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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Klimatu1 

 

Michał Kurtyka, Minister Klimatu, od 15 listopada 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, 9 stycznia 2018 r. – 15 listopada 2019 r. 

Jan Szyszko, Minister Środowiska, 15 listopada 2015 r. – 9 stycznia 2018 r. 

 

1. Monitoring źródeł powstawania odpadów z tworzyw sztucznych, ich ilości oraz 
zagospodarowania. 

2. Rozwiązania systemowe – prawne i organizacyjne – przyjęte w zakresie 
ograniczenia powstawania odpadów oraz ich zagospodarowania. 

3. Działania informacyjne oraz zachęcające do ograniczania wytwarzania odpadów 
z tworzyw sztucznych. 

 

Styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r. Badania kontrolne mogły dotyczyć również 
działań wcześniejszych i późniejszych, jeżeli miały one związek z realizacją zadań 
z zakresu gospodarki odpadami w okresie objętym kontrolą2. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

 Janusz Klimek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.
do kontroli nr LKR/195/2019 z 10 grudnia 2019 r. 

 Wojciech Dudek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 2.
do kontroli nr LKR/33/2020 z 23 stycznia 2020 r. 

 Dominika Stępień, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 3.
do kontroli nr LKR/194/2019 z 10 grudnia 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-6) 
 

                                                      
1  Ministerstwo Klimatu (dalej: Ministerstwo, MK) powstało z dniem 15 listopada 2019 r. poprzez zmianę nazwy 

Ministerstwa Środowiska, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 
2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. poz. 2289). 
Z dniem 29 lutego 2020 r. dodano w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 945, ze zm.) dział klimat (art. 5 ust. 8a cyt. ustawy), który obejmuje m.in. sprawy 
gospodarki odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym, a także edukacji ekologicznej 
i promocji ekologicznych warunków życia – w zakresie zadań należących do działu (art. 13a ust. 1 pkt 7 i 13 
powołanej ustawy). W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495) wskazano w szczególności, że Minister 
Klimatu kieruje dwoma działami administracji rządowej, tj. działami energia oraz klimat, a obsługę Ministra 
zapewnia Ministerstwo Klimatu. 

2 W przypadku konieczności porównania niektórych danych z danymi za lata wcześniejsze okres kontroli objął 
również te lata. 

3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
NIK ocenia, że działania podjęte w latach 2017-2019 przez Ministra Klimatu, 
a poprzednio Ministra Środowiska, w celu ograniczenia powstawania odpadów 
z tworzyw sztucznych, nie były w pełni skuteczne. Ponadto nie zapewniły one 
takiego zagospodarowania odpadów, aby przybliżyć przejście na model gospodarki 
o obiegu zamkniętym. 

Ze względu na przyjęty przez Ministra system sprawozdawczy, źródła powstawania 
odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych, ich ilość oraz postępowanie z nimi 
nie były rzetelnie monitorowane. Dotyczyło to odpadów komunalnych, ale także 
odpadów ze źródeł innych niż komunalne. Powyższe miało wpływ na treść 
Krajowego Programu Gospodarki Odpadami 2022, w którym nie przedstawiono 
rzetelnej analizy stanu gospodarki odpadami na obszarze kraju5. Natomiast 
monitoring rezultatów przewidzianych w Krajowym Programie Gospodarki 
Odpadami 2022, w ocenie NIK, prowadzony był prawidłowo. 

Podkreślenia wymaga, że jak wynika z badań przeprowadzonych przez NIK na 
przykładzie pięciu województw, sposób zagospodarowania6 odpadów z tworzyw 
sztucznych w 2018 r.7 nie odpowiadał obowiązującej hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami, wg której na pierwszym miejscu znajduje się 
zapobieganie ich powstawaniu, następnie przygotowanie do ponownego użycia, 
recykling, a dalej inne procesy odzysku oraz unieszkodliwianie (w tym 
składowanie)8. 

NIK ocenia negatywnie podejmowane w Ministerstwie działania, mające na celu 
wdrożenie do prawa polskiego aktów prawnych UE dotyczących w szczególności 
zapobiegania powstawaniu i postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych9. 
Ponadto w ocenie NIK prace nad koncepcją rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta dotyczącej opakowań oraz zagadnieniami wspierania ekoprojektowania 
opakowań są na bardzo wczesnym etapie, co w przyszłości może zaważyć na 
nieosiągnięciu stale rosnących wymogów w odniesieniu do gospodarki odpadami. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęcie prac analitycznych dotyczących 
zasadności i możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań, jak 
również takich działań, jak cykliczne badania świadomości i zachowań 
ekologicznych mieszkańców Polski obejmujące również tematykę zapobiegania 
powstawaniu odpadów, czy też opracowanie rekomendacji dla budowy sieci napraw 
i ponownego użycia oraz wytycznych dotyczących minimalnej funkcjonalności 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla jednostek samorządu 
terytorialnego. Na ocenę pozytywną zasługuje też prowadzenie przez Ministra akcji 
i kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami 
i ograniczania ich powstawania.  

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

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
5  Nie zawarto w nim informacji na temat rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 

odzysku i unieszkodliwiania, w tym również w instalacjach położonych poza Polską. 
6  Do recyklingu (i przygotowania do ponownego użycia) przekazano na obszarze badanych województw od 

21% do 35% całości wytworzonych w 2018 r. odpadów z tworzyw sztucznych, a resztę zagospodarowano 
w sposób zdecydowanie mniej pożądany w kontekście obowiązującej hierarchii. 

7  Minister nie dysponował danymi za 2019 r., co szczegółowo opisano w kolejnym rozdziale niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

8  Zasady te zostały określone w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
797 ze zm.). 

9  Dotychczasowe starania nie zapewniły efektu w postaci terminowego i prawidłowego przeniesienia na grunt 
prawa krajowego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 
2018 r. zmieniającej Dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. 
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Monitoring źródeł powstawania odpadów z tworzyw 
sztucznych 

1.1  Zakres danych przedstawionych w analizie stanu gospodarki 
odpadami KPGO 2022 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (dalej: KPGO 2022) został przyjęty 
uchwałą Rady Ministrów nr 88 z 1 lipca 2016 r.11. Dokument ten powstał w zgodzie 
z  art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który w ówczesnym 
brzmieniu wskazywał, że Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki 
odpadami opracowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Stanowił 
aktualizację obowiązującego wcześniej Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 
2014 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 217 z 24 grudnia 2010 r.12 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

Stosownie do wymogów określonych w art. 34 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach plany 
gospodarki odpadami dotyczą odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest 
sporządzany plan, oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów komunalnych, 
odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów 
niebezpiecznych, a ponadto obejmują środki służące zapobieganiu powstawaniu 
odpadów. 

W KPGO 2022 zawarto przede wszystkim analizę aktualnego stanu gospodarki 
odpadami (Rozdział 2), prognozy zmian (Rozdział 3) i przyjęte cele w zakresie 
gospodarki odpadami (Rozdział 4), kierunki działań w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów (Rozdział 5), sposób monitoringu i oceny wdrażania KPGO 
2022 (Rozdział 6) oraz harmonogram realizacji zadań (Rozdział 7). W ramach 
KPGO 2022 dokonano podziału odpadów na: 

 odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające 
biodegradacji; 

 odpady powstające z produktów, w tym oleje odpadowe, zużyte opony, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania 
i odpady opakowaniowe oraz pojazdy wycofane z eksploatacji; 

 odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, odpady 
zawierające PCB13, odpady zawierające azbest oraz mogilniki; 

 odpady pozostałe, w tym odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej, komunalne osady ściekowe, odpady 
ulegające biodegradacji inne niż komunalne, odpady z wybranych gałęzi 
gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy oraz odpady 
w środowisku morskim. 

Przedstawione w KPGO 2022 cele i zadania dotyczą lat 2016-2022 oraz 
perspektywicznie okresu do 2030 r. 

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

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11  M.P. nr 784, https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarki-odpadami/krajowy-

plan-gospodarki-odpadami-2022/krajowy-plan-gospodarki-odpadami-2022-przyjety-przez-rade-ministrow-
uchwala-nr-88-z-dnia-1-lipca-2016-r/; dostęp na 5 czerwca 2020 r. 

12  M.P. nr 101 poz.1183. 
13  Polichlorowane bifenyle.  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Według postanowień art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b), c) d) ustawy o odpadach, plany 
gospodarki odpadami zawierają analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na 
obszarze, dla którego jest sporządzany plan, w tym informacje na temat: 

 rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów, 

 rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
również w instalacjach położonych poza terytorium kraju, 

 rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom 
unieszkodliwiania, również w instalacjach położonych poza terytorium kraju, 

Odnośnie do odpadów komunalnych w analizie stanu gospodarki odpadami 
wskazano źródło ich powstawania w gospodarstwach domowych a także w handlu 
detalicznym, przedsiębiorstwach, budynkach biurowych i instytucjach edukacyjnych 
oraz opieki medycznej. W KPGO 2022 wskazano ponadto, że wpływ na rodzaj 
i ilość wytwarzanych odpadów mają również: rodzaj obszaru (miasto, wieś), 
na którym są one wytwarzane, gęstości zaludnienia, typ zabudowy (jednorodzinna, 
wielorodzinna), liczba turystów, obecność obiektów użyteczności publicznej oraz 
obecność, rodzaj, wielkość i liczba placówek handlowych i drobnego przemysłu lub 
usług. W dokumencie zawarto przykładowe działania, które mogą mieć wpływ na 
zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych, takie jak: możliwość wymiany 
przedmiotów użytkowych między zainteresowanymi podmiotami; przekazywanie 
przedmiotów używanych oraz innych, których posiadacz chciałby się pozbyć, 
zainteresowanym, w tym odpowiednim organizacjom w celu rozdysponowania 
wśród osób potrzebujących; edukacja dotycząca ponownego użycia przedmiotów 
w gospodarstwach domowych i w szczególności dotycząca docelowej zmiany ich 
pierwotnej funkcji lub przeznaczenia, na przykład: słoików, butelek, toreb; wdrażanie 
jednoznacznego oznakowania informującego o okresie przydatności do spożycia 
oraz unikanie stosowania artykułów jednorazowych, na przykład golarek, 
długopisów i sztućców. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

W zakresie ilości oraz sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych 
w KPGO 2022 zawarto następujące dane, ustalone na podstawie badań GUS lub 
sprawozdań marszałków województw z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi: 

 wg danych GUS: masa odebranych ogółem odpadów wyniosła w 2014 r. 
10,30 mln ton, w tym 5,42 mln ton (52,6%) poddano składowaniu, 1,56 mln ton 
(15,1%) poddano przekształcaniu termicznemu, a 1,15 mln ton (11,2%) 
skierowano do przetworzenia biologicznego – w analogicznym układzie podano 
dane za lata 2004-2013; 

 wg danych ze sprawozdań marszałków województw:  
 masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych na obszarze 

wszystkich województw wyniosła w 2014 r. 10,80 mln ton, w tym: 7,84 mln ton 
(72,6% wszystkich odpadów komunalnych) stanowiły odpady zmieszane (kod 
20 03 01), z których 0,33 mln ton (4,2%) poddano składowaniu, a 1,30 mln 
ton (12,0%) stanowiły odpady materiałowe (papier, metal, szkło, tworzywo 
sztuczne), przy czym 1,01 mln ton odpadów z tych frakcji poddano 
recyklingowi oraz przygotowaniu do ponownego użycia,  

 łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych (grupa 17) wyniosła w 2014 r. 
10,40 mln ton, w tym odpowiednio 0,19 mln ton (1,9%), 0,01 mln ton (0,1%), 
0,40 mln ton (3,9%) oraz 0,24 mln ton (2,3%) stanowiły selektywnie zebrane 
odpady z papieru, metalu, szkła oraz tworzyw sztucznych (z grupy 15 i 20), 
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 łączna masa selektywnie zebranych i odebranych odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wyniosła w 2014 r. 0,76 mln ton (7% całkowitego 
strumienia odpadów), z czego 0,37% z nich przekazano do składowania, 

– w analogicznym układzie podano dane za 2013 r. 
 (akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

W KPGO 2022 wskazano m.in., że po 2008 r. nie prowadzono kompleksowych 
badań składu morfologicznego odpadów komunalnych, a w 2015 r. realizowane były 
jedynie w okresie zimowym badania sezonowe zmieszanych odpadów 
komunalnych, przyjmowanych do wybranych RIPOK. Wobec powyższego 
w KPGO 2022 przyjęto skład morfologiczny odpadów komunalnych dla 2008 r., 
określony na podstawie szczegółowych badań, jako najbardziej reprezentatywny dla 
kraju. Z danych tych wynika, że udział odpadów z tworzyw sztucznych w łącznym 
strumieniu odpadów komunalnych wynosił: 

 15,1% w przypadku dużych miast (powyżej 50 tys. mieszkańców), 

 11,0% w przypadku małych miast (powyżej 50 tys. mieszkańców), 

 10,3% w przypadku terenów wiejskich. 
(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

W sprawie nieprowadzenia po 2008 r. badań składu morfologicznego odpadów 
komunalnych Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa 
Klimatu wyjaśniła m.in., że (cyt.) Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie gmin 
w Polsce pod względem charakterystyki wytwarzania odpadów komunalnych 
(struktura zabudowy, turystyka, organizacja systemu itp.) wskazane jest, aby gminy 
same wykonywały badanie morfologiczne odpadów komunalnych. Uzyskają w ten 
sposób informacje o strukturze odpadów wytwarzanych na swoim terenie oraz mogą 
dostosować system gospodarowania odpadami komunalnymi do warunków 
lokalnych. W ramach wsparcia gmin w zakresie prowadzenia analiz składu 
morfologicznego odpadów, Ministerstwo zleciło wykonanie ekspertyzy pn. Wytyczne 
dla jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące realizacji badań w zakresie 
analizy składu morfologicznego odpadów, właściwości fizycznych i chemicznych 
odpadów oraz weryfikacji wyników badań (…)  

(akta kontroli str. 259-263) 

W części KPGO 2022 dotyczącej analizy stanu gospodarki odpadami powstającymi 
z produktów przedstawiono następujące dane dotyczące ilości wytwarzanych 
opakowań i odpadów opakowaniowych oraz sposobach ich przetwarzania: 

 w 2014 r. masa wprowadzonych do obrotu opakowań wyniosła 4,85 mln ton, 
z czego odzyskowi poddano 2,92 mln ton (osiągnięto poziom odzysku 60,3%), 
a recyklingowi 2,69 mln ton tych odpadów (osiągnięto poziom recyklingu 55,6%) 
– w analogicznym układzie podano dane za lata 2011-2013, 

 w 2014 r. masa wprowadzonych do obrotu opakowań z tworzyw sztucznych 
podlegających recyklingowi wyniosła 0,89 mln ton, a recyklingowi poddano 
0,26 mln ton odpadów opakowaniowych z tej frakcji i osiągnięto w tym przypadku 
poziom recyklingu 28,6% – w analogicznym układzie podano dane dotyczące 
pozostałych odpadów opakowaniowych. 

Jako źródło tych informacji w KPGO 2022 wskazano dane Ministerstwa Środowiska. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

Odnośnie do opakowań i odpadów opakowaniowych w treści KPGO 2022 wskazano 
również, że głównym sposobem zapobiegania powstawaniu odpadów 
opakowaniowych jest ekoprojektowanie – oznaczające konieczność, na etapie 
projektowania opakowania, stosowania przez producenta rozwiązań 
technologicznych ułatwiających ponowne użycie i przetwarzanie odpadów 
opakowaniowych oraz polegające na minimalizacji masy opakowań. Ponadto, jako 
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źródło opakowań i odpadów opakowaniowych wyszczególniono nie tylko 
gospodarstwa domowe, ale także zakłady produkcyjne, jednostki handlowe, miejsca 
użyteczności publicznej oraz różne gałęzie przemysłu. Odpady opakowaniowe – 
jak opisano w KPGO 2022 – wytwarzane są na wszystkich ogniwach łańcucha 
dostaw, ale przede wszystkim przez konsumentów, jako użytkowników końcowych. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W KPGO 2022 nie przedstawiono w pełnym zakresie analizy stanu gospodarki 
odpadami na obszarze kraju, tj. wbrew postanowieniom art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. c) i d) 
ustawy o odpadach nie zawarto informacji na temat rodzajów i ilości odpadów 
poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania, również 
w instalacjach położonych poza terytorium kraju. Przede wszystkim danych tych 
nie podano w odniesieniu do odpadów komunalnych, w przypadku których 
sprawozdania sporządzane przez marszałków województw (a także wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast) zawierają informacje o ilości odpadów 
skierowanych do przetworzenia w ramach poszczególnych procesów odzysku 
lub unieszkodliwiania. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu 
wyjaśniła, że (cyt.) KPGO 2022 zawiera analizę stanu gospodarki odpadami w kraju, 
w tym informacje na temat sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów 
odpadów. Analiza ta została opracowana na podstawie aktualnych danych, jakimi 
wówczas dysponowało Ministerstwo.  
Dane dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, zgodnie 
z kompetencjami, gromadzone są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
(GIOŚ). GIOŚ posiadał dane w zakresie odpadów niebezpiecznych należących do 
jednej z kategorii oznaczonych kodem Y, zgodnie z aneksem I do Konwencji 
bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów 
niebezpiecznych, wyszczególnionych w wykazie A w aneksie VIII do Konwencji, 
sklasyfikowanych pod kodami oznaczonymi „*” zgodnie z Europejskim Katalogiem 
Odpadów. W KPGO 2022 zamieszczono informacje w zakresie transgranicznego 
przemieszczania zużytych baterii i akumulatorów. Odpady inne niż niebezpieczne, 
wyszczególnione w wykazie B w aneksie IX do Konwencji (np. złom metali, 
makulatura, odpady tworzyw sztucznych, stłuczka szklana) oraz 13 rodzajów 
odpadów wg starej klasyfikacji OECD, których nie ma na liście B Konwencji 
(np. GC020 – części usunięte ze ZSEiE) i przeznaczone do odzysku podlegały, 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, procedurze informowania 
(bez konieczności uzyskania zezwolenia GIOŚ) i stąd nie podlegały obowiązkowi 
raportowania konkretnych transportów oraz bezpośredniemu nadzorowi ze strony 
GIOŚ. 

 (akta kontroli str. 260) 

Należy zwrócić uwagę, że przepisy art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. c) i d) ustawy o odpadach 
znalazły się już w tekście pierwotnym tej ustawy z 2012 r. i do chwili obecnej 
nie zostały zmienione. Wskazują one wyraźnie, że plany gospodarki odpadami 
zawierają informacje na temat rodzajów i ilości odpadów poddawanych 
poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania, również w instalacjach 
położonych poza terytorium kraju i w żaden sposób nie ograniczają zakresu tych 
informacji wyłącznie do odpadów niebezpiecznych. Podkreślenia wymaga również 
fakt, że w przypadku trudności w pozyskaniu określonego rodzaju danych to właśnie 
Minister Środowiska posiadał kompetencje do zaproponowania zmian dotyczących 
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sposobu pozyskiwania danych o odpadach i ich zakresu14. Obecnie takie 
uprawnienia przysługują Ministrowi Klimatu15. 

Trudno także zgodzić się z argumentem, że przedstawiona w KPGO 2022 analiza 
stanu gospodarki odpadami – przynajmniej w części dotyczącej odpadów 
komunalnych – zawiera najbardziej aktualne dane, jakimi wówczas dysponowało 
Ministerstwo. Zakres gromadzonych w tamtym okresie danych o odpadach 
komunalnych wynikał z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. 
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi16. Zgodnie z tymi przepisami kierownicy jednostek samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego zobowiązani byli składać roczne 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 
(Załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia). Obejmowały one w szczególności 
następujące dane: 

 nazwę i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne, 

 kod i rodzaj odebranych odpadów komunalnych, 

 masę odebranych odpadów komunalnych 

 sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, rozumiany jako 
procesy odzysku i procesy unieszkodliwiania wymienione w załączniku nr 5 i 6 
do ustawy o odpadach. 

W tym miejscu podkreślić trzeba, że ustawodawca w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. c) i d) 
ustawy wprost określił, że chodzi o poszczególne procesy unieszkodliwiania 
i odzysku. W obowiązującej w tamtym czasie ustawie o odpadach17 procesy te 
określone zostały w załącznikach nr 5 (procesy odzysku o kodach od R1 do R15) 
i nr 6 (procesy unieszkodliwiania o kodach od D1 do D16). Natomiast w KPGO 2022 
w ogóle przedstawiono nieliczne i wybiórcze informacje o sposobie 
zagospodarowania odpadów komunalnych, a już na pewno nie w podziale na 
poszczególne procesy odzysku i unieszkodliwiania.  

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

  

                                                      
14  Stosownie do postanowień § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 

2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904, ze zm.), 
a następnie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96) Minister Środowiska kierował 
działem administracji rządowej środowisko. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, ze zm.), minister 
kierujący określonym działem administracji rządowej jest obowiązany do inicjowania i opracowywania 
polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie 
inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady 
Ministrów. 

15  Stosownie do postanowień § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu, Minister Klimatu kierował działem 
administracji rządowej klimat (Dz. U. poz. 495). 

