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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 Agnieszka Olejarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/76/2016 z dnia 28 września 2016 r. 

Joanna Witkowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/77/2016 z dnia 28 września 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (dalej: WIOŚ), al. IX Wieków Kielc 
3, 25-516 Kielce. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Janiszewska, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: 
Wojewódzki Inspektor). (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
WIOŚ realizował zadanie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska2 (dalej: ustawa o IOŚ), polegające na kontroli 
podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska3 w zakresie przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (dalej: ZSEE lub zużyty sprzęt).  
Wojewódzki Inspektor, w rocznych planach kontroli WIOŚ na lata 2014-2016, 
zaopiniowanych przez wojewodę świętokrzyskiego, zgodnie z Wytycznymi do planowania 
działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska uwzględniła kontrole w zakresie 
przestrzegania przepisów ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. i 11 września 2015 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym4 (dalej: ustawa o ZSEE z 2005 r. i z 2015 r.). 
W latach 2014-2016 (do 30 września) zrealizowano 16 takich kontroli, w tym siedem 
w zakładach przetwarzania ZSEE. W latach 2014-2015 Wojewódzki Inspektor wywiązała się 
z obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli zakładu przetwarzania. 
W przypadku stwierdzenia naruszeń wymagań ochrony środowiska wydawano zarządzenia 
pokontrolne, nakładano administracyjne kary pieniężne oraz (w przypadku ujawnienia 
wykroczeń) wymierzano kary grzywny w drodze mandatu karnego lub stosowano 
pouczenia. Wnioski o podjęcie interwencji rozpatrywano poprzez wykonanie działań 
kontrolnych. WIOŚ współdziałał w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami 
kontroli w zakresie określonym w art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o IOŚ.  
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły: nieprawidłowego 
dokumentowania czynności kontrolnych w ramach 12 kontroli i nierzetelnego opisywania 
ustaleń faktycznych w dwóch protokołach kontroli; sformułowania w trzech protokołach 
kontroli nieprawidłowości polegającej na niewywiązywaniu się przez zbierającego ZSEE 
z obowiązku sprawozdawczego określonego w art. 40 ustawy o ZSEE z 2005 r., pomimo 
braku podstaw prawnych do jej zdefiniowania; niepodjęcia działań wobec sprawców 

                                                      
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. 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1688. 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm. 
4 Odpowiednio: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, ze zm. (uchylona z dniem 1 stycznia 2016 r.) oraz Dz. U. poz.1688. 
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wykroczeń, którzy naruszyli przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach5 i ustawy 
o ZSEE z 2015 r.; nałożenia mandatu za poinformowanie niezgodnie z prawdą 
Wojewódzkiego Inspektora o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego, pomimo ustania 
karalności wykroczenia; niewezwania przedsiębiorcy do złożenia informacji o zakresie 
wykonania zarządzenia pokontrolnego; nieuzasadnionej zwłoki we wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie sprzedaży 
detalicznej i hurtowej sprzętu elektrycznego wbrew przepisowi art. 41 pkt 1 ustawy o ZSEE 
z 2005 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawidłowość i skuteczność kontroli podmiotów działających 

w sektorze obrotu ZSEE 

Jednym z najważniejszych celów ekologicznych określonych w zatwierdzonych przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: Główny Inspektor) 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.) była poprawa gospodarowania odpadami. Realizacja tego celu 
miała następować m.in. poprzez kontrolę funkcjonowania systemów gospodarowania 
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Wśród najważniejszych zadań do 
realizacji przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wymienionych 
w zatwierdzonych 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 na rynku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowaniem zużytym sprzętem wymagań 
wynikających z ustawy o ZSEE z 2005 r. oraz nielegalnej działalności w zakresie zużytego 
sprzętu we współpracy z organami ścigania. W rocznych planach kontroli WIOŚ na lata 
2014-2016 uwzględniono zgodne z ww. Wytycznymi ogólnopolskie cele kontroli związane 
z systemem gospodarowania zużytym sprzętem, tj. kontrole zakładów przetwarzania ZSEE 
i kontrole przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie. Z rocznych planów kontroli WIOŚ 
wynika, że priorytetowym zadaniem o charakterze strategicznym w działalności Inspekcji 
Ochrony Środowiska określonym przez Głównego Inspektora była: w roku 2014 i 2015 – 
kontrola nielegalnej działalności w zakresie zużytego sprzętu, w roku 2016 – kontrola 
funkcjonowania systemów gospodarowania zużytym sprzętem. (dowód: akta kontroli str. 26-
185) 

Do zrealizowania w 2014 r.6 zaplanowano trzy kontrole w zakresie przestrzegania 
przepisów o ZSEE, w tym jedną w zakładzie przetwarzania i dwie u wprowadzających 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej: SEE). Dokonana w trakcie roku zmiana rocznego 
planu kontroli WIOŚ w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ZSEE polegała na 
zmniejszeniu, z powodu braków kadrowych7, liczby podmiotów zaplanowanych do 
skontrolowania (zrezygnowano z kontroli u jednego z wprowadzających SEE).  
Do zrealizowania w 2015 r.8 zaplanowano jedną kontrolę w zakresie przestrzegania 
przepisów ustawy o ZSEE (w zakładzie przetwarzania).  
W rocznym planie kontroli WIOŚ na 2016 r.9 ujęto trzy kontrole w zakresie przestrzegania 
przepisów o ZSEE (do przeprowadzenia w dwóch podmiotach prowadzących zakłady 
przetwarzania). Do 6 października 2016 r., w związku z przekazanymi przez GIOŚ do 
wykorzystania służbowego informacjami, anonimowym wnioskiem o przeprowadzenie 
kontroli oraz wpisaniem w I kwartale 2016 r. do rejestru GIOŚ zakładu przetwarzania, 

                                                      
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm. 
6 Według rocznego planu kontroli WIOŚ na 2014 r. przedłożonego wojewodzie świętokrzyskiemu pismem z 9 grudnia 2013 r. 
(znak: Ip.0431.2.2013). 
7 Tj. przeniesienia inspektora wykonującego czynności kontrolne na stanowisko kierownika Laboratorium, wyłączenia z pracy 
terenowej pracownika zastępującego nieobecnego naczelnika Wydziału Inspekcji oraz odejścia inspektora na emeryturę. 
8 Według rocznego planu kontroli WIOŚ na 2015 r. przedłożonego wojewodzie świętokrzyskiemu pismem z 22 grudnia 2014 r. 
(znak: Ip.0431.7.2014) oraz rocznego planu kontroli WIOŚ na 2015 r. (stan na 31 grudnia 2015 r.). 
9 Przedłożonym wojewodzie świętokrzyskiemu pismem z 30 listopada 2015 r. (znak: Ip.0431.2.2015). 
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zwiększono o cztery liczbę planowych kontroli w powyższym zakresie (do przeprowadzenia 
u jednego prowadzącego zakład przetwarzania i trzech wprowadzających). (dowód: akta 
kontroli str. 91-226, 230) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła: W pierwotnych planach kontroli na rok 2015 i 2016 nie 
ujęto podmiotów innych niż zakłady przetwarzania ZSEE, ponieważ ustawa o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie nakłada obowiązku prowadzenia corocznej 
kontroli takich podmiotów. (…) Zgodnie z obowiązującą kategoryzacją zakładów, 
w przypadku podmiotów zbierających, kontrole przewidziane były do realizacji raz na kilka 
lat. W przypadku zgłoszonej interwencji istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli. (…) 
w WIOŚ Kielce brakuje etatów inspekcyjnych. Ponadto z wyjaśnień Wojewódzkiego 
Inspektora wynika, że w rocznych planach kontroli WIOŚ nie uwzględniano innych niż 
zakłady przetwarzania podmiotów podlegających ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym również z powodu potrzeby skontrolowania przez inspektorów WIOŚ na 
wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stacji 
demontażu pojazdów oraz dużą liczbą zadań nałożonych przez ustawodawcę na Inspekcję 
Ochrony Środowiska. (dowód: akta kontroli str. 229, 234, 235) 

W rocznych planach kontroli WIOŚ na lata 2014-2016 – jak wynika z wyjaśnień 
Wojewódzkiego Inspektora – uwzględniono wszystkie podmioty prowadzące zakłady 
przetwarzania, które w momencie tworzenia tych planów były wpisane do prowadzonego 
przez Głównego Inspektora rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (dalej: rejestru GIOŚ). (dowód: akta kontroli str. 229) 

Wszystkie zaplanowane w roku 2014 i 2015 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy o ZSEE zostały zrealizowane. W 2016 r. (do 9 listopada) z siedmiu planowanych 
kontroli w powyższym zakresie zrealizowano cztery. (dowód: akta kontroli str. 186-226, 236-
241, 265-267, 269, 358-386, 510-585, 1020-1159, 1189-1256) 

Zagadnienia związane z zużytym sprzętem zbadano10 również: 
− w 2014 r. w ramach kontroli pozaplanowej (interwencyjnej). Celami tej kontroli, 

wymienionymi w protokole kontroli, były ocena wypełnienia wymogów w zakresie 
postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi oraz sprawdzenie 
przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

− w 2015 r. podczas trzech kontroli planowych, w ramach których nie planowano 
sprawdzenia przestrzegania przepisów o ZSEE (w jednej z tych kontroli, celem 
przyjętym w trakcie jej realizacji była kontrola przestrzegania przepisów o ZSEE) 
i trzech kontroli pozaplanowych (dwóch interwencyjnych i jednej inwestycyjnej), których 
celem było m.in. sprawdzenie przestrzegania przepisów o ZSEE; 

− w 2016 r. (do 9 listopada) w dwóch kontrolach planowych, w ramach których nie 
planowano sprawdzenia przestrzegania przepisów o ZSEE (w jednej z tych kontroli, 
celem przyjętym w trakcie jej realizacji była kontrola przestrzegania przepisów o ZSEE) 
i jednej kontroli pozaplanowej (interwencyjnej), której celem było skontrolowanie 
przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami 
niebezpiecznymi oraz przepisów o ZSEE. (dowód: akta kontroli str. 186-226, 236-255, 
265-267, 269, 272-357, 387-509, 1160-1188) 

Podsumowując, w 2014 r. zrealizowano trzy kontrole w zakresie zużytego sprzętu, w 2015 r. 
– siedem i w 2016 r. (do 30 września) – sześć. Liczba tych kontroli stanowiła odpowiednio 
1%, 2,1% i 2,3% wszystkich kontroli z wyjazdem w teren11. 

