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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego1, ul. Basztowa 22,  
31-156 Kraków2 

 

Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, od 20 listopada 2019 r. 
Poprzednio funkcję tą pełnił Jacek Krupa, od 9 listopada 2015 r. do 19 listopada 
2019 r. 

 

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

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

 

Styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r. z uwzględnieniem działań wcześniejszych 
i późniejszych, jeżeli miały one związek z realizacją zadań z zakresu gospodarki 
odpadami w okresie objętym kontrolą3. 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

1. Mariusz Gorczyca, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/197/2019 z 10 grudnia 2019 r. 

2. Anna Stochel-Łukasińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKR/201/2019 z 10 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dalej: UMWM lub Urząd. 
2 Adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 
3 W przypadku konieczności porównania niektórych danych z danymi za lata wcześniejsze okres kontroli objął 

również te lata. 
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze. zm. dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli6 ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie, tj. weryfikację danych o odpadach wynikających 
ze sprawozdań, wykonywanie kontroli w podmiotach zajmujących się gospodarką 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, prowadzenie obligatoryjnych baz 
danych, realizację działań edukacyjno-informacyjnych. 

Marszałek Województwa Małopolskiego posiadał wymagane prawem dokumenty 
zawierające dane o źródłach powstawania m.in. odpadów z tworzyw sztucznych 
oraz sposobie ich zagospodarowania za lata 2017-2018, a także prawidłowo 
wywiązał się z obowiązków sprawozdawczych i weryfikacyjnych w zakresie tych 
danych. W okresie objętym kontrolą NIK, Marszałek Województwa Małopolskiego 
zgodnie z przepisami prawa sprawował również kontrolę przestrzegania 
i stosowania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
w tym kontrolę przedsiębiorców prowadzących recykling lub inne niż recykling 
procesy odzysku odpadów opakowaniowych. NIK bierze pod uwagę, że w UMWM 
nie była możliwa weryfikacja opłat recyklingowych wnoszonych za 2018 r. (z tytułu 
sprzedaży toreb na zakupy z tworzywa sztucznego) ze względu na nieustanowienie 
obowiązku sprawozdawczego w odniesieniu do przedsiębiorców lub dotyczącego 
prowadzenia ewidencji w tym zakresie. 

Stosownie do obowiązujących wymogów UMWM prowadził bazy danych 
za pośrednictwem dostępnych systemów teleinformatycznych7, a ponadto 
wykorzystywał zakupioną od dostawcy zewnętrznego aplikację informatyczną 
wspierającą wykonanie zadań m.in. z zakresu gospodarki odpadami. 

NIK ocenia pozytywnie zrealizowanie przez Województwo Małopolskie działań 
edukacyjno-informacyjnych dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami. 
Wpisywały się one zarówno w założenia Krajowego programu zapobiegania 
powstawaniu odpadów8, jak i Planu Gospodarki Odpadami Województwa 
Małopolskiego na lata 2016-20229. Działania w tym zakresie są kluczowe 
w kontekście możliwej poprawy skuteczności zagospodarowania odpadów, w tym 
także odpadów z tworzyw sztucznych. 

Marszałek Województwa prawidłowo wywiązał się ze swoich obowiązków, 
weryfikując dane przedstawione przez przedsiębiorców w sprawozdaniach 
o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi 
za lata 2017-2018. Weryfikacja ta miała charakter formalno-rachunkowy. 
Poprawność ustalenia i wydatkowania środków na publiczne kampanie edukacyjne 
sprawdzana była przez pracowników UMWM w toku kontroli prowadzonych 
u przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach 
i w organizacjach odzysku opakowań10. 

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

w formie opisowej. 
6  Dalej: NIK. 
7  Wojewódzki System Odpadowy (dalej: WSO) oraz Baza danych o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami (dalej: BDO). 
8  Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, opracowany 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.), dalej: KPZPO. 

9  Dokument stanowiący załącznik do uchwały nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
27 marca 2017 r., zwany dalej: PGOWM. 

10  Według danych przedstawionych w sprawozdaniach złożonych do UMWM przez przedsiębiorców 
prowadzących gospodarkę opakowaniami przeprowadzili oni w latach 2017-2018 w ramach publicznych 
kampanii edukacyjnych działania m.in. w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
opakowaniowymi o łącznej wartości 2 171,3 tys. zł. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

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

1.1  Dokumenty programowe związane z gospodarką odpadami na 
obszarze województwa (diagnoza problemu) 

A. Wojewódzki plan gospodarki odpadami 

W PGOWM zawarto w szczególności rozdział dotyczący analizy stanu gospodarki 
odpadami. Rokiem bazowym analizy był rok 2014, dla którego posiadano 
najbardziej aktualne dane na etapie przygotowania PGOWM. 