16  Dz. U. z 2012 r., poz. 630. 
17  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.). 
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1.2  Odzwierciedlenie stanu faktycznego przez dane ujęte 
w analizie stanu gospodarki odpadami KPGO 2022 

W KPGO przedstawiono dane dotyczące ilości zebranych i odebranych odpadów 
komunalnych. Informacje te pochodziły z wyników badań prowadzonych przez GUS 
lub sprawozdań marszałków województw z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  

W przypadku danych GUS informacje o sposobie zagospodarowania odpadów 
komunalnych ograniczały się do podania łącznej masy tych odpadów i wskazaniu 
zagospodarowania dla części z nich. Przykładowo dla 2014 r. podano, że masa 
odebranych odpadów wyniosła 10,30 mln ton, z czego 52,6% poddano składowaniu, 
15,1% poddano przekształcaniu termicznemu, a 11,2% skierowano do 
przetworzenia biologicznego, natomiast nie określono sposobu zagospodarowania 
pozostałych 21,1% odpadów komunalnych. Ponadto nie wyodrębniono danych 
o ilościach i sposobie zagospodarowania odpadów materiałowych, w tym odpadów 
z tworzyw sztucznych. 

Natomiast w przypadku danych pochodzących ze sprawozdań sporządzonych przez 
marszałków województw wskazano informacje o łącznej ilości odpadów 
komunalnych oraz wyszczególniono: 

 jedynie ilość przekazanych do składowania odpadów zmieszanych 
(kod 20 03 01); przykładowo dla 2014 r. było to 0,33 mln ton, co stanowiło 4,2% 
całkowitej ilości tych odpadów (7,84 mln ton), a dla pozostałej części (tj. 95,8%) 
odpadów zmieszanych (7,51 mln ton) nie określono sposobu zagospodarowania, 

 łączną ilość zebranych i odebranych odpadów materiałowych (papier, metal, 
tworzywa sztuczne i szkło) oraz ilość tych odpadów poddanych recyklingowi lub 
przygotowaniu do ponownego użycia; przykładowo dla 2014 r. były to 
odpowiednio ilości 1,30 mln ton oraz 1,01 mln ton, przy czym dane o ilości 
odebranych i zebranych odpadów materiałowych nie uwzględniały rezultatów 
przetwarzania tych odpadów w instalacjach (tj. ilości „dodatkowo wysortowanych” 
odpadów), w przeciwieństwie do danych o ilości odpadów poddanych 
recyklingowi oraz przygotowaniu do ponownego użycia, które zawierały także 
informacje o odpadach z grupy 19 (wytworzonych w instalacjach), w tej części, 
w jakiej przekazano je do ww. procesów zagospodarowania, 

 ilość odebranych i zebranych poszczególnych odpadów materiałowych, 
z wyłączeniem odpadów budowalnych i rozbiórkowych (grupa 17), ale nie 
określono dla nich sposobu zagospodarowania.  

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

Z kolei jeśli chodzi o odpady opakowaniowe, to w KPGO 2022 przedstawiono masę 
wprowadzonych do obrotu opakowań oraz ilości odpadów opakowaniowych 
poddanych procesom odzysku i recyklingu, także w podziale na poszczególne 
rodzaje odpadów opakowaniowych. Według informacji zamieszczonych w KPGO 
źródłem tych informacji były dane Ministerstwa Środowiska.  

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

W KPGO 2022 nie podano informacji umożliwiających określenie łącznej ilości 
odpadów wytworzonych w sektorze poza komunalnym (m.in. źródła przemysłowe, 
handlowe), w tym ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Dane takie dostępne są 
np. w wydawanej corocznie przez GUS publikacji pn. Ochrona środowiska. 
W opracowaniu tym, zawierającym dane za 2014 r. wskazano m.in., że w Polsce 
wytworzono 142 mln ton odpadów, z czego 7% stanowiły odpady komunalne 
(10 mln ton). Ilość wytworzonych w Polsce odpadów (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) od 2000 r. kształtowała się w granicach 110-130 mln ton. Ponadto 
w wymienionej publikacji wskazano, że wytworzenie 131,3 mln ton odpadów innych 
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niż komunalne w 2014 r. oznaczało wzrost o 0,5% w stosunku do roku 
poprzedniego, a głównym źródłem odpadów w tym roku były, podobnie jak w latach 
poprzednich: górnictwo i wydobywanie (ok. 53% ilości wytworzonych odpadów 
ogółem), przetwórstwo przemysłowe (22%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną (17%)18. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

W KPGO 2022 wyszczególniono informacje na temat istniejących instalacji do 
zagospodarowania odpadów komunalnych w poszczególnych województwach 
według stanu na koniec 2014 r. (Tabele 8-10). Obejmowały one dane na temat: 

 mocy przerobowych instalacji o statusie RIPOK do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji o statusie RIPOK do 
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 
(kompostownie), 

 mocy przerobowych sortowni odpadów, 

 mocy przerobowych nowo wybudowanych instalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych według Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowiska 2007-2013. 

Nie przedstawiono natomiast bilansu mocy przerobowych instalacji do recyklingu 
odpadów materiałowych, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych (danych 
takich nie zawarto zarówno w części dotyczącej odpadów komunalnych, jak również 
odpadów opakowaniowych).  

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Przedstawiona w KPGO 2022 analiza stanu gospodarki odpadami nie zapewnia 
rzetelnych informacji (kompletnych i jak najwierniej odzwierciedlających stan 
faktyczny) dotyczących: źródeł powstania i ilości odpadów z sektora poza 
komunalnego, a co najważniejsze także poszczególnych sposobów 
zagospodarowania19 zgromadzonych/wytworzonych odpadów (w tym odpadów 
z tworzyw sztucznych) zarówno ze źródeł komunalnych, jak i innych niż komunalne. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że podane w KPGO 2022 dane dotyczące 
sposobów zagospodarowania odpadów są niepełne i mają charakter wybiórczy, 
zwłaszcza w odniesieniu do odpadów komunalnych. Przykładowo podane w tym 
zakresie dane GUS za 2014 r. nie wskazywały sposobu zagospodarowania dla 
21,1% zebranych i odebranych odpadów komunalnych (ok. 2,2 mln ton). Natomiast 
w przypadku danych pochodzących ze sprawozdań sporządzonych przez 
marszałków województw, dla największej kategorii odpadów, stanowiącej 72,6% 
wszystkich odpadów komunalnych (odpady zmieszane, kod 20 03 01) podano 
sposób zagospodarowania jedynie dla 4,2% łącznej masy tych odpadów. Z kolei 
dane o ilości odpadów materiałowych (podane łącznie dla frakcji: papier, metal, 
szkło, tworzywa sztuczne) przekazanych do recyklingu lub przygotowania do 
ponownego użycia wyszczególniono obok danych o ilości odebranych i zebranych 
odpadów tego rodzaju. Zasadniczy problem w tym przypadku polega na tym, że te 
pierwsze dane obejmują częściowo rezultaty przetwarzania odpadów w instalacjach 
(odpady z grupy 19 wyselekcjonowane m.in. z odpadów zmieszanych), a dane 
o zebranych i odebranych odpadach dotyczą stanu przed skierowaniem odpadów 
do instalacji. Gdyby porównać ww. informacje to wynikałoby z nich, że 77,7% 

                                                      
18  Dane pochodzą opracowania Ochrona środowiska 2015, sporządzonego przez Główny Urząd Statystyczny 

(dostępne pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-
srodowiska-2015,1,16.html, dostęp na 5 czerwca 2020 r.). 

19  Pozwalających co najmniej na rozróżnienie ilości odpadów poddanych recyklingowi, przekształcaniu 
termicznemu, innym procesom odzysku, składowaniu oraz innym procesom unieszkodliwiania. 
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zebranych i odebranych odpadów materiałowych przekazano do recyklingu lub 
przygotowania do ponownego użycia (1,01 mln ton z 1,30 mln ton). Tymczasem 
stan faktyczny był zupełnie inny. Z uwagi na to, że system raportowania danych 
o odpadach komunalnych nie obejmuje informacji o ilości wytworzonych odpadów 
materiałowych (z uwzględnieniem składu morfologicznego) oraz pozwalających na 
zidentyfikowanie pełnego i ostatecznego sposobu zagospodarowania tych odpadów, 
w celu szacunkowego ustalenia sposobu zagospodarowania danej frakcji odpadów 
należy przeprowadzić dodatkową analizę (analizę taką – na przykładzie pięciu 
województw objętych zasięgiem terytorialnym kontroli – przeprowadzili kontrolerzy 
NIK, a jej założenia i wyniki opisano w pkt. 1.4 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). W jej wyniku możliwe jest oszacowanie ilości wytworzonych 
odpadów materiałowych, na podstawie informacji o wynikach badań składu 
morfologicznego odpadów komunalnych przedstawionych w KPGO 2022. Stosując 
przyjęty schemat obliczeniowy ustalono, że w 2014 r. masa wytworzonych odpadów 
materiałowych (uwzględniająca także ich udział w odpadach zmieszanych) wyniosła 
ok. 3,77 mln ton20, a tym samym masa tych odpadów przekazanych do recyklingu 
lub ponownego użycia stanowiła jedynie 26,9% ich całkowitej ilości (1,01 mln ton 
z 3,77 mln ton). 

Kolejnym argumentem przemawiającym za powyższą konkluzją jest fakt, że dane 
wskazane w KPGO 2022 nie umożliwiają określenia łącznej ilości odpadów 
wytworzonych w sektorze pozakomunalnym, w tym m.in. ilości odpadów z tworzyw 
sztucznych. Wskazano co prawda ilości wytworzonych odpadów: niebezpiecznych, 
budowlanych i rozbiórkowych, powstających z produktów, ulegających biodegradacji 
ze źródeł innych niż komunalne oraz z wybranych gałęzi gospodarki, których 
zagospodarowanie stwarza problemy, lecz nie ma możliwości odniesienia tych ilości 
do całkowitego strumienia odpadów ze źródeł innych niż komunalne. Tymczasem 
z danych GUS wynika m.in., że głównym źródłem odpadów z sektora poza 
komunalnego było w 2014 r.: górnictwo i wydobywanie (ok. 53% ilości wytworzonych 
odpadów ogółem), przetwórstwo przemysłowe (22%) oraz wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną (17%). 

Podkreślenia wymaga również fakt, że pomimo, iż procesy recyklingu zajmują 
wyższe miejsce w hierarchii sposobów postępowania z odpadami niż inne procesy 
odzysku (art. 17 ustawy o odpadach), to w KPGO 2022 przedstawiono jedynie dane 
o mocach przerobowych instalacji MBP, prowadzących sortowanie odpadów oraz 
procesy termicznego przekształcania odpadów komunalnych, ale nie 
przeprowadzono bilansu mocy przerobowych instalacji do recyklingu odpadów 
materiałowych, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty NIK uznaje, że dane przedstawione 
w analizie stanu gospodarki odpadami (Rozdział 2 KPGO 2022) 
w niewystarczającym stopniu odzwierciedlały stan faktyczny, a zatem cechują się 
ograniczoną przydatnością do analizowania i identyfikowania problemów w tej 
materii, zwłaszcza w odniesieniu do odpadów komunalnych z następujących frakcji: 
papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne21. 

 (akta kontroli str. 459-460 – pliki nr 1 i 12) 

                                                      
20  Dla ustalenia proporcji wynikającej z udziału liczby ludności w poszczególnych typach jednostek (miasta 

powyżej 50 tys. mieszkańców, miasta poniżej 50 tys. mieszkańców oraz wsie) w łącznej liczbie ludności 
kraju wykorzystano najbliższe dostępne dane w tym zakresie pochodzące ze sprawozdawczości 
sporządzanej przez marszałków województw, tj. dane o liczbie ludności za 2016 r. (wg rejestru 
mieszkańców). 

21  Wzięto pod uwagę w szczególności, że strumień odpadów komunalnych, z uwagi na swoje zróżnicowanie, 
jest trudniejszy do zagospodarowania niż odpady z innych źródeł, a wskazane cztery frakcje odpadów 
stanowią, stosownie do przyjętej metody, podstawę do ustalenia osiągnięcia bądź nieosiągnięcia 
wymaganych wskaźników recyklingu dla odpadów komunalnych na poziomie poszczególnych gmin, a także 
w skali kraju. 
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Na pytanie, dlaczego w KPGO 2022 nie przedstawiono danych (szacunkowych) 
odzwierciedlających (jak najwierniej) stan faktyczny co do sposobu 
zagospodarowania odpadów pochodzących zarówno ze źródeł komunalnych, 
jak i innych niż komunalne oraz informacji o mocach przerobowych instalacji do 
recyklingu odpadów materiałowych (papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne), Z-ca 
Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu wyjaśniła, 
że (cyt.) KPGO 2022 przedstawia najbardziej aktualne dane, jakimi dysponowało 
Ministerstwo w chwili tworzenia ww. dokumentu. W związku z powyższym 
odzwierciedlono w nim stan faktyczny w zakresie posiadanych danych dotyczących 
zarówno odpadów komunalnych, jak i odpadów innych niż komunalne oraz ich 
zagospodarowania. 

 (akta kontroli str. 260) 

1.3  Weryfikowanie realizacji wybranych celów dotyczących 
gospodarki odpadami zaplanowanych w KPGO 2022  

W rozdziale 4 KPGO 2022 wyszczególniono cele dotyczące gospodarki odpadami. 
Przedmiotem analizy w trakcie niniejszej kontroli były poniższe cele w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi (pkt 4.1 KPGO 2022):  

 zmniejszenie ilości powstających odpadów – ograniczenie marnotrawienia 
żywności oraz wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów 
zbiorowego żywienia, 

 doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów 
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami m.in. poprzez 
osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych 
w wysokości minimum 50% ich masy do 2020 r., 

 zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu 
zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie), 

 monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych 
wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych 
i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12). 

Ponadto analizą objęto monitoring jednego z zaplanowanych celów dla odpadów 
opakowaniowych (pkt 4.2.5 KPGO 2022), tj. utrzymanie poziomów odzysku 
i recyklingu, co najmniej na poziomie określonym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi22. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

Sposób monitoringu i oceny wdrażania celów KPGO 2022 określono w rozdziale 6 
tego programu. Wskazano w nim m.in., że korzystając ze wskaźników zawartych 
w tabeli zamieszczonej w tym rozdziale (wskaźniki określone w skali rocznej) 
prowadzony będzie monitoring i ocena wdrażania określonych celów. Wskaźniki te 
obejmowały w szczególności informacje o: masie zebranych odpadów komunalnych, 
także w podziale na odpady zebrane selektywnie i odpady zmieszane, udziale 
odpadów komunalnych zebranych selektywnie w całkowitym strumieniu odpadów, 
osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych, poziomie recyklingu 
odpadów opakowaniowych ogółem, w tym również dla odpadów opakowaniowych 
z tworzyw sztucznych oraz poziomie odzysku odpadów opakowaniowych. Ponadto 
zapisano, że wskaźniki te mogą stanowić instrument wspierający prace 
ukierunkowane na rzecz przeprowadzenia ogólnej oceny stanu gospodarki 
odpadami w kraju. Założono również, że źródłem danych do przeprowadzenia wyżej 

                                                      
22  Dz. U. z 2019 r. poz. 542, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wskazanej oceny będą tymczasowo informacje gromadzone w istniejących bazach, 
zbierane w ramach systemu administracyjnego i badań statystycznych, zaś 
docelowo informacje z BDO. Ponadto do określenia wartości niektórych wskaźników 
miały zostać wykorzystane dane pochodzące ze sprawozdań z realizacji 
wojewódzkich programów gospodarki odpadami.  

 (akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

Według zapisów art. 39 ust. 1 ustawy o odpadach, z realizacji planów gospodarki 
odpadami sporządzane są sprawozdania, obejmujące okres 3 lat kalendarzowych, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres (tzw. okres 
sprawozdawczy). Ponadto w ust. 3 ww. artykułu wskazano, że sprawozdania 
z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami przygotowuje się 
i przedkłada m.in. Ministrowi Klimatu (wcześniej Ministrowi Środowiska), w terminie 
12 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego, a sprawozdanie z realizacji 
krajowego planu gospodarki odpadami przygotowuje Minister Klimatu i przedkłada 
Radzie Ministrów w terminie 18 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego. 
Z przepisów tych wynika, że cykl sprawozdawczy w odniesieniu do krajowego 
programu gospodarki odpadami realizowany będzie co 4,5 roku. 

Osiągnięte wartości wskaźników zostały przedstawione w odniesieniu do 2016 r., 
w sprawozdaniu z realizacji poprzednio obowiązującego KPGO za lata 2014-2016. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu 
wyjaśniła m.in. że analiza danych wskazujących na stopień osiągnięcia założonych 
celów w KPGO 2022 zostanie dokonana w ramach przygotowania sprawozdania 
z jego realizacji za lata 2017-2019 (przyp. kontrolera: termin sporządzenia tego 
dokumentu upływa 30 czerwca 2020 r.). 

(akta kontroli str. 13-15, 459-460 – plik nr 5) 

Niezależnie od powyższych ram czasowych w Ministerstwie wykonywana była 
corocznie analiza danych przedstawionych przez marszałków województw 
w sprawozdaniach dotyczących odpadów komunalnych oraz opakowań i odpadów 
opakowaniowych, która umożliwiała ustalenie wartości poniższych wskaźników za 
lata 2016-2018: 

Tabela 1. Wartości wybranych wskaźników służących do monitorowania realizacji celów określonych 
w KPGO 2022 
 

Nazwa wskaźnika 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Odpady komunalne 

 masa zebranych odpadów 12 200 364,1 Mg 12 868 963,8 Mg 13 765 654,2 Mg 

 masa odpadów zebranych 
selektywnie 

3 905 175,5 Mg 4 493 377,7 Mg 5 244 207,9 Mg 

 masa odpadów zebranych jako 
zmieszane odpady 

8 295 188,6 Mg 8 375 586,1 Mg 8 521 446,3 Mg 

 udział odpadów selektywnie 
zebranych w ogólnej masie 
odpadów 

32% 34,9% 38,1% 

 osiągnięty poziom recyklingu  
i przygotowania do ponownego 
użycia odpadów materiałowych*  
(4 frakcje)23 

27,93% 29,05% 36,18% 

                                                      
23  Wymagany poziom do osiągnięcia na szczeblu gminnym: 18% w 2016 r., 20% w 2017 r., 30% w 2018 r., 

40% w 2019 r. oraz 50% w 2020 r. – w tym ostatnim roku jest to również poziom wymagany w skali całego 
kraju. Poziom recyklingu odpadów komunalnych w skali kraju obliczany był jako iloraz:  
• łącznej masy odpadów czterech frakcji przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi, wynikającej ze sprawozdań sporządzanych przez marszałków województw 
oraz 
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Nazwa wskaźnika 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Odpady opakowaniowe 

 poziom odzysku odpadów24  61,4% 62,0% 63,1% 

 poziom recyklingu odpadów25  57,5% 57,7% 58,5% 

 poziom recyklingu odpadów  
z tworzyw sztucznych26 

47,4% 34,9% 35,2% 

(akta kontroli str. 11-15, 264-269) 

Z danych tych wynika w szczególności, że: 

 masa zbieranych odpadów komunalnych wzrastała w latach 2016-2018 średnio 
o 4,3% rocznie, podczas gdy jeden z celów KPGO 2022 dotyczył zmniejszenia 
ilości powstających odpadów komunalnych, 

 średnioroczny wzrost wskaźnika recyklingu dla komunalnych odpadów 
materiałowych (papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne) wyniósł 2,75 punktu 
procentowego, co przy założeniu utrzymania tego tempa wzrostu może oznaczać 
w 2020 r. wskaźnik recyklingu na poziomie ok. 42%, przy wymaganym 
minimalnym poziomie w tym zakresie w wysokości 50%.  

 (akta kontroli str. 13-14, 264-269) 

Na temat przyczyn wzrostu ilości obieranych i zbieranych odpadów komunalnych 
w latach 2016-2018 oraz niskiego tempa wzrostu wskaźnika recyklingu tych 
odpadów w kontekście celu założonego na 2020 r., Z-ca Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu udzieliła następujących wyjaśnień (cyt.) 
Przyczyny wzrostu ilości wytwarzanych odpadów można nadal wiązać ze wzrostem 
konsumpcji przez mieszkańców Polski oraz z uszczelnieniem systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi przez wprowadzanie sukcesywnie 
rozwiązań systemowych w zakresie gospodarki odpadami. 
Co roku w Polsce osiągane są wyższe poziomy przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Zgodnie z danymi ze sprawozdań 
marszałków województw z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2018 r. osiągnięto 36% poziom przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów. Należy wskazać, że znaczna część gmin (84,3%) 
osiągnęła w 2018 r. cel pośredni w zakresie 30% recyklingu odpadów komunalnych, 
jaki został wyznaczony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 
2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 
2167). Wyznaczone cele pośrednie mają stanowić ułatwienie w dochodzeniu do 
wyznaczonego na 2020 r. 50% poziomu recyklingu. 

Natomiast w kwestii działań podejmowanych przez Ministerstwo w celu poprawy 
warunków realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, 
umożliwiającymi w szczególności osiągnięcie przez Polskę w 2020 r., a docelowo 
także w 2035 r. wymaganych wskaźników recyklingu dla odpadów komunalnych,  

                                                                                                                                       
• łącznej masy wytworzonych odpadów czterech frakcji, wyznaczanej jako iloczyn masy odebranych 

odpadów oraz wskaźnika udziału morfologicznego odpadów czterech frakcji w masie wszystkich 
odebranych odpadów komunalnych. 

Powyższy wskaźnik udziału morfologicznego obliczany był osobno dla każdego województwa oraz dla 
Polski, jako: udział liczby ludności w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców w ogólnej liczbie ludności 
(tys. szt.) * udział morfologiczny odpadów czterech frakcji w dużych miastach (wg. KPGO 2022) + udział 
liczby ludności w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców w ogólnej liczbie ludności * udział morfologiczny 
odpadów czterech frakcji w małych miastach (wg. KPGO 2022) + udział liczby ludności na terenach 
wiejskich w ogólnej liczbie ludności * udział morfologiczny odpadów czterech frakcji na terenach wiejskich 
(wg KPGO 2022). 