Zagadnienia związane ze zużytym sprzętem skontrolowano w 2014 r. u trzech 
przedsiębiorców12, w 2015 r. u sześciu13 i w 2016 r. (do 30 września) u sześciu14. 
(dowód: akta kontroli str. 265-267, 269, 270) 

                                                      
10 Opisano w protokołach kontroli nr WIOS-KIELC 25/2014, 242/2015, 278/2015, 307/2015, 186/2015, 328/2015, 342/2015, 
272/2016, 280/2016, 216/2016. 
11 Tego typu kontroli wykonano 309 w 2014 r., 331 w 2015 r. i 260 w 2016 r. (do 30 września). 
12 Wprowadzającego SEE (kontrola planowa), prowadzącego zakład przetwarzania (kontrola planowa) i zbierającego ZSEE 
(kontrola pozaplanowa). 
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W 2016 r. (wg stanu na dzień 30 września), na terenie działania WIOŚ funkcjonowały 144 
podmioty uczestniczące w systemie gospodarowania zużytym sprzętem15, tj. 71 
wprowadzających SEE, 67 zbierających zużyty sprzęt, trzy podmioty prowadzące zakłady 
przetwarzania i trzy podmioty prowadzące działalność w zakresie recyklingu. WIOŚ nie 
posiadał danych o liczbie podmiotów objętych ustawą o ZSEE działających na terenie 
województwa świętokrzyskiego na koniec 2014 i 2015 roku16.  

Na dzień 30 września 2016 r. udział podmiotów skontrolowanych przez WIOŚ w ogólnej 
liczbie podmiotów uczestniczących w systemie gospodarowania ZSEE ujętych w rejestrze 
GIOŚ wynosił: 1,4% dla wprowadzających SEE, 3% dla zbierających ZSEE, 66,7% dla 
prowadzących zakład przetwarzania, 0% dla prowadzących działalność w zakresie 
recyklingu ZSEE. (dowód: akta kontroli str. 270) 

Kontrole w zakresie zużytego sprzętu prowadzono pod kątem przestrzegania przepisów 
i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Zakres przedmiotowy kontroli 
prowadzonych u podmiotów zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt obejmował m.in. 
sprawdzenie przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
oraz wymogów ustawy o odpadach w zakresie posiadania zezwolenia na zbieranie i/lub 
przetwarzanie odpadów oraz przestrzegania zawartych w nich warunków, prowadzenia 
ewidencji odpadów, postępowania z odpadami, rocznej sprawozdawczości do marszałka 
województwa w zakresie gospodarki odpadami. U wprowadzających SEE sprawdzano 
wywiązywanie się z wybranych obowiązków nałożonych przepisami o ZSEE. (dowód: akta 
kontroli str. 265-267, 272-585, 1012-1256) 

Zgodnie z art. 5a ust. 7 ustawy o IOŚ, pozaplanowe kontrole przeprowadza się 
w szczególności w celu jak najszybszego zbadania skarg i wniosków o interwencję. 
Kontrole pozaplanowe, w których zbadano zagadnienia związane z zużytym sprzętem17 
podjęto: 
− w 2014 r. w związku informacją z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie 

o prowadzonym postępowaniu sprawdzającym dotyczącym składowania na terenie 
punktu skupu złomu samochodów i ich części w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu 
człowieka; 

− w 2015 r. w związku z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie 
prowadzącym sortownię odpadów komunalnych, z wnioskiem GIOŚ 
o przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie w zakresie prowadzonej przez nich 
działalności oraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu działalności związanej 
z przetwarzaniem ZSEE i recyklingiem kabli;  

− w 2016 r. w związku z wniesionym za pomocą poczty elektronicznej wnioskiem 
o interwencję z powodu zalewania nieruchomości wodą deszczową spływającą 
z działki, na której znajduje się skup złomu. 

Wyniki kontroli pozaplanowych potwierdziły zasadność interwencji w dwóch przypadkach. 
(dowód: akta kontroli str. 265-267, 272-357, 456-509) 

W roku 2014 i 2015, Wojewódzki Inspektor wywiązała się z obowiązku, o którym mowa 
w art. 16 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r., tj. przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli 
zakładu przetwarzania. W 2016 r. (do 30 września), w ramach realizacji obowiązku 
określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2015 r., skontrolowano dwa z czterech 
zakładów przetwarzania. W jednym nieskontrolowanym w tym okresie zakładzie 
przetwarzania, w IV kwartale 2016 r. przeprowadzono kontrolę doraźną zleconą przez 

                                                                                                                                       
13 Trzech zbierających ZSEE, w tych dwóch w ramach kontroli pozaplanowych oraz trzech prowadzących zakład 
przetwarzania, w tym dwóch w ramach kontroli planowych. 
14 Wprowadzającego SEE (kontrola planowa), prowadzącego działalność gospodarczą w imieniu i na rzecz wprowadzającego 
SEE polegającą na pośrednictwie w zakupie SEE spoza terytorium kraju (kontrola planowa), dwóch zbierających ZSEE, w tym 
jednego w ramach kontroli planowej oraz dwóch prowadzących zakład przetwarzania (kontrole planowe). 
15 Dane z rejestru GIOŚ. Przedsiębiorca uzyskuje wpis do rejestru GIOŚ ze względu na siedzibę firmy, która nie musi być 
zbieżna z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. 
16 Nie posiadał danych o liczbie podmiotów objętych ustawą o ZSEE ujętych w rejestrze GIOŚ, gdyż dane w tym rejestrze są 
na bieżąco aktualizowane (nie są archiwizowane).  
17 Ustalenia udokumentowano w protokołach kontroli nr WIOS-KIELC 25/2014, 186/2015, 328/2015, 342/2015, 216/2016. 
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Delegaturę NIK w Kielcach, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli18 (dalej: ustawa o NIK). (dowód: akta kontroli str. 265-267, 269, 
270) 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy o IOŚ, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
kierując działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa, wykonuje 
jej zadania zgodnie z ogólnymi kierunkami działania, zaleceniami i wytycznymi Głównego 
Inspektora.  
Główny Inspektor w celu określenia kompleksowego i jednolitego w skali kraju zakresu 
kontrolowanych zagadnień dla przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania 
opracował i przekazał do stosowania w dniu 24 maja 2010 r. wszystkim wojewódzkim 
inspektoratom ochrony środowiska Wytyczne do przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska kontroli zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (dalej: Wytyczne), które miały być pomocne przy zwalczaniu tzw. „szarej 
strefy” w systemie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakładach przetwarzania ZSEE należało sprawdzić:  
− wyposażenie zakładu w wymagane urządzenia i instalacje oraz prawidłowość 

prowadzenia demontażu zużytego sprzętu;  
− faktyczne możliwości technologiczne dokonywania przetwarzania zużytego sprzętu, 

w tym skontrolować przepływ masy odpadów zużytego sprzętu i wytworzonych 
odpadów w zakładzie przetwarzania (od chwili odbioru odpadów przez zakład poprzez 
jego przetworzenie aż do przekazania wytworzonych odpadów do odzysku 
i recyklingu); 

− prawidłowość przetwarzania frakcji problemowych ze zużytego sprzętu zawierających 
substancje zubażające warstwę ozonową oraz luminofor; 

− posiadane decyzje pod kątem przestrzegania warunków w nich zawartych, szczególnie 
z zakresu gospodarki odpadami;  

− obowiązki wynikające z ustawy o odpadach, tj. prawidłowość postępowania 
z zebranymi i wytworzonymi odpadami, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji 
odpadów, roczną sprawozdawczość do marszałka województwa w zakresie 
gospodarowania odpadami; 

− wypełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o ZSEE z 2005 r.  
Według Wytycznych kontrole należało przeprowadzić zgodnie z zasadami przedstawionymi 
w Systemie Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska. (dowód: akta kontroli str. 89, 1303-
1355) 

W latach objętych kontrolą WIOŚ przeprowadził siedem kontroli w zakładach przetwarzania 
ZSEE. Przeprowadzenie kontroli zgodnie z Wytycznymi zbadano na próbie trzech kontroli19 
(tj. 43%). Analiza protokołów kontroli o numerach WIOS-KIELC 98/2014, WIOS-KIELC 
130/2015 i WIOS-KIELC 307/2015, sporządzonych po przeprowadzonych kontrolach 
w zakładzie przetwarzania MB Recykling wykazała, że zgodnie z Wytycznymi sprawdzono 
przestrzeganie warunków posiadanych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, 
prowadzenie ewidencji odpadów, rodzaje i ilość odpadów przekazywanych przedsiębiorcom 
w celu odzysku innego niż recykling, recyklingu  bądź unieszkodliwiania, spełnienie przez 
zakład wymagań technicznych wynikających z ustawy o ZSEE, prawidłowość prowadzenia 
demontażu przyjętego zużytego sprzętu, wywiązywanie się z obowiązków zawarcia umowy 
z wprowadzającym SEE, wystawiania zaświadczeń o przetworzonym zużytym sprzęcie, 
sporządzania i przekazywania marszałkowi województwa świętokrzyskiego zbiorczego 
zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz 
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (dalej: 