(akta kontroli str. 43, 295-296, plik 3 - PGOWM) 

A.1 Odpady komunalne 

W analizie tej przedstawiono m.in. dane o ilości odebranych i zebranych odpadów 
komunalnych w podziale na rodzaje jednostek określone w Krajowym Programie 
Gospodarki Odpadami 202212, tj. duże miasta (powyżej 50 tys. mieszkańców), małe 
miasta (poniżej 50 tys. mieszkańców) oraz obszary wiejskie. Ponadto, ze względu 
na odbiegające od pozostałych środowisk wskaźniki zbierania odpadów 
komunalnych w analizach uwzględniono środowisko dodatkowe, tj. obszary o dużym 
nasileniu turystycznym: miasto Zakopane oraz gminę miejsko-wiejską Krynica Zdrój. 
Dane w tym zakresie obejmowały również ilości odpadów z tworzyw sztucznych, 
których łącznie w 2014 r. na terenie województwa małopolskiego zebrano 
i odebrano 24 481 ton, z czego: 3 657 w dużych miastach, 5 837 ton w małych 
miastach,13 976 ton na obszarach wiejskich, a w Zakopanem i Krynicy-Zdroju 
odpowiednio 458 ton i 552 tony. Średnio na każdego mieszkańca województwa 
przypadało w 2014 r. 7,3 tony odpadów z tworzyw sztucznych, a frakcja ta stanowiła 
2,9% w łącznej masie odpadów komunalnych. W tej części PGOWM wskazano 
także, że wytworzone na terenie województwa małopolskiego odpady nie były 
przetwarzane za granicą i równocześnie na terenie województwa nie były 
zagospodarowywane odpady pochodzące z innych krajów. W analizie dokonano 
również porównania strumieni zebranych na obszarze województwa małopolskiego 
odpadów komunalnych w latach 2012-2014, z uwzględnieniem danych o odpadach 
z tworzyw sztucznych. Z przedstawionego porównania wynika, że: 

 masa zebranych odpadów komunalnych ulegała sukcesywnemu zwiększeniu 
w analizowanym okresie, z 731 879,7 ton w 2012 r. do 755 998,6 ton w 2013 r. 
oraz 844 108,1 ton w 2014 r., w tym niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne stanowiły odpowiednio: 591 022,2 ton, 568 830,1 ton oraz 
583 723,7 ton, 

 masa odpadów komunalnych przypadająca na jednego mieszkańca wzrosła 
z 218,2 kg w 2012 r. do 225,0 kg w 2013 r. i 250,6 kg w 2014 r., 

 wzrosły również ilości selektywnie zbieranych odpadów surowcowych (papier 
i tektura, szkło, metale oraz tworzywa sztuczne) z 68 258,3 ton w 2012 r. 
do 109 151,7 ton w 2013 r. i 158 927,8 ton w 2014 r., w tym masa odpadów 
z tworzyw sztucznych zwiększyła się z 11 690,5 ton w 2012 r. do 17 414,6 ton 
w 2013 r. i 24 480,7 ton w 2014 r. 

                                                      
11  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. 
12  Dokument przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M.P. poz. 784), dalej: KPGO. 

OBSZAR 
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Źródłem powyższych danych były sprawozdania gminne z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  
Ponadto w analizie przedstawiono szacunkowy skład morfologiczny zebranych 
odpadów komunalnych. Pod pojęciem odpadów zebranych rozumiano się odpady 
odebrane z nieruchomości, odpady zebrane w pojemnikach w miejscach 
publicznych oraz dostarczone bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. Informacje zostały określone na podstawie sprawozdań 
wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 oraz całorocznych badań 
morfologicznych odpadów komunalnych, przeprowadzonych na przełomie 
2013/2014 roku, na obszarze miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego oraz powiatu 
dąbrowskiego. Z informacji tych wynika, że w łącznym strumieniu odpadów 
komunalnych (844 108 ton) poszczególne frakcje materiałowe miały następujący 
udział: 17,7% papier i tektura (149 447 ton), 11,8% szkło (99 841 ton), 2,4% metale 
(19 900 ton), 21,3%tworzywa sztuczne (179 800 ton). Dane te dostępne były 
również w podziale na przyjęte w analizie obszary środowiskowe. 

W dalszej części analizy przedstawiono sposób zagospodarowania poszczególnych 
kategorii odpadów komunalnych, w podziale na procesy odzysku, unieszkodliwiania 
oraz wykorzystanie przez osoby fizyczne. W podsumowaniu tej części analizy 
wskazano, że z łącznej masy odpadów komunalnych ok. 98% zostało 
zagospodarowanych poprzez poddanie ich procesom odzysku, pozostałe 2% 
w ramach procesów unieszkodliwiania. Dodatkowo podano, że w związku z faktem, 
iż źródłem powyższych danych były sprawozdania gminne za rok 2014, obrazują 
one jedynie masy i sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych 
w instalacjach, lecz nie przedstawiają kompletnych informacji dotyczących finalnego 
zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie, uwzględniających 
efekty przetwarzania w instalacjach. Przedstawiając dane w podziale na 
poszczególne procesy zagospodarowania wskazano m.in., że z łącznej masy 
odpadów komunalnych poddanych procesom odzysku w instalacjach, ok. 92% 
zostało skierowane do odzysku w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11), ok. 2% w procesie 
odzysku R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych), ok. 5% 
w procesie odzysku R3 (recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są 
stosowane jako rozpuszczalniki, w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 
przekształcania), a pozostałe procesy odzysku stanowiły łącznie około 1%. Ponadto 
wskazano, że na terenie województwa małopolskiego w 2014 r. poziom recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
wyniósł 34,2 %. 