24  Wymagany poziom 61%. 
25  Wymagany poziom 56%. 
26  Wymagany poziom 23,5%. 
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Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu 
wyjaśniła, że (cyt.) W ramach podjętych działań legislacyjnych wprowadzono liczne 
rozwiązania, które mają na celu osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu. 
Należy do nich zaliczyć m.in. jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w całym kraju, w podziale na cztery frakcje (szkło, papier, metale 
i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji) czy wprowadzenie 
różnicy pomiędzy stawką opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych zbieranych w sposób selektywny a stawką w przypadku, 
gdy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany, zachęcając 
w ten sposób do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto 
w Ministerstwie Klimatu na bieżąco prowadzone są analizy dotyczące 
wprowadzonych rozwiązań w kontekście spełnienia wymagań dotyczących 
osiągnięcia wymaganego przez Komisję Europejską poziomu recyklingu. 

 (akta kontroli str. 259-263) 

Jeden z przyjętych celów w KPGO 2022 dla odpadów komunalnych zakładał, 
że do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz 
odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do 
wytworzonych odpadów komunalnych nie może przekraczać 30% (pkt 4.1, cel 3 
lit. b).  

W dniu 8 maja 2019 r. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie skierowała do 
Ministra Środowiska petycję w sprawie zmiany wysokości tego ww. wskaźnika27.  

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

W sprawie ustalenia powyższego wskaźnika na poziomie 30% Zastępca Dyrektora 
Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu wyjaśniła m.in., 
że w KPGO 2022 położono nacisk na realizację unijnej hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami, która przewiduje, że przekształcanie termiczne odpadów 
powinno być uzupełnieniem systemu przetwarzania odpadów, natomiast podstawę, 
ma stanowić zapobieganie powstawaniu odpadów oraz recykling. Tym samym 
planowana infrastruktura powinna zapewnić w pierwszej kolejności osiągnięcie 
celów dotyczących przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Podstawą do 
ograniczenia wskaźnika termicznego przekształcania odpadów komunalnych na 
poziomie 30% były cele wyznaczone przez Komisję Europejską dotyczące 
recyklingu odpadów komunalnych (65% w 2035 r.). Biorąc pod uwagę te cele, 
zgodnie z prognozami zawartymi w KPGO 2022, wszystkim procesom 
zagospodarowania innym niż recykling będzie mogło zostać poddane nie więcej niż 
35% odpadów komunalnych.  

(akta kontroli str. 15) 

Ponadto w udzielonej odpowiedzi na wniesioną petycję (pismo z dnia 5 sierpnia 
2019 r.) Ministerstwo Środowiska wskazało m.in., że:  
Gospodarka odpadami w Polsce powinna być oparta przede wszystkim na realizacji 
ustanowionej w przepisach krajowych i europejskich hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) (…)  
Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz GOZ w pierwszej 
kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów. Odpady, których powstaniu 
nie udało się zapobiec powinny zostać odpowiednio zagospodarowane, 
w szczególności przez przygotowanie do ponownego użycia lub recykling. W dalszej 
kolejności wskazane są inne procesy odzysku (w tym termiczne przekształcanie 
z odzyskiem energii), natomiast unieszkodliwianie (np. składowanie) jest najmniej 
preferowanym kierunkiem zagospodarowania odpadów. 

                                                      
27  Dokument opublikowany pod adresem: https://www.igcp.pl/aktualnosci/petycja-do-ministra-srodowiska/. 

Dostęp na 8 czerwca 2020 r. 
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Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami termiczne 
przekształcanie odpadów z odzyskiem energii można umiejscowić jako metodę 
preferowaną jedynie przed unieszkodliwianiem odpadów przez składowanie lub 
spalanie bez odzysk u energii , ale zdecydowanie mniej korzystną niż przygotowanie 
do ponownego użycia, czy poddanie odpadów recyklingowi. 
Powyższa zasada znajduje odzwierciedlenie zarówno w przepisach krajowych 
dotyczących gospodarki odpadami, jak i w kierunkach polityki Rządu RP, które 
zostały określone w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 (Kpgo 2022). 
Kpgo 2022 wyznacza cele w gospodarce odpadami komunalnymi zgodne 
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym m.in. cel ograniczający do 
30% udział masy termicznie przekształcanych odpadów w 2020 r. Termiczne 
przekształcanie odpadów z odzyskiem energii powinno stanowić uzupełnienie 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przyczyniając się do ograniczenia 
ilości odpadów kierowanych na składowiska. Nie powinno natomiast wpływać 
negatywnie na osiągane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. 
Z tego względu udział tej metody w przetwarzaniu odpadów komunalnych 
nie powinien przekraczać około 1/3 masy wytworzonych odpadów komunalnych. 
Należy zauważyć, że rozporządzenie w sprawie dopuszczania odpadów do 
składowania na składowiskach weszło w życie w dniu 16 września 2015 r. (…) 
Przepis ten wprowadza m.in. parametr – ciepło spalania, który w praktyce 
uniemożliwia składowanie odpadów o kaloryczności przekraczającej wielkość 
6MJ/kg suchej masy. Celem wprowadzenia powyższego przepisu było przede 
wszystkim zwiększenie efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych „u źródła’, co wynika przede wszystkim z konieczności realizacji 
nałożonych na Polskę obowiązków unijnych w zakresie osiągania wyznaczonych 
przepisami prawa poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych. Termiczne przekształcanie odpadów nie jest pożądanym 
kierunkiem ich zagospodarowania i powinno dotyczyć tylko takich odpadów, których 
nie można przetworzyć w procesach recyklingu. 
W celu ograniczenia powstawania frakcji „kalorycznej”, należy w pierwszej 
kolejności podjąć działania zwiększające efektywność prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”, po czym dopiero w dalszej kolejności 
pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być 
przetwarzane w instalacji MBP w taki sposób, aby powstawało jak najwięcej 
odpadów nadających się do recyklingu i odzysku. Zwiększenie udziału selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych „u źródła", zdecydowanie wpłynie na zmniejszenie 
masy i obniżenie kaloryczności odpadów powstających w instalacjach 
przetwarzających niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę, że odpady „kaloryczne” to także frakcje surowcowe, zatem 
instalacje MBP powinny być modernizowane w takim kierunku, aby możliwe było 
doczyszczanie frakcji surowcowych oraz bardziej efektywne dosortowanie odpadów 
resztkowych, aby wydzielić odpady nadające się do recyklingu. Zatem przyczyną 
problemu nie jest niedobór instalacji spalających odpady palne, lecz zbyt niski udział 
selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” (…) 
Biorąc powyższe pod uwagę, zwiększenie obowiązującego 30% limitu masy 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących 
z przetworzenia odpadów komunalnych w odniesieniu do ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych nie jest planowane. 

(akta kontroli str. 65-69) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu 
wyjaśniła, że (cyt.) Badania w zakresie skuteczności instalacji MBP 
przetwarzających zmieszane odpady komunalne wykonane były w 2015 r. w ramach 
pracy zleconej przez Grupę Roboczą ds. Gospodarki Odpadami działającą przy 
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sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi 
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. „Raport końcowy III etapu ekspertyzy 
mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (maj 2015 r.)” znajduje się 
w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (dokument nie jest aktualnie 
dostępny na stronie internetowej GDOŚ). Od tego czasu nie było potrzeby zlecania 
kolejnych ekspertyz w tym zakresie, gdyż technologia MBP generalnie nie zmienia 
się w tak krótkim okresie. Ponadto zgodnie z KPGO 2022 przewidziana jest zmiana 
roli instalacji do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów, które 
powinny być przekształcane w kierunku rozwijania możliwości doczyszczania 
odpadów już selektywnie zebranych. 

(akta kontroli str. 266-269) 

Z informacji z 1 kwietnia 2019 r. skierowanej przez Ministra Środowiska do 
Sejmowej Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami28 wynika 
w szczególności, że w kraju funkcjonowało osiem spalarni odpadów komunalnych 
o łącznej nominalnej mocy przerobowej 1 134 tys. ton rocznie. Ponadto wskazano, 
że w ramach wojewódzkich planów gospodarowania odpadami przewidziano 
budowę 35 instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych 
i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych o łącznej nominalnej mocy 
przerobowej na poziomie 1 927 tys. ton rocznie.  

Biorąc pod uwagę wielkość strumienia odpadów komunalnych w 2018 r. 
(13 765,7 tys. ton) to przy wykorzystaniu w pełni istniejących i planowanych mocy 
przerobowych spalarni odpadów (3 061 tys. ton) relacja przekształconych w ten 
sposób odpadów komunalnych do łącznej ich ilości kształtowałaby się na poziomie 
22,2%. 

Równocześnie w ww. informacji podano, że wg danych z Centralnego Systemu 
Odpadowego w 2017 r. w 10 funkcjonujących w Polsce cementowniach spalonych 
zostało 1 866 tys. ton odpadów, z czego 1 221 tys. ton (65,4%) stanowiły odpady 
w postaci paliwa alternatywnego (odpady o kodzie 19 12 10), a 91 tys. ton 
pozostałości z mechanicznego przetwarzania odpadów (odpady o kodzie 19 12 11* 
i 19 12 12). W dokumencie wskazano także, iż wg. informacji Stowarzyszenia 
Producentów Cementu wykorzystywane w 2016 r. paliwo alternatywne było 
w ok. 70% wytwarzane z odpadów komunalnych, a na tej podstawie ustalono, 
że z masy spalonego paliwa alternatywnego ok. 855 tys. ton pochodziło z odpadów 
komunalnych.  

Przyjmując, że połowa spalonych przez cementownie odpadów z pozostałości 
z mechanicznego przetwarzania pochodziła z sektora komunalnego (45,5 tys. ton) 
oraz uwzględniając ilość odpadów komunalnych przeznaczonych na paliwo 
alternatywne (855 tys. ton), to łączny udział tych ilości (900,5 tys. ton) w całkowitym 
strumieniu odpadów komunalnych za 2018 r. stanowiłby 6,5%. 

Tym samym łączny udział odpadów komunalnych poddanych przekształcaniu 
termicznemu (przez spalarnie odpadów oraz cementownie) w całkowitej masie tych 
odpadów za 2018 r. nie przekraczałby 28,7%. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 11) 

Jednym z przyjętych w KPGO 2022 (Rozdział 5) kierunków działań była realizacja 
badań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, między innymi badania 
dotyczące analizy składu morfologicznego odpadów oraz właściwości fizycznych 
i chemicznych odpadów (pkt 5.1 ppkt 1). 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

                                                      
28  Dokument opublikowany pod adresem: https://odpady.net.pl/Informacja-Ministra-Środowiska-na-temat-

spalarni-odpadów; dostęp na 8 czerwca 2020 r. 
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Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu 
w złożonych wyjaśnieniach wskazała m.in., że w rozdziale 5.1. KPGO 2022 zawarto 
kierunki działań, a nie konkretne zadania, a sam program, jako uchwała Rady 
Ministrów, nie może nakładać zadań na jednostki samorządu terytorialnego. 
Ponadto wskazano, że w grudniu 2018 r. Ministerstwo Środowiska przeprowadziło 
ankietę, w której zwróciło się do gmin z prośbą o przekazanie informacji m.in. czy 
przeprowadzone zostały badania morfologiczne odpadów komunalnych. Spośród 
1 318 gmin, które odpowiedziały na ww. pytanie, 26 gmin potwierdziło 
przeprowadzenie badań morfologicznych odpadów komunalnych. 

(akta kontroli str. 266-269) 

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

1.4 Działania Ministerstwa dotyczące identyfikacji źródeł, ilości 
i sposobów zagospodarowania odpadów, w tym odpadów 
z tworzyw sztucznych 

W toku kontroli Ministerstwo przedstawiło zagregowane w skali kraju dane za lata 
2015-2018 o ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych i sposobie ich 
zagospodarowania, również w podziale na frakcje papieru, metalu, szkła i tworzyw 
sztucznych29. Podstawą do ustalenia tych danych były informacje zawarte 
w sprawozdaniach marszałków województw z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które były przekazywane do Ministerstwa 
zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (w formacie MS Word lub 
MS Excel). W celu agregowania i analizy powyższych danych z zakresu odpadów 
komunalnych Ministerstwo wykorzystywało oprogramowanie pakietu Microsoft 
Office. 

Według przekazanych informacji w latach 2015-2018: 

 łącznie odebrano i zebrano odpowiednio: 11 299,3 tys. ton, 12 633,1 tys. ton, 
12 869,0 tys. ton oraz 13 770,3 tys. ton odpadów komunalnych, co oznaczało 
wzrost ilości gromadzonych odpadów w ww. okresie na poziomie 21,9%, 

 w odebranych i zebranych odpadach komunalnych tworzywa sztuczne stanowiły 
odpowiednio: 2,1% (242,7 tys. ton), 2,2% (277,7 tys. ton), 2,3% (292,6 tys. ton) 
oraz 2,9% (400,3 tys. ton), a ich ilość w ww. okresie wzrosła o 64,9%, 

 sprawozdania marszałków województw nie zawierały danych o masie odpadów 
powstałych w wyniku procesów przetwarzania w instalacjach (w tym procesu 
R12), 

 do recyklingu (i przygotowania do ponownego użycia) przekazano odpowiednio: 
96,1% (233,2 tys. ton), 105,9% (294,0 tys. ton), 100,7% (294,6 tys. ton) oraz 
93,2% (373,2 tys. ton) odebranych i zebranych odpadów z tworzyw sztucznych, 

 w ramach innych niż recykling procesów odzysku zagospodarowano 
odpowiednio: 86,5% (210,1 tys. ton), 81,1% (225,2 tys. ton), 81,2% 
(237,6 tys. ton) oraz 68,4% (273,8 tys. ton) odebranych i zebranych odpadów 
z tworzyw sztucznych, 

 nie podano danych dotyczących ilości odpadów komunalnych podlegających 
składowaniu, w tym w podziale na poszczególne frakcje materiałowe, lecz 
zawarto adnotację (cyt.) dane zbierane przez GUS, 

                                                      
29  W przypadku odpadów z tworzyw sztucznych w przekazanych danych uwzględniono następujące kody 

odpadów: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe, 
20 01 39 – Tworzywa sztuczne. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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 odpady z tworzyw sztucznych nie były poddawane przekształcaniu termicznemu, 
ani innym niż składowanie procesom unieszkodliwiania, 

 nie podano danych o masie odpadów z tworzyw sztucznych poddanych 
recyklingowi lub przygotowaniu do ponownego użycia w podziale na procesy 
realizowane na terytoriom kraju, i poza jego obszarem, w tym również poza UE, 
lecz zawarto adnotację (cyt.) dane zbierane przez GIOŚ. 

(akta kontroli str. 13-14, 209, 212, 252-253) 

W informacji pisemnej Głównego Urzędu Statystycznego30 wskazano 
w szczególności (cyt.) Na podstawie zebranych informacji pochodzących z badania 
na sprawozdaniu M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów 
komunalnych” nie ma możliwości określenia ilości składowanych tworzyw 
sztucznych będących odpadami komunalnymi ogółem, tj. zebranych selektywnie 
i występujących w odpadach zmieszanych. Na formularzu M-09 nie są zbierane 
dane o odpadach zmieszanych poddanych przekształcaniu na frakcje, tym samym 
nie ma możliwości podania danych całościowych o ilości tworzyw sztucznych 
poddanych składowaniu, a jedynie dotyczące składowania części zebranej 
selektywnie. 

(akta kontroli str. 274-275, 339-342, 459-460 – plik nr 7) 

Z informacji przekazanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska31 
wynika w szczególności, że GIOŚ nie posiada informacji o ilości odpadów z tworzyw 
sztucznych przywiezionych do Polski lub wywiezionych z Polski w celu odzysku, 
w tym recyklingu bądź przygotowania do ponownego użycia. Legalny przywóz 
ww. odpadów do Polski lub wywóz z Polski, w celu ich unieszkodliwienia, w latach 
2017-2019, nie zaistniał. Ponadto wskazano, że GIOŚ posiada dane dotyczące 
transgranicznego przemieszania odpadów przeznaczonych do procesu 
unieszkodliwienia, ponieważ takie przemieszczanie wymaga procedury zgłoszenia, 
niezależnie od rodzaju odpadów. Przemieszczanie odpadów z „zielonej” listy do 
procesów odzysku nie wymaga ww. procedury i GIOŚ nie posiada danych na jego 
temat. 

 (akta kontroli str. 281-284, 459-460 – plik nr 8) 

Ministerstwo dysponowało również danymi pozwalającymi na ustalenie liczby gmin 
w skali kraju, które osiągnęły wymagany w danym roku wskaźnik recyklingu 
odpadów komunalnych. Dane te za lata 2015-2018 przedstawiały się następująco: 

 2015 r.: 97,4% gmin (2 414 z 2 478 podmiotów) osiągnęło wskaźnik recyklingu 
na poziomie co najmniej 16%,  

 2016 r.: 97,0% gmin (2 404 z 2 478 podmiotów) osiągnęło wskaźnik recyklingu 
na poziomie co najmniej 18%,  

 2017 r.: 95,9% gmin (2 376 z 2 478 podmiotów) osiągnęło wskaźnik recyklingu 
na poziomie co najmniej 20%, 

 2018 r.: 84,3% gmin (2 090 z 2 478 podmiotów) osiągnęło wskaźnik recyklingu 
na poziomie co najmniej 30%. 

(akta kontroli str. 254) 

Podkreślić należy, że w kolejnych latach, tj. 2019 r. i 2020 r. wymagany jest 
wskaźnik recyklingu na poziomie wyższym o 10 punktów procentowym w każdym 
z tych okresów (odpowiednio: 40% i 50%). Z tego względu oraz z uwagi na 
ograniczone możliwości gmin w szybkiej poprawie zagospodarowania odpadów 
komunalnych należy się spodziewać, że w ww. okresach odsetek gmin 
niespełniających wymogów dotyczących osiągnięcia minimalnych poziomów 

                                                      
30  Informacja pozyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK.  
31  Informacje pozyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK.  
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recyklingu dla odpadów komunalnych będzie się istotnie zwiększał. Przykładowo 
gdyby przyjąć założenie, że w roku sprawozdawczym 2018 wymagany poziom 
recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, szkła 
i tworzyw sztucznych obowiązywałby w wysokości jak dla 2019 r. (minimum 40%), 
to odsetek gmin w województwie małopolskim, które ten poziom osiągnęły (przy 
bieżącym sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych) wyniósłby 44,0% 
(80 ze 182 gmin), podczas gdy 30% poziom recyklingu osiągnęło w 2018 r. 88% 
podmiotów (161 gmin).  

(akta kontroli str. 505) 

Odnośnie do sposobu obliczania poziomu recyklingu dla odpadów komunalnych 
w skali kraju oraz przyjętej metody jego obliczania w gminach Zastępca Dyrektora 
Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska32 wyjaśniła, 
że (cyt.) Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych jest obliczany jako iloraz łącznej masy odpadów papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia 
i poddanych recyklingowi oraz łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła (…) 
W liczniku wykorzystywane są dane zamieszczone w tabeli VIIIa sprawozdania 
urzędów marszałkowskich z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi (…) Mianownik obliczany jest jako iloczyn masy odebranych odpadów 
oraz wskaźnika udziału morfologicznego odpadów papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w masie wszystkich odebranych odpadów komunalnych 
(Umpmts). Umpmts obliczany jest jako: udział liczby ludności w miastach powyżej 
50 tys. mieszkańców w ogólnej liczbie ludności (tys. szt.) * udział morfologiczny 
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w dużych miastach + udział 
liczby ludności w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców w ogólnej liczbie ludności 
(tys. szt.) * udział morfologiczny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła w małych miastach + udział liczby ludności na terenach wiejskich w ogólnej 
liczbie ludności (tys. szt.) * udział morfologiczny odpadów papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła na terenach wiejskich (…) 
Przyjęcie przez Polskę metody obliczania poziomu przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu stanowiło realizację postanowień dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy, która zobowiązuje Polskę do osiągnięcia 
w 2020 r. 50% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych. 
Polska mogła podjąć decyzję dotyczącą wyboru metody obliczania osiąganego 
poziomu spośród czterech metod wskazanych w decyzji Komisji z dnia 18 listopada 
2011 r. ustanawiającej zasady i metody obliczeń w odniesieniu do weryfikacji 
zgodności z celami określonymi w art. 11 ust. 2 ww. dyrektywy 2008/98/WE. 
W toku prac nad projektem późniejszej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, 
podjęto decyzję o wyborze drugiej metody, zgodnie z którą osiągany poziom wylicza 
się w odniesieniu do masy odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
które zostały poddane procesom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. 
Decyzję oparto o funkcjonujący wówczas system sprawozdawczy, który zapewniał 
zestawienia danych optymalne dla obliczania osiąganych poziomów przy 
wykorzystaniu tej metody. Należy zaznaczyć, że decyzja Eurostatu o wyborze 
metody obliczania osiąganych przez państwa członkowskie poziomów (metoda 
czwarta) nie obligowała Polski do przyjęcia takiej samej metody jak inne państwa. 
Jednakże Minister Środowiska podjął działania w kierunku zmiany metody 

                                                      
32  Wyjaśnienia pozyskane na etapie przygotowania kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK.  
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obliczania osiąganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych. Zmiany wprowadzone przepisami ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) dotyczyły m.in. nowego brzmienia art. 3b 
ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który dotyczy 
obowiązku osiągania przez gminy odpowiednich poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych z wyłączeniem innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne. Ustawodawca wprowadził nowy sposób obliczania poziomu recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w stosunku do 
wszystkich odpadów komunalnych, które zostały przygotowane do ponownego 
użycia i recyklingu, a nie jak w dotychczas stosowanej metodzie, w stosunku do 4 
frakcji odpadów komunalnych, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

(akta kontroli str. 266-267, 349-353) 

Ponadto w uzupełnieniu powyższych wyjaśnień Zastępca Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu wskazała, że (cyt.) Eurostat 
dokonuje wyliczeń w oparciu o metodę nr 4, tj. przygotowanie do ponownego użycia 
i recykling wszystkich odpadów komunalnych. Wskaźnik jest wyliczany jako iloraz: 
1) odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, oraz 2) odpadów komunalnych 
wytworzonych. 