                                                      
18 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 
19 W 2014 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o., Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego; w 2015 r. w MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k oraz 
w MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k, Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego Micigózd działki o nr ewidencyjnym 13/4 i 14/4; w 2016 r. w MB Recykling Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. 
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zbiorczego zestawienia danych) i Głównemu Inspektorowi sprawozdań wymaganych 
ustawą o ZSEE. (dowód akta kontroli str. 1012-1271) 

Zapisy w protokołach kontroli nie odnoszą się do prawidłowości sporządzania 
i terminowości przekazywania marszałkowi województwa świętokrzyskiego zbiorczych 
zestawień danych, prawidłowości sporządzania i terminowości przekazywania Głównemu 
Inspektorowi sprawozdań wymaganych ustawą o ZSEE z 2005 r. Z protokołów kontroli nie 
wynika, aby pojemniki do magazynowania baterii, kondensatorów zawierających PCB oraz 
innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne spełniały określone przepisami 
prawa wymogi. Zapisy w protokołach kontroli nie potwierdzają zbadania faktur VAT za 
wykonaną usługę pod kątem ich prawidłowości (za wyjątkiem 2014 r.). Ogólne, 
niejednoznaczne zapisy w protokołach kontroli odnoszące się do powyższych zagadnień nie 
pozwoliły na stwierdzenie, czy kontrole w zakładach przetwarzania przeprowadzone zostały 
zgodnie z Wytycznymi. (dowód akta kontroli str. 1016-1019, 1024-1050, 1105-1121, 1356-
1360) 

Zgodnie z jedną podstawowych zasad strategii postępowania kontrolnego przyczyniającą 
się do skutecznej likwidacji „szarej strefy”20 jest wykonywanie w miarę możliwości kontroli 
krzyżowych między wybranymi zakładami przetwarzania, a podmiotami dostarczającymi 
zebrany zużyty sprzęt i dokonującymi recyklingu lub odzysku odpadów wytworzonych ze 
zużytego sprzętu. Wskazanie przeprowadzenia co najmniej jednej kontroli krzyżowej 
zawarto w Wytycznych w ppkt 4.3. Kontrola przepływu masy odpadów zużytego sprzętu 
i wytworzonych odpadów w zakładzie przetwarzania od chwili odbioru odpadów przez 
zakład poprzez jego przetworzenie aż do przekazania wytworzonych odpadów do odzysku 
i recyklingu21. WIOŚ nie przeprowadzał kontroli krzyżowych, gdyż – jak wyjaśniła 
Wojewódzki Inspektor – braki kadrowe ograniczają możliwości prowadzania takich kontroli. 
(dowód: akta kontroli str. 230, 1303-1355) 

Z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora złożonych w sprawie weryfikacji protokołów kontroli, 
pod kątem stosowania podczas kontroli zakładów przetwarzania przez inspektorów WIOŚ 
Wytycznych, wynika, że Wytyczne nie są obowiązującym źródłem prawa, lecz dokumentem 
pomocniczym, przydatnym do przeprowadzenia kontroli oraz że inspektor jest niezależny 
w prowadzeniu kontroli i ma możliwość dowolnego formułowania zapisów w protokole 
kontroli, przy czym zgodnie z prawdą. Inspektor – jak wyjaśniła Wojewódzki Inspektor – 
przeprowadzając kontrolę w oparciu o wytyczne ma możliwość stosowania w protokołach 
zapisów, które nie muszą być odpowiedziami na każdy wers wytycznych. Protokół musi 
zawierać natomiast takie dane i uwzględniać dowody, które dowodzą zaistnienia 
nieprawidłowości i naruszeń przepisów prawa.  

Z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora wynika, że nie zgłaszano do GIOŚ problemów 
z realizacją kontroli według Wytycznych, a trudności napotykane w trakcie kontroli były 
omawiane na szkoleniach organizowanych przez GIOŚ. (dowód: akta kontroli str. 234) 

Główny Inspektor nie ustalił wytycznych do przeprowadzania kontroli innych niż zakłady 
przetwarzania podmiotów objętych ustawą o ZSEE. 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 Środowiska22, opracowanym w ramach projektu PL0100 Wzrost 
efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń 
norweskich. Analiza dwóch protokołów kontroli nr WIOS-KIELC 186/2015 i WIOS-KIELC 
242/2015 (22% kontroli przeprowadzonych u innych niż zakłady przetwarzania podmiotów 

                                                      
20 Podstawowe zasady tej strategii zawarto w Wytycznych w dziale II Strategia IOŚ dla kontroli zakładów przetwarzania  
w zakresie zwalczania „szarej strefy”. 
21 W dziale V Zakres przedmiotowy kontroli, w pkt 4 Gospodarka odpadami. 
22 Sygnatura dokumentu 1.3.1.6 wersja 0.03 z 2 sierpnia 2010 r. 
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objętych ustawą o ZSEE) wykazała, że kontrole obu podmiotów zbierających zużyty sprzęt 
zostały przeprowadzone w zakresie określonym w powyższej procedurze. (dowód: akta 
kontroli str. 89, 318-328, 430-443, 1302) 

WIOŚ nie wprowadzał własnych zmian w metodyce prowadzenia kontroli w zakresie 
zużytego sprzętu mających na celu zminimalizowanie występowania niepożądanych zjawisk 
na rynku ZSEE, ponieważ – jak wyjaśniła Wojewódzki Inspektor – metodyka prowadzenia 
kontroli wynika z wytycznych centralnych GIOŚ, które są obowiązujące do stosowania, 
a sposób prowadzenia kontroli określony jest w informatycznym systemie kontroli ISK. 
(dowód: akta kontroli str. 230) 

Nieprawidłowości w zakresie odnoszącym się do zużytego sprzętu stwierdzono w 13 
kontrolach23, tj. w 76,5% kontroli przeprowadzonych w latach 2014-2016 (do 30 września) 
w zakresie zużytego sprzętu. Nieprawidłowości te polegały w szczególności na: 
1) nieprzekazaniu zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r. burmistrzowi, 

prezydentowi miasta informacji zawierającej firmę, oznaczenie siedziby i adres albo 
imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt oraz adresy punktów zbierania 
zużytego sprzętu (4 kontrole); 

2) niezłożeniu do GIOŚ wniosku o wpis do rejestru GIOŚ w związku z prowadzeniem 
działalności w zakresie zbierania ZSEE (3); 

3) nieprowadzeniu zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach jakościowej i ilościowej 
ewidencji odpadów (3); 

4) niewykonaniu obowiązku sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego zbiorczego zestawienia danych, wykonaniu tego obowiązku 
nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym (3); 

5) niesporządzeniu i nieprzedłożeniu Głównemu Inspektorowi sprawozdań o masie 
zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania ZSEE (3); 

6) gromadzeniu odpadów w sposób nieselektywny i nieuporządkowany (3); 
7) naruszeniu warunków posiadanej decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów, w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania ZSEE, poprzez zbieranie 
i magazynowanie odpadów ZSEE na terenie nieobjętym decyzją (2); 

8) magazynowaniu odpadów w miejscu niewyposażonym, zgodnie z art. 45 pkt 2 ustawy 
o ZSEE z 2005 r., w zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników 
atmosferycznych (2);  

9) umieszczaniu zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (2). 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami ośmiu podmiotom wydano łącznie 11 
zarządzeń pokontrolnych, w których zobowiązano ich m.in. do: 
− uporządkowania terenu, tj. usunięcia wszystkich odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania oraz magazynowania 
odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem, 
w miejscach na ten cel przeznaczonych, w sposób selektywny i zorganizowany 
(3 kontrole); 

− przekazania burmistrzowi, prezydentowi miasta informacji o rozpoczęciu działalności 
w zakresie zbierania ZSEE (3); 

− sporządzania i przedkładania Głównemu Inspektorowi sprawozdania o masie 
zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu 
(2); 

− złożenia do GIOŚ wniosku o wpis do rejestru w związku z prowadzeniem działalności 
w zakresie zbierania ZSEE (2); 

− uzupełnienia i prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów (2); 
− zbierania zużytego sprzętu w sposób selektywny, nieumieszczania go z innymi 

odpadami (1). 

Z dziesięciu24 złożonych do 30 listopada 2016 r. Wojewódzkiemu Inspektorowi informacji 
o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych 
                                                      
23 Nieprawidłowości w zakresie odnoszącym się do zużytego sprzętu opisano w protokołach Nr WIOS-KIELC 25/2014, 
98/2014, 125/2014, 130/2015, 186/2015, 242/2015, 278/2015, 307/2015, 328/2015, 216/2016, 281/2016, 279/2016, 251/2016.  
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naruszeń wynika, że siedem zarządzeń pokontrolnych zostało wykonanych, jedno25 było 
w trakcie realizacji, dwa26 nie zostały wykonane (ich realizacja nie została sprawdzona27). 
Realizację zarządzeń pokontrolnych odnoszących się do nieprawidłowości związanych 
z zużytym sprzętem sprawdzono u jednego z kontrolowanych podmiotów w trakcie 
kolejnych corocznych kontroli planowych. Dwukrotnie u tego przedsiębiorcy prowadzącego 
zakład przetwarzania stwierdzono niewykonanie zarządzeń pokontrolnych28. W związku 
z tym, w roku 2015 i 2016, za poinformowanie niezgodnie z prawdą Wojewódzkiego 
Inspektora o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych, nałożone zostały, na podstawie art. 31a 
ust. 1 pkt 2 ustawy o IOŚ, kary grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł. 
Jedna z tych kar została wymierzona po upływie roku od popełnienia wykroczenia. (dowód: 
akta kontroli str. 265-267, 272-585, 1012-1015/1, 1160-1256) 

Wojewódzki Inspektor została poinformowana o zakresie wykonania zarządzeń 
pokontrolnych po wyznaczonym terminie w dwóch przypadkach (z opóźnieniem 3 i 9 
dniowym), w pozostałych ośmiu terminowo. (dowód: akta kontroli str. 272-585) 

Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy o IOŚ, kto w wyznaczonym terminie nie informuje 
organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.  