W analizie przedstawiono również szacunki dotyczące strumienia wytwarzanych 
odpadów komunalnych. Został on określony indywidualnie dla każdej z gmin, 
z uwzględnieniem odnotowanego na podstawie danych sprawozdawczych 
strumienia zbieranych odpadów komunalnych, przy następujących założeniach: 

 zwiększeniu strumienia odbieranych odpadów komunalnych poprzez 
uwzględnienie kompostowania przydomowego (% odniesiony do strumienia 
odbieranych odpadów komunalnych oraz zawartości odpadów kuchennych 
i ogrodowych w strumieniu niesegregowanych, zmieszanych odpadów 
komunalnych), tj.: 
 5% na obszarach dużych miast oraz obszarach o dużym nasileniu 

turystycznym, 
 10% na obszarach małych miast, 
 50% na terenach wiejskich; 
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 dalszemu zwiększeniu strumienia odbieranych odpadów komunalnych poprzez 
uwzględnienie poziomu luki pomiędzy strumieniem odebranych i zbieranych 
a wytwarzanych odpadów komunalnych, tj.: 
 5% na obszarach dużych miast oraz na obszarze Krynicy-Zdrój i Zakopanego, 
 5% na obszarach małych miast, 
 10% na terenach wiejskich13. 

Uwzględniając opisane powyżej założenia oraz odnotowane w 2014 r. wskaźniki 
zebranych odpadów (łącznie 844 108 ton) oszacowano masę wytwarzanych 
odpadów komunalnych na 936 628 ton, w tym 201 274 ton stanowiły odpady 
z tworzyw sztucznych. W konsekwencji łączna masa odpadów komunalnych 
przypadająca w 2014 r. na jednego mieszkańca województwa wzrosła z 250,6 kg do 
278,1 kg. Według przedstawionych szacunków strumień wytwarzanych odpadów 
komunalnych w 2014 r. był ok. 10% wyższy od strumienia zebranych odpadów 
komunalnych, a najwyższe 16% dopełnienie oszacowano na obszarach wiejskich, 
7% na obszarach małych miast, 6% na obszarach dużych miast oraz na obszarach 
o dużym nasileniu turystycznym. Najwyższy wskaźnik wytwarzania odpadów 
komunalnych oszacowano dla obszarów o dużym nasileniu turystycznym: Zakopane 
(ok. 571 kg/M) oraz Krynica Zdrój (483 kg/M), następnie na obszarach dużych miast 
(399 kg/M), obszarach małych miast (329 kg/M) oraz obszarach wiejskich 
(185 kg/M). 

(akta kontroli str. 43-45) 

W pkt 7 PGOWM (tabela 82, ppkt 6.1) określono harmonogram rzeczowo-finansowy 
działań w zakresie gospodarki odpadami, a jednym z zaplanowanych tam zadań dla 
UMWM i urzędów gmin było wykonanie badań składu morfologicznego odpadów 
oraz ich właściwości fizycznych i chemicznych. 

(akta kontroli str. 295-296, plik 3 - PGOWM) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wyjaśnił, że ze względu 
na brak podstaw prawnych Samorząd Województwa Małopolskiego nie podjął 
decyzji o realizacji wskazanego w poprzednim akapicie zadania, a z uwagi na 
wysokie koszty do chwili obecnej gminy nie zgłosiły chęci przeprowadzenia badań 
morfologii odpadów przy ewentualnym wsparciu samorządu. 

(akta kontroli str. 286, 297) 

A.2 Odpady inne niż komunalne 

Przedstawiona w PGOWM analiza w zakresie odpadów innych niż komunalne 
obejmowała:  

 odpady poużytkowe, tj.: oleje odpadowe, zużyte opony, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy wycofane 
z eksploatacji oraz odpady opakowaniowe, 

 odpady niebezpieczne, tj.: odpady medyczne i weterynaryjne, odpady zawierające 
PCB i azbest, przeterminowane środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, 

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

Na podstawie tych danych możliwe jest ustalenie ilości innych niż komunalne 
odpadów z tworzyw sztucznych wyłącznie w odniesieniu do odpadów 

                                                      
13  W analizie wskazano, że najniższe wskaźniki zbierania odpadów komunalnych odnotowywane są na 

obszarach wiejskich i wynikają prawdopodobnie z niższych częstotliwości odbioru oraz niezgodnego 
z prawem zagospodarowywania odpadów we własnym zakresie. W przypadku obszarów małych miast oraz 
dużych miast częstotliwości odbioru są wyższe a możliwość niezgodnego z prawem zagospodarowywania 
odpadów we własnym zakresie bardziej ograniczona. 
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opakowaniowych14. W PGOWM zestawiono dane o rodzajach i ilości wytworzonych 
odpadów opakowaniowych w latach 2012-2014. Wynikało z nich w szczególności, 
że łączna masa wytwarzanych odpadów opakowaniowych ulegała zwiększeniu 
w analizowanym okresie, z 90 705,6 ton w 2012 r. do 140 672,5 ton w 2013 r. 
i 144 689,3 ton w 2014 r., w tym odpady z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) 
stanowiły odpowiednio: 14 241,0 ton (15,7%), 19 173,0 ton (13,6%), 23 925,3 ton 
(16,5%). Największy udział w analizowanym strumieniu miały odpady 
opakowaniowe z papieru i tektury (ok. 50%). Z kolei z przedstawionych informacji 
o sposobie zagospodarowania odpadów opakowaniowych wynikało, że procesom 
tym poddano:  

 w 2012 r. łącznie 62 853,5 ton odpadów (z czego: 62 839,7 ton dotyczyło 
procesów odzysku, a 13,8 ton unieszkodliwiania), w tym 14 774,5 ton stanowiły 
odpady z tworzyw sztucznych (14 765,9 ton odzysk, 8,6 ton unieszkodliwianie), 

