sprzętu 
określonej w załączniku nr 1 do ustawy (ust. 3). Rozliczenie wykonania obowiązków,  
o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r., wprowadzającego sprzęt 
przeznaczony dla gospodarstw domowych, który wniósł zabezpieczenie finansowe na dany 
rok kalendarzowy, następowało zgodnie z art. 20. W przypadku gdy należna opłata 
produktowa za nieosiągnięcie poziomów zbierania, poziomu odzysku i poziomu recyklingu 
była wyższa niż zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 18 ust. 1, wprowadzający 
sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych był obowiązany wpłacić różnicę pomiędzy 
należną opłatą produktową a zabezpieczeniem finansowym. 
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Wprowadzający SEE złożyli do GIOŚ 648 sprawozdań o osiągniętych poziomach zbierania, 
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu za 2014 r. i 572 takie sprawozdania za 2015 r. Liczba 
podmiotów wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, którzy nie 
osiągnęli wymaganych poziomów zbierania, odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu27 
wynosiła 37 w 2014 r. i 14 w 2015 r., w tym wprowadzających sprzęt zwolnionych z opłaty 
produktowej było odpowiednio 31 i 13.  

Wpływy z tytułu należnej opłaty produktowej wyniosły w 2014 r. –  6.077,44 zł i w 2015 r. – 
6.473,27 zł. 
W latach 2014-2015 GIOŚ wydał, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o ZSEE z 2005 r., 
odpowiednio 35 i 14 decyzji o zwrocie wniesionego zabezpieczenia finansowego  
w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy środkami należnymi z zabezpieczenia 
finansowego a należną opłatą produktową. W badanym okresie, w związku z tym, że nie 
stwierdzono, aby wprowadzający SEE nie dokonali wpłaty opłaty produktowej lub dokonali 
jej w wysokości niższej od należnej, GIOŚ nie wydawał, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy 
o ZSEE z 2005 r., decyzji ustalających wysokość należnej opłaty produktowej. W okresie 
objętym kontrolą GIOŚ nie wydał decyzji na podstawie art. 20 ust. 2 ww. ustawy  
o przeznaczeniu zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy, 
na poczet pokrycia opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganych poziomów zbierania, 
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. (dowód: akta kontroli str. 920-922) 

Przeprowadzona przez kontrolerów NIK analiza porównawcza 20 rocznych sprawozdań 
o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu z 20 rocznymi 
sprawozdaniami o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu wykazała, że: 
− w czterech przypadkach prawidłowo wykazano w sprawozdaniach należną opłatę 

produktową za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania – łączna wysokość 
opłaty produktowej wynosiła 91,50 zł; 

− w jednym przypadku zastosowano art. 27a ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r., zgodnie  
z którym wprowadzający dla gospodarstw domowych oprawy oświetleniowe, w których 
łączna masa metali, minerałów, szkła lub drewna przekracza 90% masy wyrobu nie jest 
zobowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu 
pochodzącego z gospodarstw domowych; 

− w pozostałych przypadkach osiągnięto wymagane poziomy zbierania28; 
− we wszystkich sprawozdaniach prawidłowo wykazano zerową wysokość należnej 

opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia poziomu odzysku i recyklingu. (dowód: akta 
kontroli str. 1073-1178)  

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

1. GIOŚ w trakcie weryfikacji sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 31 ust. 1,  
art. 51 ust. 1, art. 56 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r.29, nie analizował terminowości ich 
złożenia30. Analiza pod tym względem składanych do GIOŚ sprawozdań i przekazanie 
właściwym wojewódzkim inspektorom informacji o nieterminowym złożeniu sprawozdań 
za 2014 r. umożliwiłaby im zastosowanie administracyjnej kary pieniężnej z art. 200  
ust. 1 ustawy o odpadach, a odnośnie sprawozdań za 2015 r. – podjęcie działań w celu 
ukarania sprawcy wykroczenia z art. 180a tej ustawy.  

2. Nieokreślanie w pismach kierowanych do przedsiębiorców nierzetelnie realizujących 
obowiązek sprawozdawczy terminu na dokonanie korekty sprawozdań, stwarza ryzyko, 
że skorygowane sprawozdania nie będą wpływać do GIOŚ niezwłocznie po wezwaniu 
do korekty, lecz w dowolnym czasie (nawet – jak wynika z przeprowadzonej przez 
kontrolerów NIK analizy – po upływie pięciu miesięcy). Niewyznaczenie terminu na 

                                                      
27 Dane na podstawie złożonych rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
28 W czterech z nich wymagany poziom zbierania wynosił 0%. 

29 W brzmieniu obowiązującym do 23 stycznia 2013 r. 
30 Poza jednym sprawozdaniem, po analizie którego zwrócił się do właściwego wojewódzkiego inspektora o przeprowadzenie 
kontroli. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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złożenie korekty sprawozdania może spowodować, że GIOŚ otrzyma skorygowane 
sprawozdania po terminie sporządzenia raportu o funkcjonowaniu systemu 
gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, co przełoży się na 
rzetelność zawartych w nich danych. 

3. NIK zwraca uwagę, że art. 237 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach nie zobowiązywał 
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do składania sprawozdań  
o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego 
sprzętu za 2014 r., ponieważ przepis ten nie odwoływał się do art. 40 ustawy o ZSEE  
z 2005 r., który wprowadzał obowiązek złożenia tego sprawozdania. GIOŚ wzywał tych 
przedsiębiorców do złożenia korekty sprawozdania pod rygorem wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego, w którym organ egzekucyjny będzie uprawniony do 
nałożenia grzywny w celu przymuszenia. NIK nie kwestionuje prawa GIOŚ do 
uzyskiwania od zbierających ZSEE informacji w powyższym zakresie, jednak wzywanie 
tych przedsiębiorców do składania sprawozdań w powyższym trybie było 
nieuzasadnione. 

4. GIOŚ nie dysponował danymi o podmiotach zobowiązanych do złożenia za 2014 r.  
i 2015 r. półrocznych sprawozdań wynikających z przepisów o zużytym sprzęcie,  
a przekazane kontrolerom NIK dane o podmiotach, które nie przedłożyły do GIOŚ 
wymaganych sprawozdań zostały ustalone w wyniku ręcznego przeglądania 
dokumentów i sprawdzania w bazie sprzętu i zużytego sprzętu poszczególnych 
przedsiębiorców. Nie ma możliwości wygenerowania z tej bazy dokumentu 
potwierdzającego prawidłowość podanych wielkości. Stąd też kontrolerzy NIK nie mogli 
ocenić rzetelności tych danych oraz dokonać ustaleń, czy wszystkie zobowiązane 
podmioty wywiązały się obowiązku sprawozdawczego. Baza sprzętu i zużytego sprzętu 
w obecnej formie uniemożliwia GIOŚ prowadzenie bieżącego nadzoru nad 
sprawozdawczością.  

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 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli31, 
Głównemu Inspektorowi przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

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

 

Kielce, dnia       stycznia 2017 r. 

 Wiceprezes  
 Najwyższej Izby Kontroli 
 Ewa Polkowska 
 

 ........................................................ 
 Podpis 

  

                                                      
31 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 
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