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, iż analizując rodzaj naruszenia oraz stopień szkodliwości 
czynu polegającego na nieterminowym przesłaniu informacji o zakresie wykonania 
zarządzenia pokontrolnego IK.703.0.250.103.2015.ZA z 29 września 2015 r. (opóźnienie 
o 1 dzień roboczy) oraz biorąc pod uwagę rozmiar działań podjętych przez przedsiębiorcę 
w celu usunięcia naruszeń, WIOŚ uznał niską wagę tego wykroczenia i nie podjął kroków 
administracyjnych w zakresie nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego. Ponadto 
wyjaśniła, iż ukaranie grzywną za powyższe wykroczenie wiązałoby się z kolejną kontrolą 
pozaplanową, na przeprowadzenie której WIOŚ nie ma wystarczającej liczby pracowników. 
W tym szczególnym przypadku, w trakcie następnej kontroli zakładu, naruszenie takie 
skutkowałoby zastosowaniem pouczenia, ponieważ, zgodnie z Kodeksem postępowania 
w sprawach o wykroczenia, należy miarkować sankcje karne w stosunku do wagi 
wykroczenia. (dowód: akta kontroli str. 648) 

Nie nałożono kary grzywny za niezłożenie w wyznaczonym terminie informacji o zakresie 
wykonania zarządzenia pokontrolnego IK.703.0.193.74.2015.ZA z 15 lipca 2015 r, ponieważ 
– jak wyjaśniła Wojewódzki Inspektor – zarządzenia zostały zrealizowane w wyznaczonym 
terminie, a 9-dniowe opóźnienie w przekazaniu informacji nie miało wpływu na ochronę 
środowiska. Poza tym grzywnę można nałożyć tylko w trakcie kontroli. (dowód: akta kontroli 
str. 594) 

W ośmiu przypadkach stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorców kontrolowanych 
w zakresie zużytego sprzętu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 2 (tj. niezłożenie do Głównego 
Inspektora wniosku o wpis do rejestru GIOŚ), art. 36 (umieszczanie zużytego sprzęt łącznie 
z innymi odpadami), art. 37 (nieprowadzenie selektywnego zbierania zużytego sprzętu) 
i art. 39 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r. (niezłożenie burmistrzowi, prezydentowi miasta 
informacji o rozpoczęciu działalności w zakresie zbierania ZSEE), art. 16 (nieprowadzenie 

                                                                                                                                       
24 Termin realizacji jednego z 11 zarządzeń pokontrolnych (IK.703.0.262.88.2016.ZA.KZ z 14 września 2016 r.) wyznaczono 
na 31 grudnia 2016 r.  
25 Zarządzenie pokontrolne IK. 703.0.216.60.2016.ZA.ZK z 25 lipca 2016 r. 
26 Zarządzenie pokontrolne IK.703.0.115.60.2014.ZA z 15 lipca 2014 r., w którym zarządzono podjęcie działań zmierzających 
do uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie wprowadzania sprzętu oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zarządzenie pokontrolne IK.703.0.328.153.2015-2016.ZA z 13 stycznia 2016 r., w którym zarządzono 
zaprzestać transportu odpadów do czasu uregulowania stanu formalno-prawnego w tym zakresie (w informacji o wykonaniu 
zarządzenia pokontrolnego podano, że spółka nie prowadziła transportu odpadów, a w kartach przekazania odpadów błędnie 
wpisano spółkę jako transportującego odpady). 
27 Z protokołu kontroli nr WIOS-KIELC 280/2016 wynika, że spółka w dniu 22 września 2016 r., tj. w dniu podjęcia próby 
przeprowadzenia kontroli nie posiadała siedziby i nie prowadziła działalności na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Z zapisów w protokole kontroli nr WIOS-KIELC 279/2016 nie wynika, aby zbadano realizację zarządzenia pokontrolnego 
polegającego na zaprzestaniu transportu odpadów do czasu uregulowania stanu formalno-prawnego w tym zakresie.  
28 Tj. w 2015 r. zarządzenia pokontrolnego IK.703.0.103.45.2014.ZA z 17 czerwca 2014 r. i w 2016 r. zarządzenia 
pokontrolnego IK.703.0.139.50.2015.ZA z 11 czerwca 2015 r.  
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gospodarki odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska) i art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach (nieprowadzenie ewidencji odpadów), art. 76 
ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową29, za które ustawodawca przewidział karę 
grzywny, inspektorzy WIOŚ odstąpili od jej wymierzenia w drodze mandatu karnego, 
poprzestając na pouczeniu.  

Kary grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł zostały nałożone na 
kontrolowanych w zakresie zużytego sprzętu za naruszenie art. 16, art. 66, art. 76 i art. 155 
ustawy o odpadach (za termicznie przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów), 
art. 44 ust. 2 ustawy o ZSEE z 2005 r. (nieusuwanie składników niebezpiecznych, 
materiałów lub części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy) oraz za 
poinformowanie niezgodnie z prawdą Wojewódzkiego Inspektora o wykonaniu zarządzeń 
pokontrolnych. Ogółem nałożono osiem mandatów na łączną kwotę 4.000 zł.  

Administracyjne kary pieniężne wymierzono kontrolowanym w zakresie zużytego sprzętu na 
podstawie: 
− art. 200 ustawy o odpadach30 w związku z art. 237 ust. 1 tej ustawy za nieterminowe 

przekazanie marszałkowi województwa świętokrzyskiego zbiorczego zestawienia 
danych za 2014 r. w wysokości 500 zł oraz za sporządzenie ww. zestawienia za 
2014 r. niezgodnie ze stanem faktycznym w tej samej wysokości; 

− art. 194 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach za gospodarowanie odpadami niezgodnie 
z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów w wysokości 1.000 zł; 

− art. 194 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadaną 
decyzją udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem 
zakładu przetwarzania ZSEE  w wysokości 5.000 zł. 

Łączna kwota wymierzonych kar wyniosła 7.000 zł.  

Ponadto w 2016 r. prowadzono osiem postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia 
kary pieniężnej, które na dzień 9 grudnia 2016 r. nie zostały zakończone. Postępowania te 
wszczęto na podstawie: 
− art. 80 ust. 8 ustawy o ZSEE z 2005 r. za prowadzenie, wbrew przepisowi art. 41 pkt 1 

tej ustawy, sprzedaży sprzętu pochodzącego od wprowadzającego sprzęt 
niezarejestrowanego w rejestrze; 

− art. 91 ustawy o ZSEE z 2015 r. za niedopełnienie obowiązków wprowadzającego 
SEE, określonych w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1 i art. 22 
ust. 1 tej ustawy31; 

− art. 91 pkt 36 ustawy o ZSEE z 2015 r. za niewyposażenie miejsc do magazynowania 
zużytego sprzętu przed poddaniem go przetwarzaniu, zgodnie z przepisami art. 50 tej 
ustawy32; 

− art. 91 pkt 36-38 ustawy o ZSEE z 2015 r. za nieprzestrzeganie przepisów art. 50, 
art. 51 ust. 1, tj. niewyposażenie zakładu przetwarzania zgodnie z tymi przepisami 
oraz art. 51 ust. 2, tj. przyjmowanie zużytego sprzętu do zakładu, który nie jest 
wyposażony zgodnie z art. 51 ust. 133; 

− art. 194 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach za gospodarowanie odpadami niezgodnie 
z posiadanym zezwoleniem (dwa postępowania34) oraz za zbieranie odpadów bez 
wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 tej ustawy (jedno postępowanie35); 

− art. 195 ustawy o odpadach za transport odpadów bez wymaganego zezwolenia, 
o którym mowa w art. 233 ust. 2 tej ustawy36; 

                                                      
29 Dz. U. z 2014 r. poz. 436. Ustawa uchylona z dniem 10 lipca 2015 r. 
30 Artykuł ten obowiązywał do 31 grudnia 2015 r. 
31 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego IK.7062.70.00.3.2016.KZ z 28 października 2016 r.  
32 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego IK.7062.70.00.1.2016.KZ z 14 września 2016 r. 
33 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego IK.7062.70.00.2.2016 z 11 października 2016 r.  
34 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego IK.7062.70.17.2016 z 11 października 2016 r. oraz 
zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego IK.7062.70.13.2016.KZ z 14 września 2016 r. 
35 Zawiadomienie IK.7062.70.10A.2016.KZ z 29 września 2016 r. Postępowanie na etapie zakończenia zbierania dowodów  
i materiałów w sprawie nałożenia kary pieniężnej. 
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− art. 200 ustawy o odpadach w związku z art. 237 ust. 1 tej ustawy za niesporządzenie 
i nieprzekazanie marszałkowi województwa świętokrzyskiego zbiorczego zestawienia 
danych za 2015 r.37 (dowód: akta kontroli str. 265-267, 272-585, 1012-1256, 1282, 
1284) 

WIOŚ współdziałał w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, 
tj. właściwymi organami samorządu terytorialnego, powiatowym inspektorem nadzoru 
budowlanego, Policją oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Współdziałanie 
to obejmowało przekazywanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 
WIOŚ oraz wymianę informacji o wynikach kontroli. Przekazując informacje o stwierdzonych 
w kontrolach nieprawidłowościach, w dwóch przypadkach zwrócono się jednocześnie 
o wezwanie przedsiębiorcy, na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o odpadach, do 
niezwłocznego zaniechania naruszeń, w jednym o wydanie, na podstawie art. 26 ust. 2 ww. 
ustawy, decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca 
nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania. W dwóch przypadkach 
z dziewięciu, w których WIOŚ przekazał do organów kontroli informację 
o nieprawidłowościach związanych z gospodarowaniem zużytym sprzętem, WIOŚ otrzymał 
materiały wskazujące na podjęcie przez te organy działań (tj. zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów, wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń posiadanego zezwolenia na 
zbieranie odpadów oraz pismo informujące o działaniach podjętych zarówno wobec 
zbierającego ZSEE, jak i przez ten podmiot38). 