 w 2013 r. łącznie 106 637,4 ton odpadów, w tym 106 635,3 ton dotyczyło 
procesów odzysku, a 2,1 tony unieszkodliwiania, w tym 20 681,1 ton stanowiły 
odpady z tworzyw sztucznych (20 687,6 ton odzysk, 1,5 tony unieszkodliwianie), 

 w 2014 r. łącznie 86 326,9 ton odpadów, w tym 86 321,6 ton dotyczyło procesów 
odzysku, a 5,3 ton unieszkodliwiania, w tym 23 309,5 ton stanowiły odpady 
z tworzyw sztucznych (23 304,2 ton odzysk, 5,3 ton unieszkodliwianie). 

Źródłem powyższych informacji były dane gromadzone przez UMWM. W części 
analizy dotyczącej odpadów opakowaniowych wskazano także, że zapobieganie 
powstawaniu tych odpadów może być realizowane na kilka sposobów. Szerokie 
możliwości ograniczenia powstawania odpadów opakowaniowych istnieją już na 
etapie projektowania opakowań, a zasady ekoprojektowania w przypadku opakowań 
powinny uwzględniać dobór materiałów o niskim obciążeniu dla środowiska, 
ograniczenie masy opakowań na masę produktu oraz ich funkcjonalność. 
Ograniczenie powstawania odpadów jest również możliwe przez stosowanie 
opakowań wielokrotnego użytku. Ponadto stosowanie zasady rozszerzonej 
odpowiedzialności producentów za wprowadzone przez nich na rynek opakowania 
także sprzyja redukcji ich ilości. 

(akta kontroli str. 45-46) 

A.3 Moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów 

W PGOWM przedstawiono informacje o mocy przerobowej zarówno istniejących 
instalacji służących zagospodarowaniu odpadów, jak również informacje w tym 
zakresie w przypadku planowanych modernizacji lub budowy nowej infrastruktury. 

W analizie stanu gospodarki odpadami przedstawionej w PGOWM wskazano 
w szczególności, że w 2014 r. główną metodą przetwarzania strumienia 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na obszarze 
województwa małopolskiego był proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów realizowany w 13 instalacjach o statusie RIPOK, których łączne moce 
przerobowe były równe 859 000 Mg/rok w części mechanicznej oraz 339 659 Mg/rok 
w części biologicznej. Porównując powyższe ze strumieniem zebranych w 2014 roku 
odpadów zmieszanych części mechaniczne RIPOK do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów posiadały ok. 28% nadwyżkę mocy przerobowych, części 
biologiczne RIPOK do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
posiadały ok. 35% nadwyżkę mocy przerobowych (z uwzględnieniem dostępnych 
mocy przerobowych części mechanicznej RIPOK). Dodatkowo na analizowanym 
obszarze funkcjonowało 7 instalacji zastępczych do przetwarzania odpadów, których 

                                                      
14  W przypadku odpadów budowlanych (pkt 3.4.1 PGOWM) podano łączne dane o ilości wytworzonych 

odpadów drewna, szkła i tworzyw sztucznych. 
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łączne moce przerobowe były równe 249 500 Mg/rok w części mechanicznej oraz 
17 500 Mg/rok w części biologicznej. 

W załączniku nr 3 do PGOWM wskazano, że wg stanu na koniec 2014 r. 
w województwie małopolskim zlokalizowano instalacje do odzysku odpadów 
z tworzyw sztucznych, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych o łącznej mocy 
przerobowej 521 950 ton rocznie15 (łącznie 64 instalacje). Z kolei w planie 
inwestycyjnym PGOWM (Załącznik 1) wskazano m.in., że istniejąca infrastruktura 
gospodarowania odpadami obejmowała w 2014 r. moce przerobowe w zakresie 
recyklingu odpadów opakowaniowych w łącznej ilości 216 764 ton/rok, w tym 87 164 
ton rocznie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) mogło 
zostać przetworzonych w 18 instalacjach zlokalizowanych na obszarze 
województwa małopolskiego. Powyższe ustalono na podstawie danych UMWM 
o wydanych decyzjach administracyjnych, przy czym ustalone ilości uwzględniały 
również przetwarzanie odpadów pochodzących ze strumienia odpadów innego niż 
komunalne. Biorąc pod uwagę przedstawione w PGOWM szacunkowe dane o ilości 
wytworzonych w 2014 r. odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych (201 274 ton) 
oraz udział odpadów opakowaniowych (67,8%16) w łącznej ilości zebranych w tym 
roku odpadów z tworzyw sztucznych (24 480,7 ton), można oszacować, 
że całkowita ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 
kształtowała się na poziomie ok 136 410 ton, co mogło wskazywać na niedobór 
mocy przerobowych w tym zakresie na maksymalnym poziomie do 50 000 ton. 
Równocześnie – na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych na potrzeby 
opracowania PGOWM – ustalono, że nie zostały zgłoszone potrzeby w zakresie 
rozbudowy/modernizacji istniejących instalacji do recyklingu odpadów, a nowe 
instalacje do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych zaplanowano w pięciu 
gminach z województwa małopolskiego, których łączna moc przerobowa od 2022 r. 
miała wynosić 78 000 ton rocznie (35 000 ton od 2016 r.). 