(akta kontroli str. 209-213) 

Według danych przedstawionych przez Eurostat33 wskaźnik recyklingu odpadów 
komunalnych w Polsce wyniósł 33,8% w 2017 r. i 34,3% w 2018 r. Natomiast 
wskaźnik recyklingu dla odpadów komunalnych wg przyjętej metody w kraju 
(dla czterech frakcji) wyniósł 29,1% w 2017 r. i 36,2% w 2018 r. 

(akta kontroli str. 13-14, 209-210) 

Za przekazywanie danych o odpadach do Eurostat odpowiedzialny jest GUS. 
Jednostka ta gromadzi dane o odpadach komunalnych (ilość i sposób 
zagospodarowania) w ramach badania realizowanego na formularzu M-09 – 
Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów.  

Według przekazanych informacji34 badaniem tym objęto podmioty gospodarcze 
zajmujące się zbieraniem odpadów komunalnych, odbieraniem odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, przetwarzaniem odpadów komunalnych 
oraz prowadzące składowiska odpadów. Wyjściową populację jednostek 
podlegających sprawozdawczości M-09 stanowi populacja z poprzedniego roku, 
aktualizowana przy wykorzystaniu kryterium aktualnego statusu aktywności 
ekonomicznej jednostek i przekazanych przez gminy informacji o jednostkach, które 
wygrały przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dodatkowa 
weryfikacja pod względem jednostek zlikwidowanych następuje w trakcie zasilenia 
kartoteki danymi z Bazy Jednostek Statystycznych. Na formularzu M-09 zbierana 
jest informacja, do jakich końcowych procesów przetwarzania zostały skierowane 
odpady komunalne. Na potrzeby sprawozdawczości do Eurostatu przejmowane jest, 
że jest to faktyczna masa odpadów zagospodarowanych w ten sposób. 
W przypadku, gdy odpady poddawane były jedynie obróbce wstępnej (procesom 
R12, R13, D8, D9, D13, D14, D15) jednostka sprawozdawcza wskazuje końcowe 
procesy przetwarzania, do jakich później zostały skierowane odpady, bez względu 
na to, czy procesy końcowego przetwarzania odbywały się na terenie instalacji 
jednostki sprawozdawczej, czy odpady zostały przekazane do końcowego 
przetworzenia do zakładów innych jednostek. Badania te były źródłem danych 

                                                      
33  Dane pod adresem: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/recycling_rates, dostęp na dzień 8 czerwca 2020 r. 
34  Pismo GUS z 02.03.2020 r. przekazane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK.  
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o odpadach komunalnych prezentowanych w publikacjach GUS pn. Ochrona 
Środowiska. 

 (akta kontroli str. 354-360, 459-460 – plik nr 7) 

Dane o masie odpadów komunalnych za lata 2016-2018 przedstawione 
w odpowiednich publikacjach GUS pn. Ochrona środowiska oraz podane przez 
Ministerstwo w toku niniejszej kontroli lub wynikające wprost ze sprawozdań 
przygotowanych przez marszałków województw wykazywały pewne różnice, 
przykładowo:  

Tabela 2. Dane o ilości odpadów komunalnych wg Ministerstwa oraz GUS [w tys. ton] 
 

Rodzaj danych 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

 masa odpadów komunalnych w skali kraju  
wg Ministerstwa (sprawozdania marszałków województw) 

12 200 12 869 13 766 

 masa odpadów komunalnych w skali kraju  
wg GUS (sprawozdania M-09) 

11 654 11 969 12 485 

Różnica 546 900 1 281 

 masa odpadów poddanych recyklingowi i przygotowaniu 
do ponownego użycia w województwie małopolskim* 
(sprawozdanie marszałka województwa) 

x x 247 

 masa odpadów poddanych recyklingowi i przygotowaniu 
do ponownego użycia w województwie małopolskim 
wg GUS (sprawozdania M-09) 

x x 257 

Różnica x x -10 

 masa odpadów poddanych recyklingowi i przygotowaniu 
do ponownego użycia w województwie łódzkim* 
(sprawozdanie marszałka województwa) 

x x 148 

 masa odpadów poddanych recyklingowi i przygotowaniu 
do ponownego użycia w województwie łódzkim  
wg GUS (sprawozdania M-09) 

x x 185 

Różnica x x -37 

 masa odpadów poddanych recyklingowi i przygotowaniu 
do ponownego użycia w województwie mazowieckim* 
(sprawozdanie marszałka województwa) 

x x 401 

 masa odpadów poddanych recyklingowi i przygotowaniu 
do ponownego użycia w województwie mazowieckim  
wg GUS (sprawozdania M-09) 

x x 381 

Różnica x x 20 

* Podano łącznie z danymi o odpadach budowalnych i rozbiórkowych. 

(akta kontroli str. 13-14, 459-460 – pliki nr 1 i 7) 

Odmiennie niż w przypadku odpadów komunalnych w Ministerstwie nie gromadzono 
danych umożliwiających odrębne ustalenie ilości i sposobów zagospodarowania 
w latach 2017-2018 odpadów ze źródeł innych niż komunalne, w również 
w odniesieniu do odpadów z tworzyw sztucznych. 

(akta kontroli str. 850-855) 

Według danych przedstawionych przez GUS w opracowaniach pn. Ochrona 
środowiska35 ilość wytworzonych odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 
od 2000 r. kształtowała się w granicach 110-130 mln ton, przy czym: 

 w 2017 r. wytworzono 113,7 mln ton odpadów innych niż komunalne, 
co oznaczało spadek o 10% w stosunku do roku poprzedniego, z czego: 
55,8 mln ton (49,1%) poddano odzyskowi, 53,4 mln ton (47,0%) 

                                                      
35  Dane wg opracowań GUS: Ochrona środowiska 2018 (dostępne pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2018,1,19.html) oraz Ochrona środowiska 
2019 (dostępne pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-
energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html), dostęp na 5 czerwca 2020 r. 
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unieszkodliwianiu (w tym 48,4 mln ton składowaniu), 3,3 mln ton (2,9%) 
przekazano innym odbiorcom, a 1,2 mln ton (1,0%) czasowo magazynowano, 

 w 2018 r. wytworzono 115,3 mln ton odpadów innych niż komunalne, 
co oznaczało wzrost o 1,4% w stosunku do roku poprzedniego, z czego: 
58,4 mln ton (50,7%) poddano odzyskowi, 54,6 mln ton (47,4%) 
unieszkodliwianiu (w tym 49,0 mln ton składowaniu), 1,0 mln ton (0,9%) 
przekazano innym odbiorcom, a 1,3 mln ton (1,1%) czasowo magazynowano. 

Największy udział w ilości odpadów wytworzonych stanowiły w 2017 r. i 2018 r. 
odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej 
przeróbce rud i innych kopalin (odpowiednio 58% i 57%) oraz odpady z procesów 
termicznych (odpowiednio 22% i 23%). 

Z informacji przekazanych przez GUS36 wynika w szczególności, że (cyt.) Masa 
wytworzonych odpadów innych niż komunalne jest opracowana na podstawie 
badania GUS realizowanego na formularzu OS-6 – Sprawozdanie o odpadach 
(z wyłączeniem odpadów komunalnych) (…) Należy jednak podkreślić, że badanie 
na formularzu OS-6 nie obejmuje wszystkich wytwórców odpadów, lecz tylko te 
zakłady, które spełniają kryterium sprawozdawcze, tj. zakłady wytwarzających 
w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tys. ton odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne, z wyłączeniem odpadów komunalnych, lub posiadających 1 milion 
ton i więcej odpadów nagromadzonych. W związku z powyższym wyniki badania 
dotyczące tworzyw sztucznych nie w pełni odzwierciedlają skalę zjawiska (…) 
Za ilość wytworzonych odpadów innych niż komunalne jest przyjmowana suma 
sprawozdanych ilości wytworzonych odpadów. Nie są prowadzone dodatkowe 
szacunki. 

(akta kontroli str. 274-275, 354-360, 459-460 – pliki nr 6 i 7) 

Do informacji pisemnej z 8 maja 2020 r. GUS dołączył zestawienie danych, 
z którego wynika w szczególności, że w skali całego kraju: 

 w 2017 r. wytworzono 130,8 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych innych 
niż komunalne37, z czego: 37,2 tys. ton (28,4%) poddano odzyskowi, 0,3 tys. ton 
(0,2%) unieszkodliwianiu, 93,2 tys. ton (71,3%) przekazano innym odbiorcom 
(w tym 76,1 tys. ton do odzysku, a 15,9 tys. ton do unieszkodliwiania), 
a 0,1 tys. ton (0,1%) czasowo magazynowano, 

 w 2018 r. wytworzono 148,2 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych innych 
niż komunalne, z czego: 40,7 tys. ton (27,5%) poddano odzyskowi, 107,1 tys. ton 
(72,3%) przekazano innym odbiorcom (w tym 84,4 tys. ton do odzysku, 
a 19,9 tys. ton do unieszkodliwiania), a 0,4 tys. ton (0,3%) czasowo 
magazynowano. 

(akta kontroli str. 338-342, 459-460 – plik nr 7) 

W Ministerstwie Klimatu dysponowano zbiorczymi sprawozdaniami o produktach 
w opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2017 r. i 2018 r., 
sporządzonymi przez 16 marszałków województw, a także raportami zbiorczymi 
w tym zakresie. Z danych tych wynika w szczególności, że: 

 w 2017 r. wprowadzono do obrotu 5 701,7 tys. ton opakowań, a 3 533,1 tys. ton 
odpadów opakowaniowych poddano odzyskowi, w tym 3 290,2 tys. ton 
recyklingowi, osiągając wskaźniki odzysku i recyklingu odpowiednio na poziomie: 
62,0% i 57,7% (poziomy wymagane odpowiednio: 61% i 56%), 

                                                      
36  Pisma GUS z 2 marca 2020 r. oraz 8 maja 2020 r. przekazane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK.  
37  W przekazanych danych uwzględniono następujące kody odpadów z tworzyw sztucznych: 02 01 04, 

07 02 13, 12 01 05, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04. 
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 w 2017 r. wprowadzono do obrotu 1 023,8 tys. ton opakowań z tworzyw 
sztucznych, a 357,3 tys. ton odpadów opakowaniowych z tych tworzyw poddano 
recyklingowi, osiągając wskaźnik na poziomie 34,9% (poziom wymagany 23,5%), 

 w 2018 r. wprowadzono do obrotu 5 470,4 tys. ton opakowań, a 3 451,2 tys. ton 
odpadów opakowaniowych poddano odzyskowi, w tym 3 200,2 tys. ton 
recyklingowi, osiągając wskaźniki odzysku i recyklingu odpowiednio na poziomie: 
63,1% i 58,5% (poziomy wymagane odpowiednio: 61% i 56%), 

 w 2018 r. wprowadzono do obrotu 984,9 tys. ton opakowań z tworzyw 
sztucznych, a 346,3 tys. ton odpadów opakowaniowych z tych tworzyw poddano 
recyklingowi, osiągając wskaźnik na poziomie 35,2% (poziom wymagany 23,5%). 

(akta kontroli str. 11-13, 459-460 – plik nr 2) 

Oprócz danych wynikających z wcześniej wymienionych sprawozdań Ministerstwo 
zleciło w latach 2017-2018 wykonanie czterech ekspertyz z zakresu gospodarki 
odpadami, tj.: 

 Analiza efektywności systemów zbierania odpadów komunalnych – 
w dokumencie zawarto identyfikację rodzajów systemów zbierania odpadów 
komunalnych na terenie kraju z uwzględnieniem: charakteru gminy (miejska lub 
wiejska), specyfiki gmin turystycznych, rodzaju oraz gęstości  zabudowy, rodzaju 
odbieranych odpadów, a także sposobu postępowania z nimi. Ponadto 
przedstawiono w nim różne systemy zagospodarowania odpadów tym m.in. 
segregacja odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji, tj. szkło, papier, 
metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. W dokumencie 
zawarto analizę efektywności działania zidentyfikowanych systemów zbierania 
odpadów komunalnych, w tym wpływ ilości i rodzajów frakcji odpadów 
zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: 
PSZOK) i liczby PSZOK-ów oraz usług dodatkowych – w szczególności pod 
względem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. Wskazano w nim także 
najdogodniejsze systemy dla gmin o określonym charakterze i rodzaju 
zabudowy. Dodatkowo przeprowadzona została analiza efektywności 
ekonomicznej gminy w zakresie wpływu wysokości pobieranych opłat na 
efektywność funkcjonowania systemu oraz osiągane przez gminy poziomy 
recyklingu frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W dokumencie 
dokonano analizy funkcjonujących systemów zbierania odpadów we wszystkich 
gminach w kraju i na jej podstawie sformułowano wniosek, iż nie jest możliwe 
wskazanie najdogodniejszego systemu dla gmin o określonym charakterze 
i rodzaju zabudowy, a wyniki dotyczące efektywności środowiskowej dla każdego 
z badanych systemów są bardzo zbliżone. Badanie nie uwzględniało innych 
czynników, niż wynikających z charakteru gminy takich jak: zamożność 
społeczeństwa i trendy konsumpcyjne, postawy obywatelskie, charakterystyka 
społeczna mieszkańców oraz znajomość systemu selektywnego zbierania 
odpadów w gminie. Czynnikiem, którego z powodu braku danych nie udało się 
zbadać, był poziom edukacji ekologicznej społeczeństwa. W dokumencie 
wskazano m.in. wniosek, iż do zachęty mieszkańców do segregacji odpadów nie 
wystarczy tylko i wyłącznie zapewnienie dostępu do pojemników. Ważnym 
elementem jest świadomość ekologiczna społeczeństwa i przekonanie, że 
selektywne zbieranie odpadów ma wymierny wpływ na stan środowiska. 

 Rekomendacje dla budowy sieci napraw i ponownego użycia oraz wytyczne 
dotyczące minimalnej funkcjonalności punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego odnosząca się do 
funkcjonalności PSZOK-ów w celu optymalizacji systemu selektywnego zbierania 
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odpadów komunalnych - dokument ten miał w swoich założeniach pomóc 
w realizacji wytyczenia nowego kierunku w zakresie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, której celem jest odejście od modelu linearnego na rzecz modelu 
zamkniętego, który promuje ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców. 
Część odnosząca się do minimalnej funkcjonalności PSZOK-ów miała wesprzeć 
procesy optymalizacji systemu zbierania odpadów komunalnych, a tym samym 
wpłynąć na osiągnięcie nałożonych na Polskę poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. PSZOK, zgodnie z przyjętą 
w dokumencie definicją, jest miejscem na terenie gminy, w którym mieszkańcy 
mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 
O potrzebie powstawania takich przedsięwzięć stanowi m.in. duża liczba 
nielegalnych miejsc deponowania odpadów na terenie wielu gmin, tzw. dzikich 
wysypisk, stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego 
(zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza) oraz niekorzystnie wpływających na 
estetykę krajobrazu. W dokumencie zawarto wskazówki odnoszące się do 
organizacji PSZOK-ów takie, jak: lokalizacja, sposoby przyjmowania odpadów 
oraz ich weryfikacja, obsługa i organizacja, nakłady inwestycyjne i koszty 
funkcjonowania oraz zbiór dobrych praktyk służących efektywnemu działaniu 
punktu po jego uruchomieniu. Odnośnie do sieci napraw i ponownego użycia 
w dokumencie wskazano, iż obowiązek tworzenia takich miejsc leży na gminach 
jako jednostkach prawnie odpowiedzialnych za wspieranie ponownego użycie 
i przygotowania do ponownego użycia odpadów. Rekomendowano tworzenie 
punktów napraw lub ponownego użycia przy PSZOK-ach z uwagi na fakt, 
iż  takie rozwiązanie nie generuje dodatkowych kosztów inwestycyjnych oraz 
eksploatacyjnych. W dokumencie wskazano przykłady produktów 
przyjmowanych w punktach ponownego użycia (w tym m.in. meble, sprzęt 
elektroniczny, zabawki) oraz miejsca w kraju, gdzie funkcjonują już takie miejsca. 

 Wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące realizacji badań 
w zakresie analizy składu morfologicznego odpadów, właściwości fizycznych 
i chemicznych odpadów oraz weryfikacji wyników badań dotyczyła wymagań 
prawnych oraz technicznych w zakresie prowadzenia badań morfologicznych 
odpadów komunalnych - dokument był skierowany do samorządów lokalnych, 
zwłaszcza gmin. Celem zaproponowanych wskazówek było usystematyzowanie 
zakresu i metod badania składu morfologicznego, właściwości chemicznych 
i fizycznych odpadów komunalnych. Było to o tyle istotne, jak wskazano 
w przedmiotowej analizie, iż obowiązujące przepisy prawa przyjęte w ostatnich 
latach wprowadziły m.in. odpowiedzialność samorządów gminnych 
za organizację systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
a ponadto zostały one także zobowiązane do osiągania odpowiednich poziomów 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wybranych frakcji odpadów 
komunalnych, poziomów odzysku i recyklingu odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych pochodzenia komunalnego oraz ograniczania masy 
składowanych odpadów ulegających biodegradacji. W wytycznych zawarto 
przegląd metod badawczych stosowanych w krajach Unii Europejskiej, wykaz 
aktów prawnych i norm regulujących kwestie sposobu prowadzenia badań 
i interpretacji wyników natomiast najistotniejszą częścią z punktu widzenia 
odbiorców była ta, przedstawiająca potencjalne cele badań jakie może postawić 
sobie gmina oraz rekomendowane do tego zakresy badań.  Zgodnie z przyjętym 
w analizie założeniem w celu zbadania efektywności systemu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w danej jednostce należy przeprowadzić 
badania dla strumienia odpadów pochodzących wyłącznie z tej gminy. Badania 
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wykonywane na potrzeby projektowania, budowy lub modernizacji instalacji do 
przetwarzania odpadów wymagają dokładnego rozpoznania strumienia 
odpadów, jaki potencjalnie może trafić do zagospodarowania. W dokumencie 
opisano szczegółowo metodykę badań morfologicznych w trzech wariantach w 
zależności od stopnia ich szczegółowości tj.: podstawowy, rozszerzony oraz 
odnoszący się do całego strumienia odpadów. W analizie zawarto ponadto 
szacunkowe koszty prowadzenia badań morfologicznych oraz metody weryfikacji 
wyników tych badań. 

 Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań – 
opracowanie miało służyć określeniu możliwości i zasadności wprowadzenia 
w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań. Wskazano w nim sześciu 
kluczowych uczestników systemu takich, jak: przedsiębiorcy wprowadzający 
produkty w opakowaniach na rynek, punkty handlu detalicznego, operator 
sytemu, recyklerzy, regulator oraz organy nadzoru i kontroli. Wskazano, 
iż do systemu mogłyby zostać wprowadzone opakowania z tworzyw sztucznych 
(w szczególności butelki PET), opakowania z metali (puszki aluminiowe) oraz 
opakowania ze szkła (butelki szklane). W przedmiotowej analizie zwrócono 
uwagę, iż zapewnienie obligatoryjności może nastąpić poprzez obowiązkowe 
włączenia do niego zarówno pod względem podmiotowym (wskazani producenci 
wprowadzający na rynek produkty w określonych opakowaniach), 
jak i przedmiotowym (opakowania wg wskazanego typu). W opracowaniu 
zawarto ponadto szacunkowe koszty związane z wprowadzeniem i utrzymaniem 
systemu kaucyjnego: w przypadku zastosowania modelu całkowicie 
automatycznej zbiórki we wszystkich punktach handlu detalicznego wyniosłyby 
one 24 miliardów złotych a przy systemie mieszanym tj. automatyczną 
w większych punktach handlu detalicznego oraz ręczną w pozostałych – 
19 miliardów złotych. Zgodnie z wnioskami zawartymi w analizie, wprowadzenie 
systemu kaucyjnego przyniosłoby korzyści m.in. w postaci mniejszego 
zanieczyszczenia przestrzeni publicznej, zwiększenie poziomów recyklingu 
a w konsekwencji zmniejszenie stopnia wykorzystania surowców. Z drugiej 
jednak strony wskazano również, że z uwagi na niewielką grupę opakowań 
możliwych do objęcia nowym systemem, wzrost poziomów recyklingu nie byłby 
wysoki. W opracowaniu zawarto konkluzję, iż system kaucyjny nie powinien 
stanowić alternatywy dla selektywnej zbiórki „u źródła”, lecz być uzupełnieniem 
tego systemu. 

(akta kontroli str. 11-12, 20-21, 459-460 – pliki nr 9, 10, 14 i 15) 

Wskazane powyżej ekspertyzy, jak wyjaśniła Dyrektor, zostały umieszczone na 
stronie internetowej Ministerstwa oraz były dostępne do wykorzystania przez gminy, 
stanowiąc pomoc przy organizacji oraz zarządzaniu gospodarką odpadami. 

 (akta kontroli str. 11-27) 

W toku kontroli przeprowadzono analizę danych zawartych w sprawozdaniach 
dotyczących odpadów komunalnych, na przykładzie województw objętych zasięgiem 
terytorialnym niniejszej kontroli NIK, tj. województw dolnośląskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego38. 