WIOŚ nie przeprowadzał kontroli w zakresie zużytego sprzętu z udziałem innych organów 
kontroli. (dowód: akta kontroli str. 265-267, 272-585) 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy o IOŚ, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
kierując działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa dokonuje na 
obszarze województwa analiz i ocen przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 2 
ust. 1 tej ustawy. Jak podała Wojewódzki Inspektor, wyniki analiz i ocen przestrzegania 
przepisów dotyczących zużytego sprzętu za rok 2014 i 2015 zawarto w przedkładanych 
Głównemu Inspektorowi, na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 5 ww. ustawy, informacjach 
o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa 
świętokrzyskiego. W informacji tych znalazło się stwierdzenie, że przedsiębiorcy zbierający 
ZSEE i wprowadzający SEE nie mają świadomości o ciążących na nich obowiązkach 
wynikających z ustawy o ZSEE oraz innych przepisach z zakresu ochrony środowiska. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, iż wyniki powyższych analiz i ocen były brane pod uwagę 
w trakcie planowania następnych kontroli. Szczególnie zwracano uwagę na zamieszczanie 
w materiałach z kontroli szczegółowych opisów stanu faktycznego i dokumentów 
poświadczających rzeczywisty zakres działań kontrolowanego podmiotu, aby było możliwe, 
nawet po upływie czasu, wykorzystanie zgromadzonych informacji (…). (dowód: akta 
kontroli str. 607, 611-646) 

Wnioski w zakresie zmian prawa wynikające z kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ 
w latach 2014-2015 – jak wyjaśniła Wojewódzki Inspektor – były następujące:  
− punkty skupu złomu nie powinny przyjmować niekompletnego ZSEE; 
− zwiększenie kwoty mandatów możliwych do nałożenia przez inspektora w trakcie jednej 

kontroli za stwierdzone naruszenia; 
− nieadekwatne kwoty kar za popełnione czyny: za małe kary za faktyczne zagrożenie 

dla środowiska np. spalanie odpadów a za duże kary za brak przesłania np. 
sprawozdań (dotkliwe szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw); 

− kary za nieprzesłanie sprawozdania powinny być w drodze mandatu, a nie w formie 
decyzji administracyjnej (wydłużona procedura); 

                                                                                                                                       
36 Zakończono postępowanie dowodowe. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego IK.7062.70.1A.2016 z 22 
lutego 2016 r. 
37 Postępowanie na etapie zakończenia zbierania dowodów i materiałów w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Zawiadomienie 
IK.7062.70.11A.2016.KZ z 29 września 2016 r. 
38 Z pisma z 26 listopada 2015 r. znak: ROL.6233.19.2015.V wynika, że zbierający ZSEE usunął nieprawidłowości. 
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− zniesienie zawiadomień o kontrolach z zakresu ochrony środowiska. 
Powyższe wnioski nie zostały przekazane do organów stanowiących prawo. (dowód: akta 
kontroli str. 230) 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie39, 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. Ponadto zgodnie z art. 51 ww. ustawy, 
wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie kieruje nią 
i koordynuje jej działalność, kontroluje jej działalność, zapewnia warunki skutecznego jej 
działania oraz ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania. 

W latach 2014-2016 wojewoda świętokrzyski nie kontrolowała wykonywania przez WIOŚ 
zadań wynikających z ustawy o IOŚ, w szczególności zadania, o którym mowa w art. 2 
ust. 1 pkt 1 lit. j, polegającego na kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania przepisów 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (dowód: akta kontroli str. 811-818) 

W okresie objętym kontrolą WIOŚ przekazywał wojewodzie świętokrzyskiemu, w związku 
z jego prośbami wystosowanymi na podstawie art. 26 ustawy o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie, półroczne i roczne sprawozdania z działalności kontrolnej WIOŚ. 
W informacji uzyskanej od wojewody świętokrzyskiego podano, że Wydział Prawny, 
Nadzoru i Kontroli nie podejmował szczególnych działań nadzorczych na działalnością 
kontrolną WIOŚ w zakresie przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym w związku z brakiem takiej konieczności. (dowód: akta kontroli str. 649-
808) 

W 2016 r. GIOŚ przeprowadził w WIOŚ kontrolę w zakresie oceny wdrożenia Systemu 
Kontroli oraz Informatycznego Systemu Kontroli. Była to jedyna kontrola przeprowadzona 
przez GIOŚ w latach 2014-2016. (dowód: akta kontroli str. 817-826) 

W Wydziale Inspekcji WIOŚ zatrudnionych było na dzień 1 stycznia 2014 r. 20 pracowników 
(19,5 etatów), w tym realizujących kontrole z wyjazdem w teren – 16 (15,5 etatów). 
W trakcie 2014 r. jedna z tych osób przeszła do innego wydziału, jedna odeszła z pracy, 
jedną osobę przyjęto. W 2015 r. w Wydziale Inspekcji zatrudniono jednego pracownika, 
który w 2016 r. zrezygnował z pracy. W wyniku tych zmian, na dzień 30 września 2016 r., 
w WIOŚ zatrudnionych było 19 osób (18,5 etatów), w tym 15 inspektorów prowadzących 
kontrole w terenie (14,5 etatów). (dowód: akta kontroli str. 827) 

Wojewódzki Inspektor pismem z 25 lipca 2014 r. poinformowała wojewodę świętokrzyskiego 
o niedoborze jednego etatu na realizację nowych zadań wynikających z projektu ustawy 
o ZSEE. W kolejnym piśmie (z 20 lipca 2015 r.) zasygnalizowała, że bez dodatkowego 
wzmocnienia kadrowego Wydziału Inspekcji o jeden etat może zostać zagrożone wykonanie 
zadań nałożonych na Inspekcję Ochrony Środowiska znowelizowaną ustawą o odpadach 
oraz nową ustawą „śmieciową”. W 2016 r. Wojewódzki Inspektor w ramach planowanego 
budżetu na 2017 r. podjęła starania o zwiększenie zatrudnienia i utworzenie dwóch 
wyspecjalizowanych stanowisk do walki z „szarą strefą”. Podjęcie tych działań zalecił 
Główny Inspektor, który w celu zwiększenia skuteczności i efektywności działań kontrolnych 
podejmowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w obszarze szeroko pojmowanej 
„szarej strefy” planował utworzenie wydzielonych i wyspecjalizowanych stanowisk do 
obsługi województwa pod kątem walki z obserwowanymi patologiami występującymi 
w ochronie środowiska40. (dowód: akta kontroli str. 831-845) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że pomimo starań, nie otrzymała dodatkowego etatu 
i wsparcia finansowego dla zabezpieczenia realizacji obszernego zakresu zadań, co 

                                                      
39 Dz. U. z 2015 r. poz. 525, ze zm. 
40 W piśmie z 4 maja 2016 r. znak: DSK-0703-35/16. O uwzględnienie starań Wojewódzkiego Inspektora o zwiększenie 
budżetu na 2017 r. Główny Inspektor zwrócił się do wojewody świętokrzyskiego pismem z 11 maja 2016 r. 
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umożliwiłoby podejmowanie działań w szerszym zakresie w różnych zadaniach. (dowód: 
akta kontroli str. 830) 

Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym należało, na dzień 30 września 2016 r., do obowiązków dziesięciu 
pracowników WIOŚ, którzy posiadali wyższe wykształcenie o profilu związanym z inżynierią 
lub ochroną środowiska. W kontrolach w zakresie zużytego sprzętu uczestniczyło w 2014 r. 
trzech inspektorów, w 2015 r. – czterech i w 2016 r. (do 30 września) – czterech. 
Wojewódzki Inspektor oświadczyła, że kontrole w zakresie przepisów o ZSEE prowadziło 
dwóch inspektorów. W szkoleniach z zakresu gospodarowania ZSEE oraz stosowania 
i egzekwowania przepisów ustawy o ZSEE wzięli udział wskazani w powyższym 
oświadczeniu pracownicy41, którzy uczestniczyli również w warsztatach poświęconych 
procedowaniu i przeprowadzaniu kontroli z wykorzystaniem Informatycznego Systemu 
Wspomagania Kontroli oraz dokumentowaniu kontroli i działań pokontrolnych, a także 
w szkoleniu dotyczącym procedur i zasad przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw przez 
organy administracji. (dowód: akta kontroli str. 271, 828, 829, 846-968) 