(akta kontroli str. 46) 

B. Raporty o stanie województwa 

W raportach o stanie Województwa Małopolskiego za lata 2017-201917, 
sporządzonych na podstawie przepisów art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa18, zawarto każdorazowo rozdział poświęcony 
gospodarce odpadami. Przedstawiono w nich ogólne informacje dotyczące ilości 
odpadów komunalnych (ich źródłem były dane GUS) oraz wielkości i struktury 
wytwarzanych odpadów przemysłowych (na podstawie danych pochodzących 
z Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach). Z uwagi na fakt, że dokumenty te 
zawierają szeroki zakres informacji z wielu różnych dziedzin na potrzeby dokonania 
ogólnej charakterystyki sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, dane o odpadach 
prezentowane były w znacznie mniejszej szczegółowości niż w PGOWM. 
Zaprezentowane w raportach dane w zakresie odpadów komunalnych nie obejmują 
informacji dotyczących sposobu zagospodarowania poszczególnych frakcji 
odpadów, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych. Z kolei przedstawione 
dane o odpadach przemysłowych nie pozwalają na wyodrębnienie danych 
o odpadach z tworzyw sztucznych. 

(akta kontroli str. 46-47, 295-296, plik 5 – Raporty o stanie województwa) 

                                                      
15  Uwzględniono odpady o kodach: 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 15 01 05, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 

20 01 39. 
16  Udział ten wynika z danych przedstawionych w Tabeli 1 Załącznika nr 2 do PGOWM (kody: 15 01 02, 

19 12 04, 20 01 39).  
17  Raporty dostępne pod adresem: https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/rozwoj-

wojewodztwa/raport-o-stanie-wojewodztwa-1. Dostęp na 15 czerwca 2020 r. 
18  Dz. U. z 2019 r. poz. 512, ze zm. 
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C. Konkluzja na temat danych przedstawionych w dokumentach 
programowych związanych z gospodarką odpadami na obszarze 
województwa  

W PGOWM przedstawiono szczegółową analizę w zakresie ilości odebranych 
i zebranych odpadów komunalnych, w tym również dotyczącą odpadów z tworzyw 
sztucznych (24 481 ton w 2014 r.). Przedstawiono również szacunki dotyczące ilości 
poszczególnych frakcji odpadów z uwzględnieniem informacji o składzie 
morfologicznym odpadów komunalnych, w tym ilość odpadów z tworzyw sztucznych 
skalkulowano na 179 800 ton. Ponadto – po przyjęciu określonych założeń – 
przeprowadzono kalkulację w zakresie ilości wytworzonych odpadów, w tym 
odpadów z tworzyw sztucznych (201 274 ton), poprzez dopełnienie strumienia 
odpadów takimi odpadami, które nie były objęte gminnym systemem zbiorki 
odpadów komunalnych. 

Niemniej jednak zaprezentowane dane nie umożliwiały ustalenia dokładnego 
i ostatecznego sposobu zagospodarowania odpadów, w tym dla frakcji papier, szkło, 
metal i tworzywa sztuczne, m.in. z uwagi na brak danych o rezultatach procesów 
przetwarzania tych odpadów w instalacjach. Ponadto przedstawiona analiza 
sposobów zagospodarowania ww. odpadów materiałowych ograniczała się tylko do 
ilości faktycznie zebranych odpadów. Nie obejmowała ona znacznie większego 
strumienia odpadów, który został oszacowany przy uwzględnieniu informacji 
o składzie morfologicznym odpadów komunalnych. Tym samym na podstawie 
informacji przedstawionych w PGOWM nie można ustalić dla 2014 r. sposobu 
zagospodarowania komunalnych odpadów z tworzyw sztucznych w ilości 
co najmniej 155 319 ton19, co stanowiło 86,4% szacunkowej ilości tych odpadów 
objętych systemami zbiórki zorganizowanymi przez gminy z obszaru województwa 
małopolskiego. 

Informacje przedstawione w analizie stanu gospodarki odpadami zawartej 
w PGOWM obejmowały również dane o odpadach innych niż komunalne. Na ich 
podstawie nie można jednak ustalić całkowitej ilości wytworzonych odpadów 
z tworzyw sztucznych poza sferą komunalną, a przedstawione dane w tym zakresie 
odnosiły się do odpadów opakowaniowych, które mogą mieć różne źródła 
powstawania (np. sektor komunalny, działalność handlowa, przemysłowa). Ponadto, 
zaprezentowane informacje o sposobie zagospodarowania odpadów 
opakowaniowych obejmują ogólnie odzysk i unieszkodliwianie, bez szczegółowego 
wyodrębnienia tych procesów, co – podobnie jak w przypadku odpadów 
komunalnych – nie zapewnia informacji o finalnym sposobie zagospodarowania tych 
odpadów. 

Z kolei dane o odpadach przedstawione w raportach o stanie Województwa 
Małopolskiego charakteryzowały się znacznie mniejszą szczegółowością 
w porównaniu do PGOWM. 

(akta kontroli str. 43-47, 295-296, plik 3 - PGOWM) 

Działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie była 
badana pod względem kryteriów wskazanych w art. 5 ustawy o NIK, 
a poszczególnych ustaleń dokonano jedynie w celach informacyjnych. 