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w latach 2017-2018 sporządzone przez poszczególnych marszałków województw 
zawierały dane o ilości poszczególnych strumieni odpadów odebranych 

                                                      
38  W przypadku 2017 r. do analizy danych z województwa śląskiego wykorzystano sprawozdanie sporządzone 

przez Marszałka Województwa z datą 5 sierpnia 2018 r. 
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od mieszkańców39 i zebranych z terenu gmin położonych w poszczególnych 
województwach w PSZOK (2017 r. i 2018 r.) oraz punktach skupu (tylko 
w 2018 r.)40. Ponadto zawarto w nich informacje o rodzajach procesów 
zagospodarowania, do których skierowano zgromadzone odpady komunalne. 
Wybrane dane w tym zakresie za 2018 r. przedstawiono w poniższej tabeli:  

 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 1, 512-849) 

Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że w przypadku zdecydowanej większości 
odebranych i zebranych odpadów komunalnych, w tym także odpadów z tworzyw 
sztucznych, jako sposób zagospodarowania wskazane zostały inne procesy 
odzysku, w których dominujący udział miał proces przejściowy, który nie stanowi 
ostatecznego sposobu zagospodarowania odpadów, tj. proces oznaczony kodem 
R12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji R1-R11). 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy uznać, że przyjęty system 
sprawozdawczy dotyczący odpadów komunalnych nie umożliwia ustalenia wprost 

                                                      
39  Odpowiednio: cz. IIa, IIc i IId sprawozdania zbiorczego o odpadach komunalnych za 2017 r. oraz cz. II 

sprawozdania zbiorczego o odpadach komunalnych za 2018 r. 
40  Odpowiednio: cz. III sprawozdania zbiorczego o odpadach komunalnych za 2017 r. oraz cz. Va i VIa 

sprawozdania zbiorczego o odpadach komunalnych za 2018 r. 
41  Kody: 15 01 01 oraz 20 01 01. 
42  Kody: 15 01 04 oraz 20 01 40. 
43  Kody: 15 01 07 oraz 20 01 02. 
44  Kody: 15 01 02 oraz 20 01 39. 
45  Kod procesu: R1. 
46  Kod procesu: R2-R9. 
47  Kod procesu: R10-R15, odzysk poza instalacjami. 
48  Składowanie – kod procesu: D1 i D5, pozostałe procesy unieszkodliwiania – kod procesu: D2-D4, D6-D15. 

Tabela 2: Wybrane dane o odpadach komunalnych za 2018 r. przedstawione w sprawozdaniach 
przygotowanych przez poszczególnych marszałków województw, z wyłączeniem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych z grupy 17 [masa odpadów w tys. ton] 

Wyszczególnienie 
Województwo 

dolnośląskie łódzkie małopolskie mazowieckie śląskie 

Masa odebranych  
i zebranych odpadów 

1 133,2 764,0 1 097,3  1 837,4 1 721,8 

Udział %masy odpadów 
zmieszanych w łącznej 
masie odpadów 

70,4 63,8 64,8 70,7 55,6 

Udział % masy 4 frakcji 
materiałowych w łącznej 
masie odpadów, w tym: 

11,0 12,0 12,2 8,6 12,6 

 papier i tektura41 4,6 3,6 2,8 3,2 3,8 

 metale42 0,3 1,3 1,1 0,4 1,5 

 szkło43 4,2 4,4 4,4 3,1 4,2 

 tworzywa sztuczne44 1,9 2,7 3,8 1,9 3,2 

Udział % masy odpadów / 
masy odpadów z tworzyw 
sztucznych poddanych 
poszczególnym procesom 
w łącznej masie odpadów 
odebranych i zebranych: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 przekształcanie 
termiczne/paliwo45 

- - 0,2 - 11,4 - 0,8 0,1 - - 

 recykling46 11,8 27,2 12,9 32,4 11,2 25,4 10,5 25,5 15,3 5,1 

 inne procesy odzysku47 53,2 63,8 75,6 59,4 73,8 71,6 77,1 66,1 76,3 94,2 

 procesy 
unieszkodliwiania48 

33,8 - 10,6 - 1,1 - 9,6 - 8,0 - 

 brak danych - - - - - - 1,1 5,2   

 magazynowanie 1,2 9,0 0,7 8,2 2,5 3,0 0,9 3,1 0,4 0,7 
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ilości wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oraz zidentyfikowania pełnego 
i ostatecznego sposobu zagospodarowania tych odpadów, ponieważ: 

 w sprawozdaniach nie dokonuje się ustalenia (szacunkowego) całkowitej ilości 
wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych, a dane sprawozdawcze w tym 
zakresie dotyczą jedynie selektywnie odebranych i zebranych odpadów, co nie 
uwzględnia ilości tych odpadów znajdujących się przede wszystkim w odpadach 
zmieszanych, 

 brak jest szczegółowych danych o rezultatach procesów przetwarzania odpadów 
w instalacjach, wskazujących jakie ilości odpadów materiałowych (papier, metal, 
szkło, tworzywa sztuczne) zostały ostatecznie wytworzone wtórnie (wysortowane 
m.in. z odpadów zmieszanych) po zakończeniu tych procesów oraz pełnych49 
danych dotyczących dalszego (ostatecznego) sposobu zagospodarowania tych 
odpadów. 

Ze względu na fakt, że dane zawarte w sprawozdaniach dotyczących odpadów 
komunalnych nie w pełni odzwierciedlały ilości faktycznie wytworzonych odpadów 
materiałowych i sposób ich zagospodarowania, nie można było na ich podstawie 
dokonać oceny skuteczności postępowania z tymi odpadami. Dlatego też w toku 
kontroli przeprowadzono kalkulacje pozwalające na oszacowanie ilości 
wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych i sposobów ich zagospodarowania 
oraz skuteczności prowadzonych procesów przetwarzania tych odpadów 
w instalacjach. Wyniki tych szacunków w odniesieniu do danych za 2018 r. 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 3: Oszacowane ilości wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oraz wskaźniki ich 
zagospodarowania za 2018 r. 
 

Wyszczególnienie 
Województwo 

dolnośląskie łódzkie małopolskie mazowieckie śląskie 

Ilość wytworzonych odpadów 
z tworzyw sztucznych50  
[w tys. ton] 

139,8 94,8 129,2 226,3 227,2 

Ilość wytworzonych odpadów  
z tworzyw sztucznych 
przypadająca na jednego 
mieszkańca województwa [w kg] 

50 40 39 43 52 

Skuteczność selektywnej 
zbiórki odpadów z tworzyw 
sztucznych51 

15,1% 21,5% 32,5% 15,7% 23,9% 

Skuteczność instalacji  
w „wysortowywaniu” odpadów 
z tworzyw sztucznych (m.in. 
z odpadów zmieszanych)52 

8,8% 1,0% 3,3% 9,3% 0,5% 

                                                      
49  Dane wskazywane w cz. Va sprawozdania za 2017 r. oraz w cz. VIIIa sprawozdania za 2018 r. (Informacja 

o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia 
i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu województwa w danym okresie 
sprawozdawczym) tylko częściowo uwzględniają dodatkowo „wysortowane” (w odpowiednich instalacjach) 
odpady materiałowe, tj. w tej części, w której odpady te zostały przekazane do przygotowania do 
ponownego użycia lub recyklingu. 

50  Ilość wytworzonych odpadów materiałowych obliczono na podstawie łącznej ilości odebranych i zebranych 
odpadów komunalnych, wykazanej w sprawozdaniu za 2018 r., z uwzględnieniem danych o składzie 
morfologicznym odpadów komunalnych, które przedstawiono w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 
oraz proporcjonalnie do udziału liczby ludności w poszczególnych typach jednostek (miasta powyżej 50 tys. 
mieszkańców, miasta poniżej 50 tys. mieszkańców oraz wsie) w łącznej liczbie ludności danego 
województwa. 

51  Obliczona jako relacja selektywnie odebranych i zebranych w danym roku odpadów z tworzyw sztucznych 
do oszacowanej ilości wytworzonych odpadów materiałowych. 

52  Obliczona jako relacja ilości odpadów wytworzonych wtórnie w instalacjach, w części, w jakiej odpady te 
poddano procesom przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu do oszacowanej ilości 
wytworzonych odpadów materiałowych. 
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Wyszczególnienie 
Województwo 

dolnośląskie łódzkie małopolskie mazowieckie śląskie 

Zmiana w ilości selektywnie 
zgromadzonych odpadów  
z tworzyw sztucznych53 

-14,5% 33,2% 9,8% 28,4% 19,0% 

Skuteczność 
zagospodarowania54: 

100% 100% 100% 100% 100% 

 recykling (i przygotowanie do 

ponownego użycia)55 
22,6% 20,7% 34,9% 24,5% 24,3% 

 przekształcanie termiczne  
z odzyskiem energii56 

0% 0% 14,3% 0,9% 0% 

 magazynowanie57 1,4% 1,8% 1,0% 0,5% 0,2% 

 pozostałe procesy (brak 
informacji o ostatecznym 

sposobie zagospodarowania)58 
76,0% 77,5% 49,8% 74,1% 75,5% 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 1, 512-849) 

W informacji Ministra Środowiska na temat spalarni odpadów komunalnych 
z 1 kwietnia 2019 r. (wymienionej w pkt 1.3 wystąpienia pokontrolnego) wskazano 
m.in., że w 2017 r. w spalarniach tych spalono 849 tys. ton odpadów, 
a cementownie spaliły łącznie 1 866 tys. ton odpadów (w tym 1 221 tys. to stanowiły 
odpady w postaci paliwa alternatywnego, a 91 tys. ton pozostałości 
z mechanicznego przetwarzania odpadów). Równocześnie określono, że z masy 
spalonego paliwa alternatywnego 855 tys. ton pochodziło z odpadów komunalnych. 
Zakładając nawet, że cała reszta odpadów spalonych w cementowniach pochodziła 
z sektora komunalnego (1 866 tys. ton – 1 221 tys. ton = 645 tys. ton) oraz biorąc 
pod uwagę ilość spalonych odpadów w spalarniach odpadów komunalnych 
(849 tys. ton) i ilość spalonego w cementowniach paliwa alternatywnego 
pochodzącego z odpadów komunalnych (855 tys. ton), można ustalić, że w 2017 r. 
przekształcaniu termicznemu w spalarniach i cementowniach poddano łącznie 
maksymalnie 2 349 tys. ton odpadów komunalnych. 

Równocześnie w powyższym dokumencie powołano się na dane przedstawione 
w opracowaniu GUS pn. Ochrona środowiska 201859, z którego wynika m.in., 
że w 2017 r. w Polsce poprzez przekształcanie termiczne zagospodarowano 
2 922 tys. ton odpadów komunalnych (str. 150 wskazanego opracowania). 

(akta kontroli str. 311-324, 459-460 – pliki nr 6 i 11) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu 
wyjaśniła, że (cyt.) Należy zawrócić uwagę, że dane z systemu CSO przedstawione 
na str. 9 Informacji Ministra Środowiska na temat spalarni odpadów komunalnych 
i ich miejsca w systemie gospodarki odpadami nie odbiegają znacząco od danych 

                                                      
53  Zmiana (%) w ilości odebranych i zebranych odpadów w 2018 r. w odniesieniu do 2017 r. – wskaźnik 

obliczony z wyłączeniem danych o ilości odpadów zebranych w 2018 r. w punktach skupu. 
54  Udział masy odpadów z tworzyw sztucznych przekazanych do zagospodarowania w określony sposób 

w łącznej masie wytworzonych odpadów tego rodzaju. 
55  Dane wskazane w cz. VIIIa sprawozdania za 2018 r. 
56  Ilość odpadów z tworzyw sztucznych poddanych procesom przekształcania termicznego oszacowano dla 

tych województw, na terenie których funkcjonowała spalarnia odpadów. W kalkulacji wykorzystano łączną 
ilość odpadów zmieszanych (20 03 01) przekazanych do takiej instalacji przy uwzględnieniu danych 
o składzie morfologicznym odpadów komunalnych, które przedstawiono w Krajowym planie gospodarki 
odpadami 2022 oraz proporcjonalnie do udziału liczby ludności w poszczególnych typach jednostek (miasta 
powyżej 50 tys. mieszkańców, miasta poniżej 50 tys. mieszkańców oraz wsie) w łącznej liczbie ludności 
danego województwa. 

57  Dane wskazane w częściach IV, Vc, VIc sprawozdania za 2018 r. 
58  Dane dotyczące pozostałych procesów stanowią kategorię wynikową, która obliczona została jako różnica 

pomiędzy całością a wcześniej wskazanymi sposobami zagospodarowania. W praktyce należy przyjąć, 
że ostateczne zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych – w części oszacowanej przy tej kategorii 
– jest nieznane na etapie przygotowania sprawozdań przez marszałków województw. 

59  Dokument dostępny pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-
energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2018,1,19.html, dostęp na 5 czerwca 2020 r. 
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GUS. Po zsumowaniu masy odpadów przetworzonych w cementowniach oraz 
spalarniach odpadów komunalnych otrzymujemy wartość 2 715 tys. Mg. 

(akta kontroli str. 268) 

NIK zauważa, że wbrew argumentom podanym w ww. wyjaśnieniach, w celu 
ustalenia masy odpadów komunalnych poddanych przekształcaniu termicznemu, 
nie można wprost zsumować masy odpadów spalonych w spalarniach 
i cementowniach wskazanych w informacji Ministra Środowiska z 1 kwietnia 2019 r. 
Wynika to w szczególności z faktu, że ze wskazanej tam masy spalonych 
w cementowniach odpadów w postaci paliwa alternatywnego (1 221 tys. ton), tylko 
część pochodziła z odpadów komunalnych (855 tys. ton). Tym samym różnica 
w łącznej ilości spalonych w 2017 r. odpadów komunalnych pomiędzy informacją 
Ministra Środowiska z 1 kwietnia 2019 r. a przedmiotowym opracowaniem GUS 
wynosi w najlepszym przypadku 573 tys. ton, co stanowiło 24,4% ilości spalonych 
odpadów komunalnych wynikających ze wskazanej informacji Ministra Środowiska 
(2 349 tys. ton).  

(akta kontroli str. 268, 459-460 – plik nr 11) 

W informacji pisemnej Głównego Urzędu Statystycznego60 wskazano 
w szczególności, że (cyt.) Dane dotyczące ilość odpadów komunalnych 
skierowanych do przekształcenia termicznego w 2017 r., opracowane na postawie 
sprawozdania M-09, zawierają wszystkie odpady komunalne skierowane do 
przekształcenia termicznego w danym roku, bez względu na to, czy jednostka 
składająca sprawozdanie dokonała spalenia, czy też przejściowo je magazynuje. 
Natomiast dane pochodzące z Ministerstwa Środowiska (…) prezentują dane 
o ilościach odpadów komunalnych przekształconych termicznie w danym roku. 

 (akta kontroli str. 274-275, 459-460 – plik nr 7) 

Mając na uwadze ww. rozbieżności pomiędzy danymi Ministerstwa Środowiska 
i GUS dotyczącymi ilości odpadów komunalnych poddanych przekształcaniu 
termicznemu, w celu przeprowadzenia dalszych szacunków odnośnie do 
prawdopodobnego sposobu zagospodarowania w 2018 r. tej części odpadów 
z tworzyw sztucznych, którą w analizie NIK ujęto pod pozycją pozostałe procesy, 
wykorzystano dane przedstawione przez GUS w opracowaniu pn. Ochrona 
środowiska 201961. Wskazano w nim w szczególności (str. 156), że w 2018 r. 
procesom przekształcania termicznego poddano następującą ilość odpadów 
komunalnych: 110 tys. ton w województwie dolnośląskim, 60 tys. ton 
w województwie łódzkim, 404 tys. ton w województwie małopolskim, 633 tys. ton 
w województwie mazowieckim oraz 159 tys. ton w województwie śląskim. 
Na podstawie powyższych danych oraz przedstawionych wcześniej wyników analizy 
NIK oszacowano, że sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów z tworzyw 
sztucznych w poszczególnych województwach przedstawiał się następująco: 

Tabela 4: Oszacowane wskaźniki zagospodarowania wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych 
za 2018 r. z uwzględnieniem danych GUS o ilości odpadów poddanych przekształcaniu termicznemu 
 

Wyszczególnienie 
Województwo 

dolnośląskie łódzkie małopolskie mazowieckie śląskie 

Skuteczność 
zagospodarowania: 

100% 100% 100% 100% 100% 

 recykling  
(i przygotowanie do 
ponownego użycia) 

22,6% 20,7% 34,9% 24,5% 24,3% 

                                                      
60  Informacja pozyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy o NIK.  
61  Dokument dostępny pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-

energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html, dostęp na 5 czerwca 2020 r. 
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Wyszczególnienie 
Województwo 

dolnośląskie łódzkie małopolskie mazowieckie śląskie 

 przekształcanie 
termiczne62 

10,8% 9,5% 46,1% 38,4% 10,5% 

 składowanie63 65,2% 68,0% 18,0% 36,6% 65,0% 

 magazynowanie 1,4% 1,8% 1,0% 0,5% 0,2% 

(akta kontroli str. 459-460 – pliki nr 1 i 6, 512-849) 

Z uwagi na fakt, że odpady kierowane do spalenia przez cementownie pochodzą 
z instalacji, które uprzednio poddały te odpady odpowiednim procesom 
przetwarzania (wskutek których wysortowano pewne ilości odpadów materiałowych), 
to przeliczenia ilości odpadów wskazanych przez GUS jako poddane 
przekształcaniu termicznemu z uwzględnieniem informacji o składzie 
morfologicznym odpadów komunalnych zawartych w KPGO 2022 mają charakter 
szacunkowy. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie odpady 
materiałowe są możliwe do wyselekcjonowania, a pewna część odpadów z tworzyw 
sztucznych (np. nakrętki) znajdować się będzie we frakcji podsitowej. Stąd też 
odpady tej frakcji znajdować się będą zarówno w pozostałościach z procesów 
sortowania i mech.-biol. przetwarzania odpadów przeznaczonych do składowania, 
jak i w tej części odpadów, która została skierowana do spalenia przez 
cementowanie. Najprawdopodobniej udział odpadów z tworzyw sztucznych 
w łącznej masie odpadów kierowanych do spalenia w cementowniach będzie 
mniejszy niż wynikający ze składu morfologicznego odpadów komunalnych 
przedstawionego w KPGO 2022. Tym samym, w rzeczywistości do spalenia mogą 
trafić mniejsze ilości odpadów z tworzyw sztucznych, a więc większa będzie różnica 
pomiędzy ilością wytworzonych odpadów tej frakcji, a ilością odpadów 
zagospodarowaną w inny sposób, który w kontekście wcześniej przedstawionych 
argumentów zawęża się do składowania. 

Uwzględniając fakt, że do recyklingu (i przygotowania do ponownego użycia) 
przekazano na obszarze poszczególnych województw od 21% do 35% całości 
wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych, a resztę zagospodarowano 
w sposób zdecydowanie mniej pożądany w kontekście obowiązującej hierarchii, 
w tym znaczną część poprzez składowanie, można stwierdzić, że aktualny sposób 
zagospodarowania analizowanej frakcji odpadów nie koresponduje z zasadami 
określonymi w art. 17 ustawy o odpadach. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 1, 512-849) 

Należy również zwrócić uwagę, że analiza NIK prowadzona była przy wykorzystaniu 
wyników badań składu morfologicznego odpadów komunalny wskazanych 

                                                      
62  Łączną ilość odpadów z tworzyw sztucznych poddanych procesom przekształcania termicznego 

oszacowano biorąc pod uwagę: 

 wcześniej oszacowaną ilość tych odpadów na podstawie udziału w odpadach zmieszanych o kodzie 
20 03 01, do której dodano wynik operacji wskazanych w dwóch poniższych punktach,  

 (ilość odpadów poddanych przekształcaniu termicznemu w danym województwie wg danych GUS 
pomniejszoną o ilość odpadów zmieszanych przekazanych do spalarni odpadów) przy uwzględnieniu 
w odniesieniu do wyniku tej operacji danych o składzie morfologicznym odpadów komunalnych, które 
przedstawiono w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 oraz proporcjonalnie do udziału liczby 
ludności w poszczególnych typach jednostek (miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, miasta poniżej 
50 tys. mieszkańców oraz wsie) w łącznej liczbie ludności danego województwa, 

 pomniejszenie ilości odpadów obliczonej wg schematu wskazanego w poprzednim wypunktowaniu 
o wcześniej ustalony wskaźnik skuteczności instalacji w danym województwie w „wysortowywaniu” 
odpadów z tworzyw sztucznych (m.in. z odpadów zmieszanych).  

63  Z uwagi na fakt, że poza recyklingiem i przygotowaniem do ponownego użycia, przekształcaniem 
termicznym oraz magazynowaniem faktyczne możliwości zagospodarowania odpadów z tworzyw 
sztucznych zawężają się do ich składowania (w różnej postaci), jako poziom składowania tych odpadów 
przyjęto różnicę pomiędzy łączną wartością wskaźnika dla kategorii pozostałe procesy, a wartością 
wskaźnika ustaloną dla przekształcania termicznego wg schematu wskazanego w poprzednim przypisie 
dolnym. 
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w KPGO 2022 (badania z 2008 r.). Natomiast w przypadku uwzględnienia – zamiast 
danych wynikających z KPGO 2022 – znacznie bardziej aktualnych informacji 
o składzie morfologicznym zebranych odpadów komunalnych, przedstawionych 
przykładowo w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 
2016-2022 (dalej: PGOWM 2016-2022), wyniki takiej analizy (przy zachowaniu 
wcześniej opisanych założeń) pokazują jeszcze niższą skuteczność 
zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w 2018 r., tj.: 

Tabela 5: Oszacowane wskaźniki za 2018 r. zagospodarowania wytworzonych odpadów z tworzyw 
sztucznych w woj. małopolskim z uwzględnieniem wyników badań składu morfologicznego odpadów 
komunalnych wskazanych w PGOWM 2016-2022 
 

Morfologia komunalnych odpadów z tworzyw sztucznych  

Źródło danych 
Miasta pow. 50 tys. 

mieszkańców 
Miasta pon. 50 tys. 

mieszkańców 
Wsie 

KPGO 2022 15,1% 11,0% 10,3% 

PGOWM 2016-2022 19,3% 20,0% 25,1% 

Oszacowany sposób zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych 

recykling 
(i przygotowanie do 
ponownego użycia) 

przekształcanie 
termiczne 

składowanie magazynowanie 

18,3% 31,3% 49,9% 0,5% 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 1, 717-748) 

Jako jeden z kierunków działań przyjęto w KPGO 2022 (Rozdział 5) przyjęto 
wdrożenie rozwiązań pozwalających na należyte monitorowanie i kontrolę 
postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze strumienia 
zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja 19 12 12) i nieprzeznaczoną do 
składowania (pkt 5.1 ppkt 7).  