Na jednego pracownika Wydziału Inspekcji wykonującego kontrole w terenie przypadało 21 
tego typu kontroli w 2014 r. i w 2015 r. oraz 18 w 2016 r. (do 30 września).  
Inspektorzy WIOŚ biorący udział w kontrolach w zakresie zużytego sprzętu przeprowadzili 
w 2014 r. łącznie 77 różnych kontroli z wyjazdem w teren, w 2015 r. – 139 i w 2016 r. (do 30 
września) – 82, co daje odpowiednio ok. 26, 35 i 21 kontroli na osobę. Na każdego z tych 
inspektorów przypadało od jednej do dwóch kontroli w zakresie zużytego sprzętu. 
Zakładając, że kontrole przestrzegania przepisów o ZSEE realizowane były przez dwóch 
pracowników wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora, wówczas liczba kontroli 
w powyższym zakresie przypadająca na każdego z nich wynosiłaby od 1,5 do 3,5 kontroli 
i stanowiłaby od 2,2% do 5,4% wszystkich zrealizowanych przez nich kontroli z wyjazdem 
w teren42. (dowód: akta kontroli str. 271) 

W latach 2014-2016 (do 30 września) nie było skarg lub wniosków dotyczących działalności 
kontrolnej WIOŚ w zakresie przestrzegania przepisów o ZSEE. Do WIOŚ wpłynęło w tym 
okresie 10 wniosków o podjęcie interwencji lub przeprowadzenie kontroli w podmiotach 
objętych ustawą o ZSEE (trzy z GIOŚ, dwa anonimowe, pozostałe od osób fizycznych) oraz 
cztery informacje dotyczące tych przedsiębiorstw do ewentualnego wykorzystania 
służbowego (jedna z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, dwie z GIOŚ, jedna 
anonimowa). W związku z tymi wnioskami i informacjami przeprowadzono 11 kontroli, jedną 
kontrolę zaplanowano do realizacji na IV kwartał 2016 r. Czas postępowania od uzyskania 
wniosku o interwencję lub przeprowadzenie kontroli do udzielenia odpowiedzi wahał się od 
66 do 275 dni. W trzech przypadkach z pięciu, w których wniosek został złożony przez 
osobę fizyczną, WIOŚ zawiadamiał wnioskodawcę, iż w związku m.in. z dużą liczbą 
wpływających interwencji i koniecznością realizacji zadań wynikających z planu pracy, 
ograniczeniami kadrowymi, skomplikowanym charakterem kontroli i koniecznością 
dokonania wnikliwej analizy dużej ilości dokumentacji, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego43 (dalej: k.p.a), ustala nowy 
termin załatwienia sprawy. W pozostałych dwóch przypadkach, w których czas 
postępowania wynosił 69 i 275 dni, takich zawiadomień nie skierowano do wnioskodawców. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, iż oba wnioski nie spełniały wymogów formalnych z art. 63 
§ 3 k.p.a, ponieważ nie były podpisane. Jeden wniosek ze względu na brak podpisu 
wnioskodawcy oraz wskazany w nim nieistniejący adres został potraktowany jako anonim. 
Ze względu na treść tego pisma, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań kontrolnych 
w 2014 r. Przesłana wnioskodawcy informacja o ustaleniach z tej kontroli została zwrócona 
do WIOŚ. Zamierzeniem WIOŚ, w związku z drugim wnioskiem, było podjęcie kontroli  
i zrealizowanie jej w okresie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku. Kontrolę 

                                                      
41 Jeden z tych inspektorów brał udział w tych corocznych szkoleniach od 2009 r. do 2014 r., drugi w roku 2013 i 2014.  
42 W 2014 r. dwóch wskazanych inspektorów przeprowadziło 68 kontroli z wyjazdem w teren, w 2015 r. – 89 i w 2016 r. (do 30 
września) – 56. 
43 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. 
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przeprowadzono w dniach od 1 do 8 lipca 2016 r. Osoba została wyczerpująco 
poinformowana o ustaleniach kontroli pismem z 25 lipca 2016 r. Na opóźnienie miał wpływ 
nawał pracy w lipcu 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 296, 275, 276, 327-329, 331, 332, 
352-357, 362, 370-374, 378, 379, 384-387, 392, 393, 467, 491, 508, 509, 529, 593, 594, 
607-610, 997-1011, 1189-1201, 1290-1301) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Inspektorzy WIOŚ, Krzysztof Zawada i Filip Jędrzejkiewicz w trzech protokołach 
kontroli44 (nr WIOS-KIELC 186/2015, 216/2016 i 242/2015) stwierdzili nieprawidłowość 
polegającą na niewywiązaniu się przez zbierającego ZSEE z obowiązku sporządzenia 
i przedłożenia Głównemu Inspektorowi sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do 
prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, pomimo iż obowiązujące przepisy 
nie dawały podstaw do jej sformułowania. (dowód: akta kontroli str. 265-267, 316-321, 337-
346, 420-423, 430-438) 

Art. 237 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach nie zobowiązywał zbierającego ZSEE do składania 
sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania 
zużytego sprzętu, gdyż przepis ten nie odwoływał się do art. 40 ustawy o ZSEE z 2005 r., 
który wprowadzał obowiązek złożenia tego sprawozdania. Art. 237a ust. 1 pkt 3 ustawy 
o odpadach, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., przywrócił obowiązek 
sprawozdawczy zbierającego zużytego sprzęt, którego wcześniej nie miał w wyniku wejścia 
w życie ustawy o odpadach, przy czym, mimo iż dotyczył on sporządzania i składania 
sprawozdań za rok 2015 i 2016, to w przypadku zbierającego ZSEE przepisu tego nie 
można odnosić do sprawozdań za rok 2015, gdyż zbierający zużyty sprzęt w roku 2015 nie 
miał obowiązku gromadzenia danych na potrzeby sprawozdania. Wejście więc w życie 
art. 237a ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach spowodowało powstanie u zbierającego sprzęt 
obowiązku sprawozdawczego za rok 2016.  

Krzysztof Zawada i Filip Jędrzejkiewicz, starsi inspektorzy w Wydziale Inspekcji wyjaśnili, iż 
uznając podmiot zbierający zużyty sprzęt za zobowiązanego do sporządzenia i przedłożenia 
Głównemu Inspektorowi sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do 
prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu kierowali się pierwotnym brzmieniem 
ustawy o ZSEE z 2005 r., a ewentualna omyłka mogła wynikać z braku oficjalnego 
stanowiska Głównego Inspektora w tej sprawie, z braku szkoleń w tym zakresie oraz 
z niejednoznacznych i niełatwych w interpretacji przepisów. (dowód: akta kontroli str. 587, 
589) 

2. Wojewódzki Inspektor nie wezwała kontrolowanego do przekazania informacji 
o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego, w sytuacji gdy kontrolowany nie poinformował, 
zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o IOŚ, o zakresie podjętych i zrealizowanych działań 
służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń. W złożonej przez kontrolowanego 
informacji z dnia 21 lipca 2014 r. nie odniesiono się do realizacji zarządzenia pokontrolnego 
(IK.703.0.115.60.2014.ZA z 17 lipca 2014 r.) wskazującego na podjęcie działań służących 
wyeliminowaniu naruszenia polegającego na nieuregulowaniu stanu formalno-prawnego 
w zakresie wprowadzania SEE. Na podstawie tej informacji uznano, iż zarządzenie 
pokontrolne nie zostało zrealizowane. (dowód: akta kontroli str. 358-374) 

Zgodnie z powyższym przepisem, kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub 
kontrolowana osoba fizyczna, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, mają 
obowiązek poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakresie 
podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń. 

Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy IOŚ, kto w wyznaczonym terminie nie informuje 
organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 

                                                      
44 Dwóch przeprowadzonych w 2015 r. (okres objęty kontrolą to rok 2014 i bieżąca działalność w 2015 r.) i jednej w 2016 r. 
(okresem objętym kontrolą był rok 2015 i bieżąca działalność w 2016 r. (do dnia 8 lipca).   

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wojewódzki Inspektor wyjaśniła: W Wydziale Inspekcji nie było przyjętej zasady wysyłania 
monitów w celu uzyskania informacji o realizacji zarządzenia. W przypadku braku 
odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne zakład podlega sankcjom karnym zastosowanym 
w trakcie następnej kontroli. (dowód: akta kontroli str. 234, 235) 

Od 1 stycznia 2016 r. w celu wezwania kontrolowanego do przesłania informacji 
o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego, zgodnie z procedurami określonymi 
w Informatycznym Systemie Kontroli, należy stosować załącznik 6.3 Monit do zarządzenia 
pokontrolnego. (dowód: akta kontroli str. 90) 

3. Wojewódzki Inspektor nie podjęła działań zmierzających do ukarania sprawców 
wykroczeń, polegających na: 
− umieszczaniu, wbrew zakazowi określonemu w art. 34 ustawy o ZSEE z 2015 r., 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami45, co 
wypełniało znamiona wykroczenia z art. 95 tej ustawy,  

− nieprowadzeniu jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów wbrew art. 66 ust. 1 
ustawy o odpadach oraz na naruszeniu art. 16 ustawy o odpadach z powodu 
nieuporządkowania terenu i gromadzenia odpadów w sposób nieuporządkowany 
i nieselektywny46, co stanowiło wykroczenia z art. 180 i art. 171 ustawy o odpadach, 

tj. nie skierowała do sądu wniosku o ukaranie na podstawie art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 
sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia47 lub nie zawiadomiła 
Policji o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, której funkcjonariusze uprawnieni są do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W czasie stwierdzenia powyższych 
nieprawidłowości inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska nie posiadali uprawnień do 
prowadzenia postępowania mandatowego za powyższe czyny48. Wojewódzki Inspektor nie 
skorzystała również z uprawnienia do zastosowania pozakarnego środka reakcji zgodnie  
z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń49. (dowód: akta kontroli str. 265-267, 
272-296, 325-357) 