  

                                                      
19  Różnica pomiędzy ilością odebranych i zebranych odpadów z tworzyw sztucznych a ilością tych odpadów 

oszacowaną po uwzględnieniu wyników badań składu morfologicznego. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1.2  Sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami, w tym 
odpadami z tworzyw sztucznych  

A. Odpady komunalne 

W celu usprawnienia procesu sporządzania oraz weryfikacji sprawozdań gminnych 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi UMWM 
zorganizował w I kwartale 2018 r. szkolenie dla pracowników urzędów miast i gmin. 
W jego trakcie omówione zostały aktualnie obowiązujące zasady sporządzania 
sprawozdań oraz możliwości systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym 
celu gminom przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Ponadto w 2018 r. 
UMWM przygotował i przekazał gminom w formie elektronicznej wytyczne 
(poradnik), w którym w zwięzły sposób przedstawiono najważniejsze informacje 
umożliwiające prawidłowe wypełnienie sprawozdania z wykorzystaniem 
dedykowanej aplikacji informatycznej. 

Przed sporządzeniem zbiorczych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. i 2018 r. do UMWM wpłynęły 
wszystkie sprawozdania gminne w tym zakresie. 

Stosownie do wymogów określonych w art. 9r ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach20, wyznaczony pracownik UMWM 
dokonał weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach gminnych. Działania w tym 
zakresie polegały przede wszystkim na: 

 sprawdzeniu czy wskazane przez gminę instalacje, którym przekazano odpady 
do zagospodarowania posiadają stosowną decyzję w tym zakresie, również 
z uwzględnieniem odpowiednich procesów odzysku i unieszkodliwiania, 

 sprawdzeniu czy w odpowiedniej części sprawozdania (cz. V za 2017 r. i cz. VIII 
za 2018 r.) podano kompletne (w odniesieniu do wcześniejszych działów 
sprawozdania) i prawidłowe (bez masy magazynowanych odpadów) dane, 

 wyeliminowaniu przypadków dublowania tych samych danych w różnych 
działach sprawozdania, poprzez analizę każdej pozycji sprawozdania, w której 
wskazano informacje o sposobie zagospodarowania odpadów (identyfikacja 
poszczególnych ilości odpadów wskazanych pod danym kodem i przekazanych 
do konkretnej instalacji), 

 uzgodnieniu z gminami prawidłowości podawanych danych o masie 
wysortowanych odpadów i masie wytworzonych i poddanych składowaniu 
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych, na podstawie udostępnionych przez te 
jednostki informacji przedłożonych przez prowadzących przez regionalne 
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, 

 sprawdzeniu terminowości złożenia sprawozdania. 

Stwierdzone nieprawidłowości, w ramach działań weryfikacyjnych podejmowanych 
przez UMWM, usuwane były ostatecznie poprzez złożenie przez gminy stosownych 
korekt sprawozdań, po uprzednim wezwaniu telefonicznym bądź drogą poczty 
elektronicznej. Korekty takie za 2017 r. złożyło 177 gmin oraz wszystkie 182 gminy 
w przypadku sprawozdań za 2018 r. Najczęstsze uchybienia w powyższym zakresie 
(niezgodności w danych sprawozdawczych) dotyczyły: 

 wskazywania dla danej instalacji procesów zagospodarowania niezgodnych 
z posiadaną przez ten podmiot decyzją,  

 podawania niepełnych danych o odpadach papieru, metalu, szkła i tworzyw 
sztucznych poddanych przygotowaniu do ponownego użycia lub recyklingowi 

                                                      
20  Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(w odniesieniu do wcześniejszych działów sprawozdania) lub wykazywania 
w tych danych masy odpadów magazynowanych, 

 dublowania danych, tj. wykazywania tej samej masy odpadów przekazanych 
do tej samej instalacji zarówno w dziale dotyczącym punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych21, jak i w części sprawozdania dotyczącej odpadów 
odebranych od mieszkańców, 

 wskazywania jako instalacji, do której przekazano odpady takiego podmiotu, 
który posiadał jedynie decyzję na zbieranie odpadów, 

 odpadów z grupy 17, dla których często wskazywane były błędne procesy 
zagospodarowania (niezgodne z danymi wynikającymi z decyzji dla instalacji) lub 
niewłaściwe nazwy instalacji, którym przekazano odpady (ten sam podmiot może 
równocześnie prowadzić sortownie, a także składowisko), 

 braku rozróżnienia źródła pozostałości z sortowania odpadów, tj. wykazywanie 
danych w części dotyczącej pozostałości z sortowania odpadów zebranych 
selektywnie zamiast w części dotyczącej odpadów zmieszanych lub odwrotnie, 

 niepodawania w odniesieniu do pozostałości z sortowania odpadów zmieszanych 
wartości parametru AT4 lub mylenie frakcji do 80 mm i powyżej 80 mm 
(np. dla frakcji powyżej 80 mm wpisywano stabilizat), 

 wyliczania poziomów recyklingu dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
z uwzględnieniem danych o odpadach poddanych składowaniu. 