 (akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu 
wyjaśniła m.in., że (cyt.) W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW dla m.in. 
Instytutów nadzorowanych przez Ministra Klimatu, na podstawie umowy między 
IOŚ-PIB i NFOŚiGW, jako wsparcie dla Ministra Klimatu, przewidziane jest 
opracowanie analizy dotyczącej wytwarzanej frakcji nadsitowej i sposobów 
postępowania z tą frakcją (w tym np. poziom wykorzystania przez cementownie 
i spalarnie, ilości magazynowane, poziom importu i eksportu frakcji 
wysokokalorycznych 19 12 12 i 19 12 10 i sposób, w jaki zostały wykorzystane, 
propozycje alternatywnych rozwiązań i sposobów zagospodarowania frakcji palnej). 
Zadanie jest w trakcie realizacji. 
Ministerstwo gromadzi dane nt. przetwarzania wszystkich odpadów, w tym odpadów 
z grupy 19. Jednak dane zbierane w Centralnym Systemie Odpadowym 
nie wskazują czy odpady z grupy 19 pochodzą z przetwarzania odpadów 
komunalnych, czy z innych grup odpadów. W związku z powyższym nie można 
wskazać, jaka masa odpadów o kodzie 19 12 12, powstałych z przetwarzania 
odpadów komunalnych, była składowana (…) jaka masa odpadów o kodzie 
19 12 10 została wytworzona w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych. 

(akta kontroli str. 268-269) 

Jednym z przyjętych kierunków działań w KPGO 2022 (Rozdział 5) było utworzenie 
systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o BDO 
(pkt 5.1 ppkt 5). Z dniem 24 stycznia 2018 r.64, w ramach systemu 
teleinformatycznego BDO, utworzono jedynie rejestr podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

                                                      
64  Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. Nr 118). 
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Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu wyjaśniła 
m.in., że (cyt.) Moduł sprawozdawczy w zakresie odpadów komunalnych, zgodnie 
z przepisami ustawy o odpadach, został uruchomiony 1 stycznia 2020 r. Należy 
zaznaczyć, że w przypadku pozostałych sprawozdań wynikających z tzw. ustaw 
produktowych oraz dotyczących gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami 
przejściowymi wynikającymi z ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150), termin ich sporządzenia 
przez podmioty i złożenia do marszałków województw został zmieniony. W związku 
tym również wdrożenie w 2020 r. odpowiednich formularzy sprawozdawczych 
dostępnych w BDO zostało dostosowane do ww. zmian. 
Moduł raportowy systemu BDO aktualnie działa w trybie „na żądanie”, czyli raporty 
generowane są po zgłoszeniu zapotrzebowania na zestawienie przez jednostkę 
administracji publicznej. W ramach prac rozwojowych nad systemem BDO 
planowane jest uruchomienie modułu raportowego w trybie „generowania raportów”. 
Jednocześnie należy zauważyć, że ewentualna integracja z różnymi systemami 
teleinformatycznymi będzie zależała od dalszych decyzji w zakresie uruchamiania 
kolejnych dodatkowych funkcjonalności BDO. 

(akta kontroli str. 262-263) 

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 6 oraz art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 
2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw65, termin 
złożenia sprawozdań za 2019 r.: 

 przez podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach 
przedłużono z 15 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., 

 przez podmioty, o których mowa w art. 9q i 9s ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach przedłużono odpowiednio z 31 marca 2020 r. 
do 31 sierpnia 2020 r. oraz z 15 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r.  

Powyższe terminy zmieniono (wydłużono) ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-266. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Działania Ministra Środowiska dotyczące identyfikacji źródeł, ilości i sposobów 
zagospodarowania odpadów, były niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej 
analizy problemowej, co do prawidłowości postępowania z odpadami z tworzyw 
sztucznych. 

Przede wszystkim należy wskazać, że Minister Środowiska nie zbudował takiego 
systemu raportowania danych o odpadach komunalnych, który umożliwiałby 
ustalenie wprost ilości wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oraz pełnego 
i ostatecznego sposobu ich zagospodarowania. Gromadzone przez Ministra 
Środowiska (a obecnie będące w posiadaniu Ministra Klimatu) sprawozdania 
marszałków województw z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2017 r. i 2018 r. wprawdzie umożliwiają monitorowanie 
osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 
materiałowych (łącznie frakcje odpadów papieru, metalu, szkła i tworzyw 
sztucznych) oraz poszczególnych ilości tych odpadów poddanych wskazanym 
procesom zagospodarowania, lecz przyjęte wykazywane w nich dane nie dają 
możliwości określenia sposobu zagospodarowania pozostałej części tych odpadów. 
Oczywiście wzrost poziomów recyklingu będzie świadczył o pewnej poprawie 

                                                      
65  Dz. U. poz. 150, ze zm. 
66  Dz. U. poz. 875. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w skuteczności zagospodarowania odpadów, niemniej jednak brak informacji o tym, 
co stało się z pozostałą częścią z nich nie pozwoli na zbilansowanie całego systemu 
gospodarki odpadami, w tym również gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych. 
Podkreślić należy, że to właśnie inne niż recykling i przygotowanie do ponownego 
użycia sposoby zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych 
(w szczególności przekształcanie termiczne i procesy unieszkodliwiania, w tym 
składowanie) powinny być przedmiotem szczególnego nadzoru i monitorowania, 
ponieważ mają one niższe miejsce w hierarchii sposobów postępowania 
z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach. Tymczasem 
przeprowadzona przez NIK, w toku niniejszej kontroli, analiza szacunkowa na 
przykładzie pięciu województw – z wykorzystaniem danych ze sprawozdań 
marszałków województw, KPGO 2022 oraz opracowań GUS – wskazuje, 
że w trzech województwach głównym sposobem zagospodarowania odpadów 
z tworzyw sztucznych w 2018 r. mogło być składowanie (stanowiące od 65% 
do 68% całości wytworzonych odpadów w poszczególnych województwach), 
a w kolejnych dwóch przekształcanie termiczne (stanowiące od 38% do 46%). 
Oprócz wspomnianej wcześniej hierarchii, interesujące jest również to, w jakiej 
postaci składowane są te odpady, tj. czy w formie pozostałości z sortowania (grupa 
19), czy też, wprost, jako odpady z tworzyw sztucznych (grupy 15 lub 20), 
co formalnie jest zabronione (z uwagi na kaloryczność). 
Niekompletność systemu raportowania danych o odpadach komunalnych, w tym 
odpadach z tworzyw sztucznych podkreśla także fakt, że w toku niniejszej kontroli 
NIK Ministerstwo wskazało m.in., że dane o ilości odpadów komunalnych 
podlegających składowaniu oraz ilości odpadów podlegających recyklingowi poza 
granicami kraju gromadzone są odpowiednio przez GUS oraz GIOŚ. Niemniej 
jednak z informacji udzielonych przez te jednostki wynika, że nie można 
zidentyfikować powyższych danych w odniesieniu do odpadów z tworzyw 
sztucznych. Pokreślić w tym miejscu również należy, że dane zbierane przez GUS, 
na podstawie zupełnie odrębnego systemu sprawozdawczości, wykazują 
w odniesieniu do łącznej ilości odpadów komunalnych różnice w porównaniu 
z danymi zawartymi w sprawozdaniach marszałków województw lub danymi 
będącymi w posiadaniu Ministra Środowiska, a obecnie Ministra Klimatu. 
Przykładowo dane o ilości odpadów komunalnych poddanych przekształcaniu 
termicznemu w 2017 r. wykazywały rozbieżność na poziomie co najmniej 
573 tys. ton. 

Minister nie posiadał również informacji o ilościach i sposobie zagospodarowania 
odpadów z tworzyw sztucznych ze źródeł innych niż komunalne. Zaznaczyć należy, 
że do ustalenia ww. informacji nie można wykorzystać danych pochodzących ze 
sprawozdań marszałków województw o produktach w opakowaniach 
i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2017 r. i 2018 r. Sprawozdania te 
dotyczą tylko części odpadów z tworzyw sztucznych (odpadów opakowaniowych), 
odpady opakowaniowe pochodzą zarówno z sektora komunalnego, jak i źródeł 
innych niż komunalne, a podawane dane odnoszą się tylko do procesów odzysku, 
w tym recyklingu (nie można ustalić sposobu zagospodarowania w odniesieniu do 
pozostałej części odpadów opakowaniowych). 

Podkreślić również należy, że dane pozyskiwane przez GUS dotyczące odpadów 
(sprawozdania M-09, OS-6) pochodzą z zupełnie innego (nie w pełni 
porównywalnego) systemu sprawozdawczego. Co jednak ważniejsze, w odniesieniu 
do tych sprawozdań nie jest prowadzona weryfikacja danych na zasadach 
określonych w ustawie o odpadach oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach67. 

                                                      
67  Dz. U. z 2019 r. poz. 2010. 



 

35 

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, zdaniem NIK, dotychczasowy sposób 
gromadzenia danych o odpadach jest absolutnie niewystarczający do dokonania 
rzetelnej analizy i wiarygodnego przedstawienia informacji o ostatecznym sposobie 
zagospodarowania wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza 
z sektora komunalnego, a także identyfikacji ewentualnych problemów 
z zagospodarowaniem tych odpadów, co w ostateczności może przyczyniać się do 
ograniczenia możliwości wdrożenia skutecznych rozwiązań służących poprawie 
realizacji zadań w tym zakresie.  

 (akta kontroli str. 13-14, 209, 212, 252-253, 274-275, 281-284, 339-342, 354-360,  
459-460 – pliki nr 1, 6, 7, 8, 11, 512-849, 850-855) 

Na pytanie, czy w latach 2017-2019 Ministerstwo dokonało we własnym zakresie 
analiz (szacunkowych) lub dysponowało opracowaniami zewnętrznymi 
pozwalającymi na ustalenie sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadów 
materiałowych (papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne) pochodzących ze źródeł 
komunalnych, a także porównanie skuteczności zagospodarowania poszczególnych 
frakcji ww. odpadów, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami 
Ministerstwa Klimatu wyjaśniła, że (cyt.) W ramach przekazywanych przez 
marszałków województw sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi przekazywane są dane dotyczące wytwarzania wszystkich 
odpadów komunalnych oraz sposób ich zagospodarowania. Ww. sprawozdania 
zawierają osobny rozdział dotyczący wytwarzania odpadów, które zaliczane są do 
osiąganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (w ramach 
działu VIIIa – informacje o masie odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 
z odpadów odebranych i zebranych z terenu województwa). Na podstawie tych 
danych obliczany jest poziom recyklingu, który odzwierciedla skuteczność 
zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z przekazanymi w niniejszym 
piśmie wyjaśnieniami obserwuje się stały wzrost osiąganego poziomu recyklingu, 
co wskazuje na skuteczniejsze prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi 
przez gminy. 

 (akta kontroli str. 262) 

Minister prawidłowo prowadził weryfikację rezultatów przewidzianych w KPGO 2022, 
jednakże problem źródeł powstawania odpadów, w tym odpadów z tworzyw 
sztucznych, ich ilości oraz zagospodarowania nie był właściwie monitorowany. 
Przyjęty system sprawozdawczy dotyczący zarówno odpadów komunalnych, jak 
i pochodzących ze źródeł innych niż komunalne nie umożliwiał ustalenia wprost 
m.in. ilości wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oraz zidentyfikowania 
pełnego i ostatecznego sposobu ich zagospodarowania68. W wyniku powyższego 
w KPGO 2022 nie przedstawiono w pełnym zakresie analizy stanu gospodarki 
odpadami na obszarze kraju69. 
 

                                                      
68  Z uwagi na ograniczenia systemu sprawozdawczego NIK przeprowadziła, na przykładzie pięciu 

województw, analizę szacunkową w odniesieniu do odpadów komunalnych, która wykazała m.in., że do 
recyklingu (i przygotowania do ponownego użycia) przekazano na obszarze poszczególnych województw od 
21% do 35% całości wytworzonych w 2018 r. odpadów z tworzyw sztucznych, a resztę zagospodarowano 
w sposób mniej pożądany w kontekście obowiązującej hierarchii sposobów postępowania z odpadami 
(określonej w art. 17 ustawy o odpadach). 

69  Przedstawiona w KPGO 2022 analiza stanu gospodarki odpadami nie odzwierciedlała stanu faktycznego 
w zakresie informacji o zagospodarowaniu zgromadzonych/wytworzonych odpadów (w tym odpadów 
z tworzyw sztucznych) zarówno ze źródeł komunalnych, jak i innych niż komunalne. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Wdrażanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych 
służących ograniczeniu powstawania odpadów 
z tworzyw sztucznych  

2.1 Działania zmierzające do wdrożenia do prawa polskiego aktów 
prawnych UE dotyczących gospodarki odpadami z tworzyw 
sztucznych  

Przepisy dyrektyw unijnych wprowadziły określone rozwiązania odnośnie do 
odpadów z uwzględnieniem odpadów z tworzyw sztucznych wraz ze wskazaniem 
terminów na ich wdrożenie przez kraje członkowskie. 

W zakresie odpadów komunalnych przepis art. 11 ust. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy70 obligował państwa członkowskie m.in. do 
przyjęcia środków służących osiągnięciu następujących celów: do 2025 r. 
przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych zostaną 
zwiększone wagowo do minimum 55%; do 2030 r. do minimum 60%, a do 2035 r. 
do minimum 65%. Transpozycja tego została dokonana w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz 
niektórych innych ustaw71. Wprowadzono nowe brzmienie art. 3b ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
dotyczącego obowiązku osiągania przez gminy w latach 2020-2035 odpowiednich 
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 
z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne. 

W odniesieniu do odpadów opakowaniowych przepis art. 6 ust. 1 lit. f)-i) dyrektywy 
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych72 obligował państwa członkowskie 
m.in. do przyjęcia środków służących osiągnięciu następujących celów: nie później 
niż do 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65% wagowo wszystkich odpadów 
opakowaniowych zostanie poddane recyklingowi oraz nie później niż do dnia 
31 grudnia 2030 r. co najmniej 70% wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych 
zostanie poddane recyklingowi. 

Ponadto w przypadku rozszerzonej odpowiedzialności producenta przepis art. 7 
ust. 2 dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zobowiązywał 
państwa członkowskie, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. ustanowiono systemy 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do wszelkich opakowań. 

W temacie składowania odpadów przepis art. 5 ust. 3a dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów73 obligował państwa członkowskie do zapewnienia, aby 
począwszy od 2030 r. wszystkie odpady nadające się do poddania recyklingowi lub 
innemu procesowi odzysku, w szczególności odpady komunalne, nie były 
przyjmowane na składowisko, z wyjątkiem odpadów, których składowanie daje 
wynik najlepszy dla środowiska zgodnie z art. 4 dyrektywy 2008/98/WE. Natomiast 
przepis art. 5 ust. 5 ww. dyrektywy wskazywał, że państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zagwarantowania, by do 2035 r. zmniejszyć ilość składowanych 

                                                      
70  Dz. Urz. UE L 312 z dnia 22 listopada 2008 r. str. 3 ze zm. Dalej: dyrektywa ws. odpadów. 
71  Dz. U. z 2019 r., poz. 1579, ze zm. 
72  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań 

i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z dnia 31 grudnia 1994, str. 10 ze zm.). 
73  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z dnia 16 lipca 1999, str. 1 ze zm.). 
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odpadów komunalnych do nie więcej niż 10% całkowitej ilości (według masy) 
wytwarzanych odpadów komunalnych. 

W toku kontroli począwszy od 16 grudnia 2019 r. NIK trzykrotnie zwracała się do 
Departamentu Gospodarki Odpadami o szczegółowe informacje na temat stopnia 
zaawansowania prac Ministerstwa dotyczących transpozycji powyższych 
unormowań, a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. f)-i) oraz art. 7 ust. 2 dyrektywy 
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ostatecznie 1 czerwca 2020 r. 
kontrolerom NIK przekazano treść opracowanych w Ministerstwie: projektu ustawy 
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (zatwierdzonego przez 
Kierownictwo resortu), uzasadnienia zmian oraz oceny skutków regulacji.  

Wyjaśnienia w powyższym zakresie złożył również Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Klimatu – zostały one przytoczone w dalszej części niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 7-27, 255-263, 368-376, 467-502) 

Niezależnie od powyższego dla realizacji celu wynikającego z art. 5 ust. 3a 
dyrektywy w sprawie składowania odpadów wydano rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do 
składowania na składowiskach zastępujące poprzednie rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 8 stycznia 2013 r.74 Utrzymano w nim zapis wskazujący, iż od 
1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie załącznik nr 4 określający zakres badań oraz 
kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14 oraz 
o kodach z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne. Ponadto Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów75, które wprowadziło jednolite standardy selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w całym kraju w podziale na cztery frakcje, 
tj. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe 
oraz odpady ulegające biodegradacji. 

Natomiast w odniesieniu do celu wynikającego z art. 5 ust. 5 dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów jednym z instrumentów wdrożenia tego przepisu było 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska76. Efektem wprowadzonych rozwiązań 
był wzrost opłat za składowanie tych odpadów, które nie powinny trafiać na 
składowiska, np. odpady komunalne, a w szczególności zmieszane (w związku 
z tym zmniejszeniu miały ulec masy odpadów trafiających na składowiska). 

(akta kontroli str. 7-27, 255-258, 375-376) 

Przepis art. 17 ust. 1 dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych 
produktów z tworzyw sztucznych na środowisko77 zobowiązał państwa członkowskie 
w terminie do 3 lipca 2021 r. m. in. do ograniczenia wprowadzania do obrotu 
przedmiotów jednorazowego użytku jak kubki na napoje, sztućce oraz talerze. 
W Ministerstwie przystąpiono do prac mających na celu rozpoczęcie wdrażania 
ww. przepisu do polskiego porządku prawnego. 

(akta kontroli str. 18-19, 375-376) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym realizowaniu obowiązku 
ciążącym na Ministrze, a wskazanym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 

                                                      
74  Dz. U. poz. 38. 
75  Dz. U. z 2019 r. poz. 2028. 
76  Dz. U. 2017 r. poz. 723. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490, ze zm.). 
77  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904  z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. UE L 155 z dnia 
12 czerwca 2019 r. str. 1). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

38 

1997 r. o działach administracji rządowej. Zgodnie z powyższym Minister jest 
obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do 
działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie inicjatyw, projektów 
założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady 
Ministrów - na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. 

Z dniem 5 lipca 2020 r. (zgodnie z art. 2 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE 
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych) upływa termin na transpozycję 
do prawa krajowego postanowień m.in. art. 5, art. 6 ust. 1 lit. f-i oraz art. 7 ust. 2 
Dyrektywy 94/62/WE, wprowadzonych odpowiednio art. 1 pkt 4), art. 1 pkt 5) oraz 
art. 1 pkt 8) dyrektywy 2018/852. Z uwagi za niewielki stopień zaawansowania prac 
nad projektem nowelizacji wg stanu na 15 czerwca 2020 r. istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że transpozycja nie zostanie dokonana terminowo. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu złożył z datą 8 czerwca 2020 r. 
wyjaśnienia, stwierdzając m.in. że: aktualnie prowadzony jest proces legislacyjny, 
mający na celu transpozycję tzw. pakietu odpadowego, w tym m.in. dyrektywy 
2018/852. (...) Efektem prowadzonych w MK prac nad projektem zmian, jest 
przesłany do KPRM formularz zgłoszenia do Wykazu prac Rady Ministrów. (...) 
mając na uwadze potrzebę dogłębnej analizy różnych możliwości dostosowania 
systemu ROP do wymagań dyrektywy informuję, że zostanie to dokonane oddzielną 
ustawą, która zostanie opracowana i przedstawiona w możliwie najkrótszym 
terminie, niemiej późniejszym niż ww. projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw transponujący tzw. pakiet odpadowy. (...) Ponadto 
informuję, że środki zachęcające do stosowania opakowań wielokrotnego użytku, 
o których mowa w art. 5 dyrektywy 94/62/WE, będą częścią zmian w systemie 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Planuje się zastosowanie zachęt 
ekonomicznych w ramach mechanizmu ekomodulacji stawek opłat ponoszonych 
przez wprowadzających produkty w opakowaniach do obrotu. Stosowanie 
opakowań wielokrotnego użytku oraz faktyczne ponowne używanie tych opakowań 
ma być ekonomicznie korzystne dla producentów. Rozwiązania w tym zakresie 
zostaną przedstawione razem z projektem ustawy wdrażającym zmiany w systemie 
ROP. (…) Aktualnie prowadzone są prace wewnętrzne nad wypracowaniem 
ostatecznej koncepcji systemu ROP oraz opracowaniem projektu ustawy, który 
wdroży te przepisy do odpowiednich ustaw dot. produktów objętych systemem ROP. 
Po opracowaniu projektu ustawy zostanie on przedstawiony publicznie do 
konsultacji. Należy przy tym zauważyć, że na terminarz prac legislacyjnych 
prowadzonych w Ministerstwie Klimatu niewątpliwie wpływ miało wprowadzenie 
stanu epidemii w kraju, co zmieniło na pewien czas tryb pracy nie tylko Ministerstwa, 
ale i interesariuszy zewnętrznych. 