W pierwszym z tych przypadków – jak wynika z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora – nie 
poczyniono powyższych kroków, ponieważ w związku z naruszeniem przez przedsiębiorcę 
art. 16 ustawy o odpadach, określającego ogólne zasady gospodarowania odpadami, 
wypełniającego znamiona wykroczenia z art. 171 tej ustawy, zastosowano pouczenie. 
(dowód: akta kontroli str. 594) 

Z protokołu kontroli nr WIOS-KIELC 216/2016 nie wynika, aby nieuporządkowane odpady 
powodowały zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, co stanowiłoby 
naruszenie art. 16 ustawy o odpadach. Dlatego przyjęcie popełnienia wykroczenia z art. 171 
tej ustawy w przypadku umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz 
zastosowanie pouczenia za popełnienie tego czynu nie było uzasadnione. (dowód: akta 
kontroli str. 281-295) 

Odnośnie drugiego przypadku, Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że ze względu na wagę 
naruszeń i dużą liczbę kontroli, w których stwierdzono takie naruszenia, oraz biorąc pod 
uwagę koszty administracyjne, w tym czas pracy związany z koniecznością zaangażowania 
pracowników terenowych do tego typu czynności, odstąpiono od kierowania spraw do sądu, 
a w celu zaniechania naruszeń kierowano do podmiotów stosowne zarządzenia 
pokontrolne. (dowód: akta kontroli str. 594) 

NIK nie podziela powyższego wyjaśnienia, gdyż nieprowadzenie jakościowej i ilościowej 
ewidencji odpadów oraz prowadzenie gospodarki odpadami niezgodnie z nakazem 
określonym w art. 16 ustawy o odpadach, stanowią istotne naruszenia z punktu widzenia 
wymogów ochrony środowiska. 

                                                      
45 Nieprawidłowość tą opisano w protokole kontroli nr WIOS-KIELC 216/2016. Kontrolę przeprowadzono w 2016 r. 
46 Nieprawidłowości te opisano w protokole kontroli nr WIOS-KIELC 25/2014. Kontrolę przeprowadzono w 2014 r. 
47 Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, ze zm. 
48 Na podstawie 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 (Dz. U. Nr 151, poz. 1253, ze zm.) 
49 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm. 
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4. Wojewódzki Inspektor wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary 
pieniężnej na podstawie art. 80 ust. 8 ustawy o ZSEE z 2005 r. za prowadzenie, wbrew 
przepisowi art. 41 pkt 1 tej ustawy, sprzedaży sprzętu pochodzącego od wprowadzającego 
sprzęt niezarejestrowanego w rejestrze dopiero po upływie 2 lat i 5 miesięcy od 
zakończenia kontroli, w trakcie której stwierdzono tę nieprawidłowość. Zwłoka we wszczęciu 
tego postępowania była nieuzasadniona. Powyższa nieprawidłowość została sformułowana 
w protokole kontroli nr WIOS-KIELC 125/2014, podpisanym 30 maja 2014 r. Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego wysłano 17 listopada 2016 r., po złożonych 
14 listopada 2016 r. kontrolerowi NIK wyjaśnieniach Wojewódzkiego Inspektora, iż nie 
nałożono kary po kontroli w 2014 r. z uwagi na brak jednoznacznej interpretacji przepisów 
dotyczących możliwości stosowania przepisów karnych na podstawie obowiązującej 
wówczas ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, po 
zmianach dokonanych nową ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Z załączonego do 
tych wyjaśnień stanowiska GIOŚ50 wynika, iż w przypadku wprowadzającego sprzęt spoza 
terytorium UE niewpisanego do rejestru GIOŚ, a będącego jednocześnie sprzedawcą 
detalicznym i hurtowym, zachodzi przesłanka do wymierzenia administracyjnej kary 
pieniężnej w związku z art. 80 ust. 8 ustawy o ZSEE (dowód: akta kontroli str. 358-374, 593, 
595-603) 

5. Inspektor WIOŚ Krzysztof Zawada w dwóch protokołach kontroli nierzetelnie przedstawił 
ustalenia faktyczne, natomiast inspektorzy Krzysztof Zawada i Filip Jędrzejkiewicz 
w ramach 12 kontroli nieprawidłowo udokumentowali wykonywane czynności kontrolne. 
Mianowicie: 

a) W protokołach kontroli zawarto ogólnikowe zapisy, które nie wskazują na sprawdzenie 
zgodnie z Wytycznymi:  

− prawidłowości sporządzania i terminowości przekazywania marszałkowi 
województwa zbiorczego zestawienia danych. Zapisy w protokołach kontroli nr WIOS-
KIELC 98/2014 i nr WIOS-KIELC 130/2015 Kontrolowany Zakład sporządził i przekazał do 
Marszałka Województwa „Zbiorcze zestawienia danych (…)” za rok 2012 i 2013 (dołączono 
do protokołu kontroli) nie określają, czy ww. zbiorcze zestawienia danych zostały 
prawidłowo sporządzone i przekazane do marszałka województwa zgodnie z wymogiem 
określonym w ppkt 4.1 Wytycznych i art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach51 w związku z art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach; 

− terminowości przekazywania do GIOŚ sprawozdań i rzetelności danych ujętych 
w tych sprawozdaniach; zapisy w protokole kontroli nr WIOS-KIELC 98/2014 Zakład 
sporządził i przesłał Głównemu Inspektorowi Środowiska sprawozdania o masie zebranego 
i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Okazano powyższe sprawozdania za I i II półrocze 2012 i 2013 r. 
(dołączono do protokołu), Kontrolowany zakład sporządził i przedłożył do GIOŚ 
sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie za I i II półrocze 2013 r. (okazano do 
wglądu); podobne zapisy znajdują się w protokole kontroli WIOS-KIELC 130/2015. 
W protokołach tych nie określono, czy sprawozdania zostały przesłane terminowo, tj. dnia 
31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 
grudnia każdego roku i czy ujęto w nich rzetelne dane, zgodnie z pkt 5 Wytycznych oraz 
art. 51 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r.52; 

− czy faktury VAT wystawiane przez zakład przetwarzania, zawierały co najmniej 
elementy wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia53, tj. m.in. miarę i ilość sprzedanych 
                                                      
50 Przekazanego pismem znak: DKR/071-45/13/ar z 25 kwietnia 2013 r. 
51 Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm. 
52 Obowiązek stosowania tego przepisu wynikał z art. 237 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach. 
53 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337, ze zm.), które obowiązywało do dnia 31 marca 2011 r. Od 1 kwietnia 
2011 r. do 31 grudnia 2013 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, ze zm.). Od 1 stycznia 2014 r. 
obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 
poz. 1485). 



 

17 

towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty 
podatku (cenę jednostkową netto). W protokole kontroli nr WIOS-KIELC 130/2015 nie 
odniesiono się do ww. zakresu, zgodnie z pkt 5 Wytycznych;  

− czy pojemniki w zakładzie przetwarzania na niektóre rodzaje odpadów, tj. pojemniki 
na odpady olejowe i pojemniki na wymontowane ze zużytego sprzętu kondensatory, 
spełniały wymagania określone w przepisach prawa54. W protokołach kontroli nr WIOS-
KIELC 98/2014 i nr WIOS-KIELC 130/2015 brak jest zapisów, czy pojemniki na ww. rodzaje 
odpadów spełniały te wymagania, zgodnie z ppkt 4.4.1 Wytycznych. (dowód: akta kontroli 
str. 1024-1093, 1105-1141,1303-1360) 

Inspektor WIOŚ Krzysztof Zawada wyjaśnił: (…) w trakcie kontroli sprawdzano 
prawidłowość (rzetelność) sporządzania i przekazywania MWŚ ww. sprawozdania, (…) 
sprawdzano prawidłowość (rzetelność) sporządzania i terminowość przekazywania do 
GIOŚ półrocznych sprawozdań o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego 
zakład przetwarzania zużytego sprzętu oraz o przetworzonym zużytym sprzęcie. Zakład 
okazał w trakcie kontroli dokumenty potwierdzające wykonanie w terminie obowiązku 
przekazania przedmiotowych sprawozdań do GIOŚ. Zakład przetwarzania wystawia faktury 
VAT. Okazano do wglądu przykładowe faktury. W przypadku niewystawienia przez Zakład 
faktury, fakt ten udokumentowano by w protokole kontroli. (…). Zakład jest wyposażony 
w specjalne, oznakowane pojemniki do magazynowania odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych. Inspektor składając wyjaśnienia w ww. sprawach w każdym przypadku 
stwierdził, że gdyby wystąpiły nieprawidłowości w ww. zakresach fakt ten zostałby 
udokumentowany w protokole kontroli. (dowód: akta kontroli str. 1257-1263) 

Powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. 