 (akta kontroli str. 111, 129-159, 251-254) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wyjaśniając możliwości faktycznej 
weryfikacji sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych 
wskazał w szczególności, że: 

 ze względu na przyjęty system sprawozdawczości, który nie przewidywał wykazywania 
pełnej informacji o ostatecznym sposobie zagospodarowania odebranych i zebranych 
odpadów komunalnych – w tym odpadów z tworzyw sztucznych poddanych 
w pierwszej kolejności sortowaniu w instalacjach – pozyskanie rzeczywistych i pełnych 
informacji nie było możliwe,  

 zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ciąży na 
gminie, a przepisy wymienionej ustawy obligują gminy do sporządzenia 
sprawozdawczości w tym zakresie na podstawie sprawozdań podmiotów 
odbierających odpady, prowadzących PSZOK oraz RIPOK, jak również do weryfikacji 
tych dokumentów w celu pozyskania rzetelnych informacji o zagospodarowaniu 
odpadów, 

 ustawodawca zapewnił również gminom możliwość zobowiązania wymienionych 
wcześniej podmiotów do okazania dokumentów związanych z ewidencją odpadów 
oraz potwierdzających dokonanie recyklingu odpadów, natomiast marszałek 
województwa nie posiada analogicznych uprawnień,  

 w okresie objętym kontrolą NIK, UMWM nie dysponował możliwościami technicznymi 
(systemem teleinformatycznym), który pozwalałby na śledzenie drogi konkretnego 
odpadu od odebrania od wytwórcy po ostateczne przetworzenie w instalacji, 

 weryfikacja danych za 2017 r. następowała z uwzględnieniem danych wynikających 
z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego prowadzonego przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego (wynikających z rocznych sprawozdań przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami na terenie 
województwa małopolskiego oraz decyzje wydane im przez starostów), a dopiero 
dzięki uruchomieniu w 2018 r. BDO uzyskano dostęp do informacji o zakresie i rodzaju 
działalności podmiotów działających na terenie całego kraju (konto danego 

                                                      
21  Dalej: PSZOK. 
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przedsiębiorcy zawiera dane o prowadzonej działalności, w tym jako załączniki 
posiadane decyzje administracyjne). 

 (akta kontroli str. 5-16, 112) 

Niemniej jednak, podejmowane z inicjatywy UMWM działania prowadziły 
w niektórych przypadkach do uzyskania informacji o nieprawidłowościach 
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W trakcie weryfikacji 
sprawozdań gminnych za 2018 r. stwierdzono dwa przypadki wykazywania jako 
instalacji, która zagospodarowała odpady odebrane lub zebrane przez podmiot 
posiadający jedynie decyzję na zbieranie odpadów. Z uwagi na powyższe wezwano 
gminy do ustalenia miejsca i sposobu zagospodarowania odpadów i złożenia 
korekty sprawozdania z podaniem właściwej instalacji, która zagospodarowała 
odpady. W efekcie działań wyjaśniających podjętych przez UMWM oraz 
pracowników gmin stwierdzono, że w odniesieniu do pierwszego podmiotu 
(mającego siedzibę na terenie województwa małopolskiego), wskutek wielokrotnych 
kontroli właściwych organów wykazujących niegodne z prawem postępowanie ze 
zbieranymi odpadami, prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze. 
W kolejnym przypadku (firma mająca siedzibę na terenie województwa 
podkarpackiego) uzyskano informację, że w wyniku oględzin przeprowadzonych 
przez pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska stwierdzono brak prowadzenia 
działalności w zakresie zbierania oraz magazynowania odpadów w miejscach 
wskazanych w stosownych decyzjach, a kontrolujący nie zastali na miejscu ani 
przedstawicieli firmy, ani pracowników, natomiast korespondencja w sprawie 
zawiadomień o wszczęciu kontroli pozostała zwrócona z adnotacją o jej 
nieodebraniu. W świetle powyższego stwierdzono brak możliwości dokonania korekt 
sprawozdań gminnych w przedmiotowym zakresie. 

(akta kontroli str. 251-254, 295-296, plik 6 – Sprawozdania_odpady komunalne) 

W UMWM nie opracowano pisemnych procedur określających sposób i zadania 
w zakresie weryfikacji sprawozdań gminnych. Działania w tym obszarze 
prowadzone były przez wyznaczonego pracownika (poprzez ujęcie tego zadania 
w zakresie obowiązków) na podstawie praktyki wynikającej z doświadczeń lat 
wcześniejszych, przy uwzględnieniu dostępnych rejestrów danych i narzędzi 
informatycznych.  

Do przekazywania i analizy sprawozdań gminnych z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sporządzania na ich podstawie 
rocznego sprawozdania przez Marszałka Województwa Małopolskiego 
wykorzystywana była w UMWM od 2015 r. aplikacja informatyczna pn. Baza Danych 
o Środowisku (moduł Gospodarka Odpadami Komunalnymi). Za pomocą ww. 
aplikacji informatycznej gminy z województwa małopolskiego przekazały – oprócz 
wersji papierowych – wersje elektroniczne ww. sprawozdań m.in. za 2017 r. i 2018 r. 
Powyższa aplikacja była wykorzystywana w UMWM także przed okresem objętym 
kontrolą NIK. Ostatnia umowa na dostawę ww. oprogramowania służącego do 
weryfikacji i księgowania opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty 
produktowej została zawarta 30 kwietnia 2019 r. na kwotę 1 483,0 tys. zł, a jej okres 
obowiązywania ustalono do 30 kwietnia 2022 r. Zakup został sfinansowany 
w wysokości 500,0 tys. zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie, a w pozostałej części 
ze środków zaplanowanych w budżecie Województwa Małopolskiego. Umowę 
podpisał z upoważnienia Zarządu Województwa Małopolskiego Zastępca Dyrektora 
Departamentu Środowiska UMWM oraz Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska. 