Zdaniem NIK powyższe nie stanowi wytłumaczenia obecnego stanu zaawansowania 
procesu transpozycji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, ponieważ treść dyrektywy 2018/852 znana 
jest od dwóch lat (dyrektywa weszła w życie 4 lipca 2018 r.). 

Powyższy stan stwarzał wysokie ryzyko nieterminowej (po 5 lipca 2020 r.) 
transpozycji przedmiotowych przepisów. Na 15 czerwca 2020 r. w Wykazie prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów publikowanym w internecie78 brak 
było zapisów na temat zgłoszonego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach 
i niektórych innych ustaw.  

                                                      
78  Publikowane pod adresem: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-

legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/25,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-
Ministrow.html?szukaj=408414460461. Dostęp na 15 czerwca 2020 r. 
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Ponadto podkreślenia wymaga, że art. 7 ust. 2 Dyrektywy 94/62/WE w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych stanowi, że państwa członkowskie 
zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. ustanowiono systemy rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta w odniesieniu do wszelkich opakowań zgodnie 
z art. 8 i 8a dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre 
dyrektywy. NIK nie podziela poglądu wyrażonego w wyjaśnieniach składanych przez 
Dyrekcję Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Klimatu, a także uwidocznionego w sporządzonym dokumencie 
Oceny Skutków Regulacji, jakoby transpozycja powyższego przepisu mogła być 
zrealizowana w terminie do końca 2024 r.  

Dyrektywa, jako akt prawny UE, wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego 
jest kierowana. W odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia 
jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. W związku 
z powyższym podlega zarówno transpozycji, jak i implementacji, a terminy te, choć 
zbliżone, mają odmienne znaczenie. Transpozycja dyrektyw oznacza działania 
prawodawcze podejmowane przez państwa członkowskie w celu recepcji norm 
prawa pochodnego UE do krajowego porządku prawnego we wskazanym 
w dyrektywie terminie. Transpozycja dyrektywy do prawa krajowego najczęściej 
wymaga wydania nowego aktu prawnego lub też nowelizacji już obowiązujących 
regulacji. Z kolei implementacja obejmuje nie tylko transpozycję dyrektyw, ale 
przede wszystkim zapewnienie ich prawidłowego stosowania przez organy 
administracji i sądy. Art. 2 ust. 1 dyrektywy 2018/852 wskazuje, że państwa 
członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą do 
dnia 5 lipca 2020 r. Ponadto niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Przepis ten 
nosi tytuł Transpozycja, co jednoznacznie przesądza o jego charakterze. 
Po pierwsze, zawiera on datę transpozycji przepisów dyrektywy, tj. do 5 lipca 2020 r. 
państwa członkowskie mają przyjąć odpowiednie środki prawne w celu osiągnięcia 
rezultatów wskazanych w dyrektywie. Po drugie przepis nie zawiera wyjątków, 
a więc stosuje się również do art. 7 ust. 2 dyrektywy 2018/852. Art. 7 ust. 2 zawiera 
planowany rezultat dyrektywy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta i jednocześnie datę implementacji, która różni się od daty transpozycji. 
Planowany rezultat polega na tym, aby najpóźniej do końca 2024 r. (nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby wcześniej) we wszystkich państwach członkowskich 
ustanowiono systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do 
wszelkich opakowań. 

Samo uchwalenie krajowego aktu prawnego nie oznacza osiągnięcia wymaganego 
przez dyrektywę stanu rzeczy w przepisanym czasie. Akty krajowe muszą bowiem 
wejść w życie przed upływem wyznaczonego terminu implementacji i dotyczy to 
również aktów wykonawczych. 

Dodatkowo, przepis o transpozycji w ust. 2 wymaga przekazania KE podstawowych 
aktów prawnych w dziedzinie objętej dyrektywą. W ten sposób KE sprawdza, czy 
przyjęte przez państwo członkowskie środki są kompletne i służą realizacji celów 
wyznaczonych w dyrektywie. Tymczasem sporządzony w Ministerstwie projekt 
ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zawiera 
w przedmiotowej sprawie przepisy regulujące obowiązki przedsiębiorców 
sformułowane w stopniu tak ogólnym, że w ocenie NIK nie można tutaj mówić 
o systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

(akta kontroli str. 7-27, 255-263, 368-458, 467-502) 
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2.2 Wdrażanie rozwiązań służących ograniczeniu powstawania 
odpadów z tworzyw sztucznych oraz wspieraniu ich 
odpowiedniego zagospodarowania 

W Krajowym Programie Zapobiegania Powstawaniu Odpadów79 zawarto listy 
działań do realizacji w określonych terminach, mające na celu zapobieganie 
powstawania odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych. Wśród działań 
przypisanych80 ówczesnemu Ministerstwu Środowiska wymieniono: 
1. Działanie nr 3: Rozwój współpracy na rzecz ZPO pomiędzy interesariuszami: 

MŚ, organizacje zrzeszające przemysł, konsumentów, samorządy regionalne 
i lokalne. (termin realizacji: wdrożenie od 2015 i utrzymanie). 

2. Działanie nr 6: Promocja ekoprojektowania. Termin realizacji: 2015-2020. 

3. Działanie nr 7: Promowanie przeglądów ekologicznych procesów produkcyjnych, 
mających na celu inwentaryzację i zbilansowanie przepływu surowców, 
produktów, usług i odpadów oraz określenie zależności przyczynowo skutkowych 
warunkujących wytwarzanie odpadów. Termin realizacji: 2015-2022. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 13) 

Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami wyjaśniła, że w zakresie 
działania nr 3 zorganizowano cykl 6 spotkań w związku z pracami nad nowelizacją 
dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu 
zamkniętym w I połowie 2016 r. Ponadto w ramach działań Grupy Roboczej ds. 
Gospodarki Odpadami w krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji 
zarządzających funduszami unijnymi „partnerstwo: środowisko dla rozwoju” (ENEA) 
na spotkaniu w  2015 r. reprezentanci Ministerstwa Środowiska przedstawili 
propozycje zmian prawa UE dotyczące gospodarki odpadami w kontekście 
gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów 
i efektywności wykorzystania zasobów. 
W ramach Grupy Roboczej ENEA na spotkaniu w 2018 r. zaprezentowano wyniki 
prac prowadzonych na forum UE nad projektem pakietu odpadowego, w tym 
wprowadzone zmiany i nowe wyzwania w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów. W spotkaniu Grupy Roboczej uczestniczyli m.in. przedstawiciele urzędów 
marszałkowskich. 

(akta kontroli str. 325-326, 363-367) 

Odnośnie do działania nr 6 Z-ca Dyrektora wyjaśniła, że Ministerstwo Klimatu 
(wówczas Ministerstwo Środowiska) było inicjatorem konkursu sfinansowanego 
ze środków NFOŚiGW „Produkt w obiegu” (obejmującego 3 edycje: 2017–2019), 
którego przeprowadzenie powierzyło Międzynarodowym Targom Poznańskim 
Sp. z o.o. Celem Konkursu była promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie 
ekologicznego, zrównoważonego projektowania, innowacyjności rozwiązań, 
pogłębienie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym wśród przedsiębiorców, 
klientów docelowych, społeczeństwa. Przedmiotem Konkursu był wybór produktu 
lub jego projektu, wpisujących się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, 
tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez taki 
wybór materiałów i ich zaprojektowanie, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. 
Projektowane rozwiązanie dla danego produktu ma umożliwić jego ponowne 
włączenie do obiegu – po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie. 

                                                      
79  Dokument powstały w 2014 r. na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 

29 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22 listopada 2008 r., str. 3, ze zm.) 
https://www.gov.pl/web/klimat/zapobieganie-powstawaniu-odpadow, dostęp na 9 marca 2020 r. Dalej: 
KPZPO. 

80  Tabela ZI.11. 
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Konkurs miał charakter ogólnopolski i był skierowany do producentów, projektantów, 
dystrybutorów, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Więcej informacji znajduje się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/klimat/produkt-wobiegu. Na 8 czerwca 2020 r. pod 
wskazanym adresem internetowym brak było przedmiotowych informacji. 

(akta kontroli str. 325-326, 363-367) 

P.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami wyjaśniając jakie, w ocenie 
Ministerstwa, obecnie obowiązujące rozwiązania systemowe (prawne), promują idee 
ekoprojektowania w Polsce (tworzą zachętę lub obowiązek w tym zakresie, aby 
zwiększać odsetek opakowań stosowanych na rynku, które mogłyby być poddawane 
wielokrotnemu recyklingowi) wskazała, że: 
Zgodnie z art. 8 pkt 24 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.) 
przez wprowadzenie do obrotu rozumie się odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie 
opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju 
w celu używania lub dystrybucji. W związku z powyższym wprowadzający produktu 
do obrotu w opakowaniu wielokrotnego użytku zalicza te opakowania do podstawy 
obliczenia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu tylko za pierwszym ich 
wprowadzeniem. 
Ponadto, w art. 11 ust. 3 ww. ustawy znajdują się wytyczne dotyczące 
wprowadzanych opakowań – wprowadzający opakowania jest obowiązany 
wprowadzać do obrotu opakowania projektowane i wykonane w sposób 
umożliwiający: 
1) ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo 
2) przynajmniej ich recykling, jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo 
3) inną niż recykling formę ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy ich recykling.  

Jednocześnie w Ministerstwie brak było informacji (p.o. Dyrektora wyjaśniła, 
że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żaden podmiot nie jest zobowiązany 
do sprawozdawania do właściwego organu, w tym do Ministra Klimatu, takich 
danych) o tym: 

 jak w latach 2017-2019 kształtowały się koszty produkcji (np. za tonę) tworzyw 
sztucznych w Polsce z surowców pierwotnych oraz z recyklatów, 

 jak w latach 2017-2019 kształtował się (w zakresie ekoprojektowania opakowań) 
rynek materiałów opakowaniowych, a w szczególności jaki odsetek opakowań 
wytwarzany był z materiałów trudnoprzetwarzalnych lub w ogóle nienadających 
się do przetworzenia. 

 (akta kontroli str. 368-371, 461-466) 

Tymczasem wg stanowiska Prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, 
pozyskanego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK: 
Obowiązujące dotychczas w Polsce rozwiązania w zakresie rozszerzonej 
odpowiedzialności producentów (opakowań i produktów w opakowaniach) nie 
sprawdziły się i podmioty wprowadzające m.in. produkty w opakowaniach do obrotu 
wnoszą znikomy udział w rozwój i promowanie recyklingu, dodatkowo podmioty te 
jedynie w minimalnej części pokrywają koszty zagospodarowania odpadów 
opakowaniowych, w tym przede wszystkim opakowań z tworzyw sztucznych. 
Obecne przepisy nie promują w żaden sposób ekoprojektowania opakowań i około 
70% opakowań z tworzyw sztucznych na rynku w Polsce to opakowania 
trudnoprzetwarzalne i ciężko jest poddać je, zarówno procesom odzysku, jak 
i recyklingu (jak. np. opakowania PET z etykietą PVC i folią aluminiową, opakowanie 
wielowarstwowe itp.). Pomimo wprowadzenia selektywnej zbiórki tworzyw 
sztucznych oraz starań mieszkańców o prawidłową segregację, powyższe czynniki 
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powodują, że tylko ok. 30% zbieranych selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych 
nadaje się do recyklingu. 

(akta kontroli str. 327-329, 506-509) 

Ministerstwo nie miało również wiedzy, jak w latach 2017-2019 kształtował się rynek 
odbiorców tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, w szczególności, ile 
podmiotów funkcjonowało na polskim rynku i jakie mieli łączne możliwości 
przetwórcze (ile ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przetworzyli, 
a ile byli w stanie przetworzyć). 

Wg wyjaśnień p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami: pozyskanie 
danych z CSO za rok 2017 i 2018 w zakresie instalacji jest możliwe w układzie: 
konkretny kod odpadu i proces odzysku (R lub D). Jeśli chodzi zaś o dane za rok 
2019 (…) Ministerstwo Klimatu jeszcze nie dysponuje nimi z uwagi na fakt, 
że sprawozdania za ten rok będą składane przez podmioty do tego zobowiązane 
w terminie do 30.10.2020 r. 

(akta kontroli str. 325-326, 363-367) 

Wyjaśniając, jak w latach 2015-2019 kształtowały się rynkowe ceny folii 
opakowaniowej oferowane przez recyklerów przedsiębiorcom dostarczającym taki 
materiał, p.o. Dyrektora Departamentu wskazała, że żaden podmiot nie jest 
zobowiązany do sprawozdawania do właściwego organu, w tym do Ministra Klimatu, 
takich danych. 

(akta kontroli str. 325-326, 363-367) 

W powyższym zakresie, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, informacje 
przedstawił Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, i tak: 
Z dokonanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami w 2018 roku analizy, 
wynika, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpił radykalny spadek cen odpadów 
z tworzyw sztucznych, który jest szczególnie drastyczny w przypadku folii. 
Dla przykładu w woj. małopolskim od roku 2015 odnotowano 80% spadek cen za 
ten surowiec, a w wielu innych województwach do odbioru kolorowej folii należy 
dopłacić 110 zł za każdą tonę i ponieść jeszcze koszty jej transportu do odbiorcy, 
podczas gdy w roku 2016 sprzedawano tam folię w cenie 170 zł za tonę. Powyższe 
dane ukazują, że w obecnej chwili wysortowanie tego typu surowców ze strumienia 
odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie jest dla 
przedsiębiorstw uzasadnione jedynie koniecznością osiągnięcia możliwie 
najwyższych poziomów odzysku i recyklingu oraz zmniejszeniem ilości kierowanych 
na składowisko pozostałości po sortowaniu. Do zagospodarowania tego typu 
surowców, aby wypełnić wymagania prawne, RIPOK-i muszą dopłacać. Założenie 
zysków ze sprzedaży surowców wtórnych na pokrycie kosztów ich selektywnej 
zbiórki, które przedsiębiorstwa kalkulowały jeszcze parę lat temu (kiedy otrzymywały 
za nie godziwą cenę) jest w dzisiejszych warunkach rynkowych nierealne. Część 
z RIPOK-ów z uwagi na podpisane wcześniej umowy przetargowe (np. trzyletnie) 
w tej sytuacji notuje straty i jest zmuszona do poszukiwania innych źródeł 
finansowania, np.: poprzez podwyżkę cen za przyjmowanie do przetwarzania 
odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych dla innych odbiorców. 
Przyczyną tego stanu rzeczy jest niewystarczająca ilość lub całkowity brak rynku 
recyklerów oraz brak możliwości odzysku energetycznego odpadów, wynikający ze 
zbyt małej ilości spalarni odpadów i cementowni spalających paliwa alternatywne 

(akta kontroli str. 327-329, 506-509) 

W sprawie działania nr 7 Z-ca Dyrektora wyjaśniła, że w ramach promowania 
przeglądów ekologicznych można wskazać wdrażanie ETV – Programu weryfikacji 
technologii środowiskowych Unii Europejskiej. ETV jest realizowany m.in. w oparciu 
o „Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię rozwoju w obszarze środowiska 
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i gospodarki wodnej”. Przygotowanie do wdrożenia pełnowymiarowego programu 
ETV objęło następujące działania:  

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 
instrument finansowy "Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach 
Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV".  

 Przyjęto i opublikowano nową Normę ISO 14034 „Zarządzanie środowiskowe 
Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)” (Environmental management: 
Environmental Technology Verification) jako normę polską. 

 Powstała sieć jednostek weryfikujących. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ofertę 
dotacji dla przedsiębiorców weryfikujących swoje technologie w ramach ETV. (…) 
W grudniu 2018 r. zakończyła się ewaluacja pilotażu, a w kolejnych latach 
planowane jest uruchomienie pełnego Programu. 

 (akta kontroli str. 325-326, 363-367) 

W KPGO 2022 zawarto m.in. harmonogram określający wykonawców i sposoby 
finansowania realizacji zadań służących gospodarce odpadami81. Do zadań 
przypisanych do realizacji przez ówczesne Ministerstwo Środowiska samodzielnie 
lub w kooperacji z inną instytucją, należało m.in.: 

1. Opracowanie wytycznych dla jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących 
realizacji badań w zakresie analizy składu morfologicznego odpadów, właściwości 
fizycznych i chemicznych odpadów oraz weryfikacja wyników badań z terminem do 
końca 2017 r. i kontynuacja w latach następnych.  

Ministerstwo z blisko rocznym opóźnieniem (ogłoszenie o zamówieniu publicznym 
z 1 sierpnia 2018 r., data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – 22 października 
2018 r., data sporządzenia przedmiotu zamówienia – koniec listopada 2018 r., 
odbiór przedmiotu zamówienia – 17 grudnia 2018 r.)82 zapewniło przygotowanie 
opracowania o przedmiotowej tematyce. W wytycznych zawarto m. in. wymagania 
prawne i techniczne dotyczące badań odpadów komunalnych, metody wykonywania 
badań dla gmin z uwzględnieniem ich cech takich jak np. liczba ludności oraz 
gęstość i rodzaj zabudowy a także oszacowanie kosztów wykonania badań dla 
poszczególnych metod. Szczegółowy opis zamieszczono w rozdziale 1.4. 
niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str.11-27, 53-64, 459-460 – plik nr 12) 

2. Działania na rzecz współpracy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 
pomiędzy interesariuszami: Minister Środowiska, organizacje zrzeszające przemysł, 
konsumentów, jednostki samorządu terytorialnego z terminem: wdrożenie od 2016 r.  

Z-ca Dyrektora wyjaśniła, iż w 2016 r. poszerzono realizowany przez NFOŚiGW 
program Racjonalna gospodarka odpadami o zadania polegające na wsparciu 
infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów 
żywnościowych. 

Ponadto na zlecenie Ministerstwa przeprowadzano cykliczne badania świadomości 
i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski obejmujących również tematykę 
zapobiegania powstawaniu odpadów83. 

(akta kontroli str. 7-27) 

                                                      
81  Rozdział 7 KPGO 2022. 
82  Informacje upublicznione pod adresem: https://bip.mos.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-

ktorych-stosuje-sie-przepisy-prawa-zamowien-publicznych/zamowienie-publiczne/public-order/opracowanie-
wytycznych-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-dotyczacych-realizacji-badan-w-zak/ (dostęp na 
8 czerwca 2020 r.). 

83  Raporty z badań opublikowano w internecie pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/badania-
swiadomosci-ekologicznej (dostęp na 8 czerwca 2020 r.). 
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3. Przygotowanie rekomendacji dla weryfikacji procesów produkcyjnych, pod kątem 
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów i uwzględnienia w tych procesach 
wykorzystania odpadów z terminem do realizacji do 2022 r.  

Z-ca Dyrektora wyjaśniła, że przygotowanie przedmiotowego dokumentu jest 
obecnie w trakcie realizacji. 

(akta kontroli str. 7-27) 

Ministerstwo dysponowało wiedzą o realizacji zadań przypisanych innym instytucjom 
a obejmujących zagadnienia związane z gospodarką odpadami.  

KPGO 2022 wskazał Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako odpowiedzialne za zadanie 
Koordynacja i wsparcie realizacji prac naukowo-badawczych w zakresie gospodarki 
odpadami oraz projektów badawczych i demonstracyjnych w dziedzinie technologii 
ZPO oraz upowszechnianie wyników badań. Ministerstwo otrzymało od Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego informację84 o projektach zrealizowanych pod 
auspicjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odnoszących się tematycznie do 
zadania wskazanego w KPGO 2022. 

(akta kontroli str. 7-27, 86-96) 

Dodatkowo KPGO 2022 przypisał NFOŚiGW do realizacji zadanie 
pn. Uwzględnienie w priorytetach Funduszu w perspektywie 2014-2020 możliwości 
wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie realizacji działań dotyczących zmiany 
technologii na technologie małoodpadowe, innowacyjne (analogiczne jak do 
programów efektywności energetycznej); tworzenia nowych form działalności 
związanej z zapobieganiem powstawaniu odpadów. 

Wg wyjaśnień Z-cy Dyrektora oferta NFOŚiGW obejmowała następujące programy 
priorytetowe skierowane m.in. do przedsiębiorców: 

1. Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania 
odpadami, w ramach którego NFOŚiGW wspierał w formie pożyczek m.in. 
przedsięwzięcia polegające na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji 
istniejących instalacji służących zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów innych 
niż komunalne. 
2. Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej 
gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii 
środowiskowych, w ramach którego NFOŚiGW przewiduje współfinansowanie 
nowatorskich projektów z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 7 
Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady, w zakresie: 
pozyskania surowców, przetwórstwa i produkcji, odpadów i ścieków. W ramach 
powyższego istniała możliwość dofinansowania projektów obejmujących działania 
na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich 
zagospodarowania. 
3. Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, w ramach któregom istniała 
możliwość dofinansowania projektów z obszaru nowatorskich metod otrzymywania 
paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów. 

Z-ca Dyrektora dodała w swoich wyjaśnieniach, iż zgodnie z wyjaśnieniami 
udzielonymi przez NFOŚiGW, w ramach ww. programów nie doszło do 
finansowania projektów służących ograniczeniu powstawania odpadów z tworzyw 
sztucznych i ich zagospodarowaniu. 