Zgodnie z Systemem Kontroli, obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska, protokół 
kontroli powinien zawierać informacje odpowiadające zakresowi kontroli, dotyczące 
ustalenia stanu faktycznego i mające odzwierciedlenie w dokonanych czynnościach 
kontrolnych i zebranej dokumentacji. 
Stosowanie zbyt ogólnych zapisów w protokołach kontroli może skutkować składaniem 
zastrzeżeń do protokołu kontroli przez kontrolowanego (co miało miejsce w przypadku 
kontroli zakładu przetwarzania Centrum Odzysku i Recyklingu w Starachowicach, w którym 
kontrolowany zarzucił inspektorom WIOŚ, że zapisy z kontroli winny zawierać konkretne 
uchybienia a nie ogólnikowy zapis55. 
Z informacji GIOŚ uzyskanej w trakcie kontroli wynika, że protokół kontroli nie powinien 
zawierać jedynie informacji o naruszeniu przepisów i nieprawidłowościach, ale powinien 
obrazować stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli, zgodny z zakresem prowadzonej 
kontroli. (dowód: akta kontroli str. 89, 90, 456-507, 541-544, 551-585, 1285-1289) 

b) Inspektorzy WIOŚ w trakcie 12 kontroli56 nie udokumentowali w odpowiedniej formie 
przekazanych przez kierownika kontrolowanej jednostki lub upoważnionych przez niego 
pracowników ustnych informacji (oświadczeń). Podane przez te osoby informacje były 
zawarte w protokołach kontroli. W aktach kontroli brak jest dokumentów potwierdzających 
treść przytoczonych w protokole kontroli informacji (oświadczeń). (dowód: akta kontroli str. 
456-507, 541-544, 551-585, 1024-1033, 1105-1116, 1164-1172, 1205-1220) 

Inspektor WIOŚ, Krzysztof Zawada w sprawie przyjmowania ustnych oświadczeń 
i zawierania ich w protokole kontroli wyjaśnił, że osoby udzielające ustnej informacji do 
protokołu kontroli na temat funkcjonowania Zakładu zostały do tego upoważnione przez 
przedstawiciela Spółki i udzielały tych informacji za wiedzą i zgodą oraz w jego obecności. 

                                                      
54 Wymagania wynikające odpowiednio z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968), uchylonego z dniem 1 stycznia  
2016 r. oraz z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania 
i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie 
dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860). 
55 Zastrzeżenie to sformułowano w piśmie z 4 stycznia 2016 r. L.dz./W/1/2016. 
56 WIOS-KIELC Nr 25/2014, 98/2014, 130/2015, 242/2015, 278/2015, 308/2015, 328/2015, 342/2015, 216/2016, 251/2016, 
272/2016, 279/2016.  
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W związku z powyższym informacje te zostały umieszczone w protokołach kontroli w użytej 
formie, tj. „według oświadczenia” danej osoby. Następnie protokoły z kontroli zostały 
przedstawione do zapoznania się przedstawicielowi Spółki w obecności osób składających 
ustne wyjaśnienia. W związku z powyższym nie tworzono odrębnych dokumentów ze 
złożenia ustnej informacji. (…) protokół kontroli WIOŚ jest dokumentem wypełniającym 
normy określone w art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, a co więcej stosownie do art. 76 § 1 niniejszej ustawy, jako dokument 
urzędowy sporządzany w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe 
w ich zakresie działania stanowi dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. 
Protokoły kontroli zostały sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przed 
podpisaniem odczytane. Kontrolowany podmiot miał możliwość przy odczytywaniu treści 
protokołów żądać ich sprostowania, zmiany lub uzupełnienia. Złożenie podpisu pod 
protokołami oznacza, iż kontrolowany miał możliwość zaznajomienia się z ich treścią oraz 
że się z nią zgadza. (…). (dowód: akta kontroli str. 1257-1263) 

Z wyjaśnień Krzysztofa Zawady i Filipa Jędrzejkiewicza, starszych inspektorów w Wydziale 
Inspekcji WIOŚ wynika, że informacje uzyskiwane podczas kontroli dokumentują zgodnie 
z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o IOŚ oraz w formie przewidzianej w Poradniku dla inspektorów 
w zakresie dokumentowania kontroli, ze wskazówkami wykorzystania zakupionego 
sprzętu57. W wyjaśnieniach przytoczyli zapisy tego poradnika dotyczące sposobu 
dokumentowania stanu faktycznego. Według inspektorów poradnik dla inspektorów nie 
określa obowiązku stosowania łącznie wymienionych w powyższym Poradniku 
dokumentów, a inspektor kierując się wiedzą i doświadczeniem wybiera najwłaściwszy 
w danym przypadku sposób dokumentowania zebranego materiału dowodowego. (dowód: 
akta kontroli str. 1274-1280) 

Powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy 
o IOŚ, stanowi, że przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska 
inspektor uprawniony jest do żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania 
i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego. Ponadto, 
obowiązujące latach 2014-2016 w Inspekcji Ochrony Środowiska procedury, wyraźnie 
wskazują sposób dokumentowania pisemnych i ustnych informacji. Poradnik dla 
inspektorów w zakresie dokumentowania kontroli, ze wskazówkami wykorzystania 
zakupionego sprzętu zawarty w Systemie Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska 
obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., stanowił, że stan faktyczny dokumentowany jest 
materiałem dowodowym, który stanowią protokół kontroli, uwierzytelnione dokumenty 
zakładu, utrwalone na piśmie informacje z przeprowadzonych rozmów, udokumentowane 
protokołem przesłuchania lub protokołem ze złożenia ustnej informacji do protokołu kontroli 
oraz pisemne oświadczenia, w przypadku braku innych dowodów udokumentowane 
protokołem ze złożenia ustnej informacji do protokołu kontroli. Zgodnie z procedurami 
określonymi w ISK obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r., jednym z uprawnień inspektora 
prowadzącego kontrolę jest żądanie od kontrolowanego złożenia ustnych lub pisemnych 
informacji w wyznaczonym terminie, niezbędnych dla określenia stanu faktycznego. Wzór 
protokołu przyjęcia informacji określono w załączniku I.5.1.2.4, ale oświadczenia mogą być 
również przedkładane w formie zaproponowanej przez kontrolowanego, przy czym 
informacja powinna być podpisana (czytelne imię i nazwisko osoby składającej informację). 
Złożona pisemna informacja stanowi załącznik będący integralną częścią protokołu kontroli. 
(dowód: akta kontroli str. 89, 90) 

Ponadto niedokumentowanie w formie pisemnej składanych oświadczeń może również 
powodować wnoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli przez kontrolowanego (miało to 
miejsce także w przypadku kontroli zakładu przetwarzania Centrum Odzysku i Recyklingu 
w Starachowicach, w którym kontrolowany podnosił m.in., że wypowiedzi przytoczone 
w protokole kontroli były fałszywe. (dowód: akta kontroli str. 473-475) 

                                                      
57 Zawartym w dokumentacji Systemu Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska obowiązującej do 31 grudnia 2015 r. 
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6. Inspektor WIOŚ, Krzysztof Zawada ukarał B.H mandatem karnym w wysokości 500 zł za 
popełnione wykroczenie z art. 31a ust. 1 pkt 2 ustawy o IOŚ, pomimo że od czasu jego 
popełnienia upłynął ponad rok, tj. nastąpiło przedawnienie karalności tego czynu na 
podstawie art. 45 § 1 Kodeksu wykroczeń. (dowód: akta kontroli str.1094, 1097, 1205-1220) 

Inspektor Krzysztof Zawada wyjaśnił, że nałożenie podczas kontroli w 2016 r. mandatu 
karnego na pana B.H za poinformowanie WIOŚ w Kielcach niezgodnie z prawdą 
o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego z dnia 11.06.2015 r. znak: 
IK.703.0.139.50.2015.ZA, po upływie 1 roku od czasu popełnienia ww. wykroczenia 
wynikało z błędu matematycznego (obliczeniowego). Jednakże kontrolowany w pełni 
poczuwał się do winy, w związku z czym przyznał się do popełnienia przedmiotowego 
wkroczenia i dobrowolnie poddał się karze. Biorąc pod uwagę m.in. dużą liczbę kontroli 
i ograniczenia kadrowe, wskazane jest wydłużenie okresu określonego w art. 45 kodeksu 
wykroczeń przynajmniej do 2 lat. Obecnie przepisy znacznie ograniczają możliwości 
nakładania grzywien, gdyż kontrole w zakładach przeprowadzane są zwykle w odstępach 
dłuższych aniżeli 1 rok. (dowód: akta kontroli str. 1272-1273) 

Ustalenia z kontroli w zakresie zużytego sprzętu w podmiotach zbierających ZSEE 
i wprowadzających SEE oraz spostrzeżenia inspektorów WIOŚ, z których wynika, że 
zbierający zużyty sprzęt i wprowadzający SEE nie są świadomi ciążących na nich 
obowiązków wynikających z przepisów o zużytym sprzęcie oraz innych przepisów z zakresu 
ochrony środowiska, wskazują na potrzebę ujmowania w rocznych planach kontroli WIOŚ 
nie tylko zakładów przetwarzania, ale również innych podmiotów objętych ustawą o ZSEE 
oraz potrzebę objęcia kontrolą większej liczby tych podmiotów. 

Jedną z podstawowych zasad strategii postępowania kontrolnego przyczyniającą się do 
skutecznej likwidacji „szarej strefy” jest wykonywanie kontroli krzyżowych, dzięki którym 
możliwe staje się wykrycie nieprawidłowości we wzajemnych relacjach pomiędzy 
uczestnikami łańcucha przetwarzania zużytego sprzętu. W związku z tym uzasadnione jest 
podejmowanie tego typu kontroli. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań 
zapewniających: 

1) rzetelne, zgodne z ustawą o IOŚ i obowiązującymi w Inspekcji Ochrony Środowiska 
procedurami, dokumentowanie wykonywanych czynności kontrolnych oraz 
przedstawianie ustaleń faktycznych w protokołach kontroli; 

2) odpowiednią i skuteczną reakcję w stosunku do sprawców ujawnionych wykroczeń; 

3) wyeliminowanie sytuacji wymierzania przez inspektora WIOŚ grzywny w drodze 
mandatu karnego za wykroczenie, którego karalność uległa przedawnieniu; 

4) niezwłoczne wszczynanie postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej; 

5) wyegzekwowanie od kontrolowanych złożenia informacji o zakresie podjętych 
i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu 
pokontrolnym naruszeń. 

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 Kielcach. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 i 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. 

Kielce, dnia           stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler: Dyrektor 
Grzegorz Walendzik Agnieszka Olejarz 

główny specjalista kontroli państwowej 
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