(akta kontroli str. 7-27) 

                                                      
84  Pismo nr BDG.WAT.300.3.2018 z 28 lutego 2018 r. 
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Ministerstwo we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i po 
przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zleciło w 2017 r.85 wykonanie 
ekspertyzy dotyczącej możliwości wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego dla 
opakowań (w tym opakowań z tworzyw sztucznych). Zgodnie z informacją 
przedstawioną przez Ministerstwo na swojej stronie internetowej86 w Polsce istnieją 
następujące scenariusze odnoszące się do wprowadzenia systemu kaucyjnego:  
1. System oparty o automatyczną zbiórkę – zakłada funkcjonowanie systemu 
opartego w całości o automatyczną zbiórkę za pomocą specjalnych urządzeń 
rozmieszczonych w punktach handlu detalicznego. Koszt pięcioletniego 
funkcjonowania takiego systemu wyniósłby ok. 24 mld zł. Na tę kwotę w dużej 
mierze składać ma się cena urządzeń do zbiórki. 
2. System mieszany – połączenie zbiórki w automatach w większych jednostkach 
handlu detalicznego z możliwością zwrotu opakowania w mniejszych jednostkach. 
Pięcioletni koszt funkcjonowania takiego systemu oszacowano na ok. 19 mld zł. 

Jednocześnie wg słów ówczesnego Wiceministra Środowiska opublikowanych wraz 
z powyższym podsumowaniem ekspertyzy: „Systemy kaucyjne mogą być 
skutecznym sposobem w pozyskiwania surowców, jednak rozważając korzyści z ich 
wprowadzenia, pod uwagę należy brać także koszty ich funkcjonowania. Analiza 
możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań pokazała, 
że planowane wysokie koszty jego wprowadzenia nie równoważą potencjalnych 
korzyści dla systemu gospodarki odpadami”. 

(akta kontroli str. 11-27, 128-205) 

Z-ca Dyrektora wyjaśniła w styczniu 2020 r., że prace dotyczące wdrożenia systemu 
kaucyjnego jak i implementacji znowelizowanych przepisów UE z zakresu 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta znajdują się na wewnętrznym etapie 
w Ministerstwie, a nowe rozwiązania zostaną wprowadzone ustawą o zmianie 
ustawy o odpadach dokonującej transpozycji tzw. pakiet odpadowego. 

P.o. Dyrektora Departamentu w swoich wyjaśnieniach z 8 czerwca 2020 r. podała, 
że w Ministerstwie Klimatu prowadzone są obecnie prace nad przepisami 
określającymi ramy funkcjonowania systemu kaucyjnego dla wybranych rodzajów 
opakowań w ramach zmian w systemach rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta. Aktualnie rozważanym wariantem jest określenie wytycznych 
dotyczących takiego systemu i pozostawienie jego realizacji przedsiębiorcom 
wprowadzającym produkty w opakowaniach objętych tym systemem. Zapewnienie 
osiągnięcia wymaganego poziomu zbierania wybranych rodzajów opakowań byłoby 
obowiązkiem nałożonym na wprowadzających w ramach ROP. 

(akta kontroli str. 11-27, 368-371, 461-466) 

W Sprawozdaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania dotyczącym Polski87 
znalazły się propozycje możliwych działań, które pogrupowano na następujące 
zagadnienia (wraz ze stanowiskiem w danej sprawie Dyrekcji Departamentu 
gospodarki Odpadami): 
1. Rozszerzona odpowiedzialność producenta za odpady opakowaniowe. 

                                                      
85  Umowa Nr 49/GDOŚ/2017 z 31 sierpnia 2017 r. 
86  https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-slawomir-mazurek-o-perspektywie-wprowadzenia-systemu-

kaucyjnego; dostęp 27 maja 2020 r. 
87  Dokument dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=SWD:2018:426:FIN&qid=1537874175431&from=EN (dostęp na 5 czerwca 
2020 r.). Był to dokument roboczy służb Komisji (z 24 września 2018 r.) towarzyszący Sprawozdaniu Komisji 
dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów w sprawie wdrażania unijnych przepisów dotyczących odpadów, w tym sprawozdania 
dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania dla państw członkowskich, w przypadku których istnieje 
ryzyko nieosiągnięcia celu na 2020 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu 
odpadów komunalnych. 
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a) Usprawnienie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta 
w zakresie opakowań oraz dostosowanie do ogólnych minimalnych wymogów 
zmienionej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu lepszego pokrycia kosztów przez producentów, w tym kosztów 
związanych z opakowaniami niepoddanymi recyklingowi, których 
gospodarstwa domowe pozbywają się w postaci odpadów resztkowych. 

W powyższym zakresie Z-ca Dyrektora wyjaśniła, że „ogólne minimalne 
wymogi w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta zostały 
określone w art. 8a dyrektywy (…) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. Istniejące 
już krajowe systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta muszą 
zostać dostosowane do wymagań dyrektywy do 5 stycznia 2023 r. 
(w zakresie opakowań do 31 grudnia 2024 r.). Mając na uwadze trwające 
w Ministerstwie Klimatu prace oraz przedstawione powyżej terminy 
dostosowania systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, należy 
przyjąć, że wykonanie zadania nie jest zagrożone”. 

b) Poprawa jakości zgłaszanych danych na temat opakowań wprowadzonych do 
obrotu. 

Wg Z-cy Dyrektora „1 stycznia 2020 r. został uruchomiony kolejny moduł (…) 
BDO, tj. ewidencja, co powinno przyczynić się do poprawy jakości 
zgłaszanych danych na temat opakowań”. 

2. Zachęty finansowe na rzecz regionalnego egzekwowania celów komunalnych. 

W miarę zwiększania rocznego celu w zakresie recyklingu dla gmin do 50% 
w 2020 r., liczba gmin, które go nie osiągną, prawdopodobnie wzrośnie. 
Korzystne byłoby opracowanie wytycznych Ministerstwa Środowiska 
dotyczących spójnego stosowania kar pieniężnych w przypadku nieosiągnięcia 
celu, aby zapewnić odstraszające działanie tych kar. 

Jak wyjaśniła Z-ca Dyrektora „spójny system kar w tym zakresie został już 
wprowadzony. Wojewódzki inspektor środowiska może nałożyć karę na gminę, 
która nie osiągnęła odpowiedniego poziomu przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów komunalnych, co zostało określone już w przepisach 
ustawowych, w art. 9z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. 

3. Wsparcie techniczne dla gmin. 

a) Opracowanie na poziomie krajowym systemu, który zapewni gminom 
wsparcie techniczne, szczególnie w następujących obszarach: wybór usług 
zbiórki, zamówienia publiczne na usługi, zarządzanie usługami, kampanie 
informacyjne, w połączeniu z aktywną wymianą dobrych rozwiązań i praktyk, 
które mogą poprawić efektywność pod względem ograniczenia kosztów 
i poprawy wyników. 

Wg wyjaśnień Z-cy Dyrektora na bieżąco prowadzono współpracę 
z jednostkami samorządu terytorialnego, podczas której udzielane były 
gminom niezbędne interpretacje przepisów prawa związane z gospodarką 
odpadami komunalnymi. Wsparcie polegało również na publikowaniu 
ekspertyz stanowiących pomoc merytoryczną w wykonywanych przez gminy 
zadaniach. W 2019 r. opracowany został m.in. Przewodnik dla gmin „Jednolity 
system segregacji odpadów”. Ponadto w ramach analiz realizowanych na 
zlecenie ówczesnego Ministerstwa Środowiska, w latach 2017-2018 zlecono 
wykonanie trzech ekspertyz umieszczonych następnie na stronie internetowej 
Ministerstwa: 
1) „Analiza efektywności systemów zbierania odpadów komunalnych”, 
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2) „Rekomendacje dla budowy sieci napraw i ponownego użycia oraz 
wytyczne dotyczące minimalnej funkcjonalności punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego”, 

3) „Wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące realizacji 
badań w zakresie analizy składu morfologicznego odpadów, właściwości 
fizycznych i chemicznych odpadów oraz weryfikacji wyników badań”. 

b) Badania (np. poprzez ankietę) nad najlepszymi praktykami i monitorowaniem 
wdrożenia przez gminy obowiązku sortowania, uzyskanie informacji 
zwrotnych na temat wyzwań i barier oraz opracowanie narzędzi do wspierania 
gmin. 

W odniesieniu do powyższego Z-cy Dyrektora wyjaśniła, że Ministerstwo 
w ubiegłych latach przeprowadziło monitorowanie wykonywania przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizowano to 
poprzez m.in. ankietyzację gmin dotyczącą gospodarki odpadami, w zakresie 
zbadania wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych oraz zbadanie czy gminy prowadzą selektywne zbieranie 
odpadów komunalnych. 

 (akta kontroli str. 21-23, 28-64) 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi dawała możliwość zawierania przez Ministra Środowiska 
a obecnie Ministra Klimatu porozumień z przedsiębiorcami wprowadzającymi 
produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych88. Porozumienie zawiera listę 
podmiotów będących sygnatariuszami porozumienia oraz określa w szczególności: 
cele i termin realizacji porozumienia; sposób finansowania porozumienia, w tym 
finansowania odbierania opakowań w jednostkach handlu detalicznego; podmioty 
uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli; przypadki 
wykluczenia podmiotu z porozumienia i rozwiązania porozumienia.  

Jak wyjaśniła p.o. Dyrektora, Minister Klimatu jak i wcześniej Minister Środowiska, 
nie zawarli porozumień z przedsiębiorcami w oparciu o przedmiotowe przepisy, 
ponieważ poza jednym wyjątkiem przedsiębiorcy nie wystąpili do Ministra 
z propozycją zawarcia takich porozumień. W jednym przypadku została wyrażona 
taka wola, niemniej jednak po pewnym czasie przedsiębiorcy, przed zawarciem 
porozumienia, wycofali się z tego projektu. 

(akta kontroli str. 206-213, 368-371, 461-466) 

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

NIK ocenia negatywnie podejmowane w Ministerstwie działania, mające na celu 
wdrożenie aktów prawnych UE do prawa polskiego dotyczących zapobiegania 
powstawaniu i postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych. Dotychczasowe 
starania Ministerstwa nie zapewniły efektu w postaci terminowego i prawidłowego 
przeniesienia na grunt prawa krajowego postanowień Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęcie przez Ministerstwo prac 
analitycznych odnośnie do zasadności i możliwości wprowadzenia systemu 
kaucyjnego dotyczącego opakowań, jak również podejmowanie innych inicjatyw, jak 
na przykład cykliczne badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców 

                                                      
88  Art. 26 ust. 1 i pkt. 1 i 2 ww. ustawy. 
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Polski obejmujących również tematykę zapobiegania powstawaniu odpadów, czy też 
opracowanie rekomendacji dla budowy sieci napraw i ponownego użycia oraz 
wytycznych dotyczących minimalnej funkcjonalności punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Należy jednak podkreślić, że w ocenie NIK Ministerstwo znajduje się na bardzo 
wczesnym etapie prac nad koncepcją systemów rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta dotyczącej opakowań oraz zagadnieniami wspierania ekoprojektowania 
opakowań, co w przyszłości może zaważyć na nieosiągnięciu stale rosnących 
wymogów w odniesieniu do gospodarki odpadami. 

3. Działania informacyjne dotyczące prawidłowego 
gospodarowania odpadami oraz zachęcające do 
ograniczania wytwarzania odpadów z tworzyw 
sztucznych. 

W KPGO 2022 oraz KPZPO zawarto m.in. zadania o charakterze edukacyjnym 
przewidziane do realizacji przez określone organy administracji publicznej. 

W KPGO 2022 jako jeden z celów gospodarki odpadami komunalnymi wskazano 
zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi 
biodegradacji. Dla realizacji powyższego celu zaplanowano89 dwa zadania do 
wykonania: 
1) przeprowadzenie przez Ministra Środowiska do końca 2018 r. ogólnopolskiej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat postępowania z poszczególnymi 
rodzajami odpadów, w tym opracowanie zaleceń dla gmin odnoszących się do 
przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących 
postępowania z odpadami, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów; 

2) przeprowadzenie przez Ministra Środowiska wraz z Ministrem Rozwoju 
kampanii – na lata 2016-2022 – promujących hierarchię sposobów 
postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjny styl życia oraz 
ekoprojektowanie. 

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 12) 

Przedmiotowe zadania dotyczące edukacji na temat gospodarki odpadami 
Ministerstwo realizowało za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Komunikacji 
w latach 2017-2019, w tym m.in: 

 opracowano broszury pt. Poradnik dla gmin nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz 
infografiki dotyczące segregacji odpadów komunalnych wraz z projektami 
5 naklejek na kosze do odpadów (materiały informacyjno-promocyjne zostały 
zamieszczone na stronie internetowej www.naszesmieci.pl), 

 przygotowano animację mającą na celu podniesienie świadomości 
społeczeństwa na temat prawidłowej segregacji odpadów w Polsce oraz 
zapoznanie z nowym wspólnym systemem segregacji odpadów i ukazanie 
korzyści z segregacji odpadów, 

 przygotowano i wyemitowano 48 audycji radiowych o charakterze edukacyjnym, 
w tym dotyczących gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 opracowano prasowe dodatki tematyczne poświęcone gospodarce odpadami, 

 zorganizowano konkurs na plakat i hasło promujące selektywną zbiórkę 
odpadów, 

                                                      
89  Rozdział 7 pn. Harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania realizacji zadań; tabela nr 

44, zadanie nr 2 oraz nr 18. 
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 wyemitowano cykl dziewięciu audycji telewizyjnych obejmujących zagadnienie 
gospodarki odpadami, w tym segregację śmieci, 

 przygotowano i wyemitowano dwie internetowe animacje o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym nt. nowego systemu segregacji odpadów oraz 
gospodarce o obiegu zamkniętym, 

 przygotowano i wyemitowano audycje telewizyjne Wielki Test o przyrodzie, 
Wielki Test o Ekologii oraz Magazyn rolniczy poświęcone zagadnieniom 
związanym ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, poprawą stanu 
środowiska i zmian klimatu z uwzględnieniem tematyki prawidłowej segregacji 
odpadów i ograniczania zużycia plastiku, 

 zorganizowano trzy edycje konkursu Produkt w obiegu skierowanego do 
usługodawców, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi 
produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 zrealizowano kampanię edukacyjno-informacyjną z zakresu gospodarki 
odpadami pt. Piątka za segregację, 

 ulokowano treści edukacyjne dotyczące segregacji odpadów w czterech 
popularnych serialach telewizyjnych, 

 przeprowadzono trzy spotkania edukacyjne w szkołach podstawowych 
nauczania wczesnoszkolnego, a także spotkania edukacyjne dla pracowników 
Ministerstwa Środowiska oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na których 
poruszano tematy związane z nowym systemem segregacji odpadów 
komunalnych. 

 (akta kontroli str. 11-27, 74-127, 459-460 – pliki nr 3 i 4) 

W Ministerstwie pozyskiwano informacje o stopniu realizacji działań edukacyjno-
informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami m.in. przez Ministerstwo 
Rozwoju. 

(akta kontroli str. 74-102) 

W KPGO 2022 zawarto ponadto dwa zadania o tematyce odpadowej, za które 
odpowiedzialne było Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: MEN) – Gromadzenie 
i udostępnianie materiałów edukacyjnych na temat ZPO90 oraz prawidłowego 
postępowania z odpadami dla szkół (z terminem realizacji w 2016 r.) oraz 
Wprowadzenie zagadnień związanych z ZPO oraz prawidłowym postępowaniem 
z odpadami do podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy 
programowej kształcenia w zawodach (z terminem do realizacji w latach  
2016-2017). 

W Ministerstwie Klimatu (wcześniej Środowiska) monitorowano stan realizacji 
powyższych zadań. Odnośnie do pierwszego z nich Ośrodek Rozwoju Edukacji 
MEN realizował w szkołach cel społeczny budowy świadomego i odpowiedzialnego 
społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną 
opartą na propagowaniu działań o charakterze niematerialnym np. propagowanie 
inwestycji w rozwój kompetencji, naukę, rozpowszechnianie kultury, turystyki 
zamiast dóbr materialnych, ograniczenia zbędnej konsumpcji (…). Powyższe 
działania zrealizowano z ok. 60 tysiącami uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. 

W odniesieniu do drugiego z ww. zadań MEN szczegółowo informował MK m.in., 
że zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej są realizowane w szkołach zgodnie 
z podstawą programową kształcenia ogólnego, która określa obowiązkowe zestawy 
celów kształcenia i treści nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych. 
Ponadto na lekcjach przyrody uczniowie podejmowali działania na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego, prowadzili obserwacje i doświadczenia wykazujące 
                                                      
90  Zapobieganie powstawaniu odpadów. 
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zanieczyszczenie najbliższego otoczenia, dyskutowali o potrzebie segregacji 
odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego przerobu (…).  

(akta kontroli str. 103-114) 

W KPZPO (Załącznik nr 6 pn. Założenia do szacowania nakładów finansowych) 
zawarto zadanie przypisane Ministrowi Środowiska oraz urzędom marszałkowskim 
na lata 2015-2020 pn. Inicjowanie i promowanie poprzez samorządy regionalne 
inicjatyw, konkursów dla „małoodpadowych” gmin, miast w stałych cyklicznych 
programach wieloletnich.  

(akta kontroli str. 459-460 – plik nr 13) 

Informacje o realizacji powyższego zadania były przekazywane Ministerstwu, 
jak wyjaśniła Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, przez urzędy 
marszałkowskie w sprawozdaniach z realizacji wojewódzkich programów gospodarki 
odpadami za lata 2014-2016. Ponadto w 2015 r. przeprowadzono III edycję projektu 
pn. Zielone miasta – w stronę przyszłości. W ramach projektu zorganizowano 
konkurs skierowany do miast prowadzących działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, w tym dotyczące tworzenia systemów zapobiegania powstawania odpadów 
oraz ich ponownego wykorzystywania. Celem przedmiotowego przedsięwzięcia 
była, jak wskazała Dyrektor, m.in. promocja innowacyjności, oryginalności oraz 
wysokiej jakości usług w działaniach na rzecz środowiska. Do konkursu przystąpiło 
248 miast. 

(akta kontroli str. 11-27, 459-460 – pliki nr 3 i 4) 

W KPGO 2022 nie wprowadzono wskaźników umożliwiających ocenę realizacji 
działań edukacyjno-informacyjnych. Odnośnie do zadania pn. Przeprowadzenie do 
końca 2018 r. ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat 
postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów w tym opracowanie zaleceń 
dla gmin odnoszących się do przeprowadzenia kampanii informacyjno-
promocyjnych dotyczących postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów wskazano, iż nie przewiduje się stosowania 
wskaźnika do monitorowania realizacji zadania, gdyż jest to zadanie obligatoryjne. 
Natomiast w przypadku drugiego z zadań pn. Kampanie promujące hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjny styl życia oraz 
ekoprojektowanie jako wskaźnik podano Liczbę wydarzeń zorganizowanych w roku 
bez określenia oczekiwanej liczby tych wydarzeń. Zadania opisane powyżej 
i przypisane do realizacji przez MEN także nie miały przypisanych wskaźników 
służących ewaluacji. 

W KPZPO nie przewidziano wskaźników służących do monitorowania realizacji 
zadania opisanego powyżej i przypisanego Ministerstwu oraz urzędom 
marszałkowskim.  

NIK podkreśla, że opracowanie założeń na przykład co do oczekiwanej liczby osób 
lub podmiotów będących odbiorcami działań edukacyjnych, umożliwia pomiar 
stopnia osiągnięcia celów, jak również może zwiększyć skuteczność edukacji. 

(akta kontroli str. 459-460 – pliki nr 12 i 13) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prowadzenie przez Ministerstwo akcji 
i kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami 
i ograniczania ich powstawania. Ministerstwo realizowało cele założone 
w dokumentach strategicznych, także we współpracy z innymi resortami, poprzez 
szereg zróżnicowanych działań. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następującą uwagę 
i wnioski: 

W ocenie NIK podjęte w Ministerstwie Klimatu prace nad koncepcją rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta dotyczącej opakowań oraz zagadnieniami wspierania 
ich ekoprojektowania znajdują się na bardzo wczesnym etapie, co w przypadku 
przedłużającego się procesu ich zakończenia może zaważyć na nieosiągnięciu stale 
rosnących wymogów w odniesieniu do gospodarki odpadami. 
 
1. Uzupełnienie – w ramach kolejnej aktualizacji KPGO 2022 – przedstawionej 

w tym planie analizy stanu gospodarki odpadami o informacje: 
a) zawierające, stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. c) i d) ustawy o odpadach, 

dane na temat rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym 
procesom odzysku i unieszkodliwiania, w tym również w instalacjach 
położonych poza terytorium kraju, 

b) zawierające rzetelne dane w zakresie: źródeł powstania i ilości odpadów 
z sektora pozakomunalnego, a także poszczególnych sposobów 
zagospodarowania zgromadzonych/wytworzonych odpadów (w tym odpadów 
z tworzyw sztucznych) zarówno ze źródeł komunalnych, jak i innych niż 
komunalne (z rozróżnieniem ilości odpadów poddanych recyklingowi, 
przekształcaniu termicznemu, innym procesom odzysku, składowaniu oraz 
innym procesom unieszkodliwiania). 

2. Prowadzenie systematycznych analiz umożliwiających określenie 
poszczególnych sposobów zagospodarowania w odniesieniu do ilości 
wytworzonych odpadów materiałowych w sektorze komunalnym, w tym odpadów 
z tworzyw sztucznych lub wdrożenie takiego systemu raportowania, który będzie 
umożliwiał przeprowadzenie takiej analizy w sposób zautomatyzowany w skali 
kraju oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Podjęcie działań w celu umożliwienia prawidłowego przeniesienia na grunt prawa 
krajowego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 94/62/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych  (w zakresie art. 7 ust. 2). 

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 Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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

Uwaga 

Wnioski 

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

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia          czerwca 2020 r. 
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