W przedmiotowej aplikacji zawarto m.in. funkcjonalności, które ułatwiały 
sporządzenie sprawozdań i wspierały proces ich weryfikacji, w szczególności 
poprzez automatyczne podsumowania i przenoszenie niektórych kategorii danych 
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wykazywanych w sprawozdaniu, zarządzanie przez pracownika UMWM jednolitą 
listą instalacji i punktów skupu, które mogły być stosowane przez gminy (wybór 
z listy rozwijanej) w trakcie sporządzania sprawozdań, przypisanie do odpowiednich 
części sprawozdania właściwych kodów odpadów (zgodnie z przepisami 
dotyczącymi wzorów sprawozdań), co ograniczało możliwości wprowadzenia przez 
gminy nieprawidłowych danych w poszczególnych działach sprawozdania. Aplikacja 
umożliwiała również prowadzenie procesu weryfikacji przez pracownika UMWM 
w oparciu o tzw. wydruk próbny sprawozdania z określonej gminy, który stanowił 
etap pośredni w przygotowaniu przez gminę korekty sprawozdania, składanej 
ostatecznie również w wersji papierowej. Wydruk próbny podlegał analizie przez 
pracownika UMWM i modyfikacjom ze strony gminy, aż do momentu wyjaśnienia 
wszystkich rozbieżności oraz wskazania przez system informacji o braku błędów. 
Następnie – po wezwaniu przez UMWM do złożenia korekty sprawozdania w wersji 
papierowej – wydruk próbny podlegał ostatecznemu przekazaniu do UMWM, które 
uniemożliwiało wprowadzenie dalszych zmian w wersji elektronicznej sprawozdania. 

(akta kontroli str. 102-111, 251-254) 

Wypełniając dyspozycję art. 9s ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Marszałek Województwa Małopolskiego sporządził roczne sprawozdania 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. 
i 2018 r., a następnie przekazał je Ministrowi Środowiska w terminie wynikającym 
z art. 9s ust. 2 cyt. ustawy (tj. do 15 lipca roku następnego). Sprawozdania te 
sporządzono przy wykorzystaniu prawidłowych wzorów, określonych 
w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Środowiska22. W dniu 21 września 
2018 r. zostało przekazane Ministrowi Środowiska skorygowane sprawozdanie 
za 2017 r., z uwagi na konieczność przeniesienia danych dotyczących masy 
odpadów ulegających biodegradacji, wyszczególnionych pod kodem 15 01 05, 
pomiędzy poszczególnymi działami sprawozdania (z działu IIIa do IIIb), co nie 
wpłynęło na zmianę masy odebranych odpadów ogółem. Wynikało to z odmiennych 
zapisów zawartych w przepisach wykonawczych dot. wzorów sprawozdań 
o odpadach komunalnych i ograniczenia składowania mady odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji. Sprawozdanie za 2018 r. (do końca kwietnia 2020 r.) 
nie było korygowane. W wyniku kontroli NIK nie stwierdzono nieprawidłowości 
w odniesieniu do poprawności formalno-rachunkowej rocznych sprawozdań 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. 
i 2018 r. sporządzonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego. 

Spośród 182 gmin w województwie małopolskim odsetek gmin, które osiągnęły 
wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w 2017 r. 
(minimum 20%) i 2018 r. (minimum 30%) dla odpadów z papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła wyniósł odpowiednio 99% (181 gmin) i 88% (161 gmin). 
Natomiast 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, które ten poziom osiągnęły wyniósłby 44,0% (80 gmin).  

Porównanie danych o ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych 
w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca gminy wskazuje na istotnie 
zróżnicowanie w tym zakresie. Uwzględniając dane z wszystkich gmin, średnio na 
jednego mieszkańca województwa małopolskiego przypadało w 2018 r. 331 kg 

                                                      
22  Za 2017 r. – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań 

o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 
zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 934) oraz za 2018 r. – rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych 
odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 1627). 
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odpadów komunalnych, przy czym wśród pięciu gmin z najniższym wskaźnikiem 
masa ta mieściła się w przedziale od 50 kg (15,1% wartości średniej) do 84 kg 
(25,4%), a w przypadku pięciu jednostek z najwyższym wskaźnikiem w przedziale 
od 463 kg (139,9%) do 757 kg23 (228,7%).  

W wyniku weryfikacji sprawozdań gminnych za lata 2017-2018 UMWM 
nie zawiadamiał wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o nieosiągnięciu 
przez gminy wymaganego poziomu recyklingu dla odpadów komunalnych z papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła lub o nieterminowym przekazaniu sprawozdania, 
albo przekazaniu nierzetelnego sprawozdania, z uwagi na fakt, że przepisy w tym 
zakresie (tj. art. 9r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
weszły w życie z dniem 9 września 2019 r. i znajdą zastosowanie dopiero 
w odniesieniu kolejnego okresu sprawozdawczego. W poprzednim stanie prawnym 
sprawozdania gminne (m.in. za lata 2017-2018) przekazywane były także do WIOŚ 
w Krakowie, który był zobowiązany do samodzielnej weryfikacji danych w nich 
zawartych. 
(akta kontroli str. 31-42, 120, 250-255, 295-296, plik 6 – Sprawozdania_odpady komunalne, 323) 

B. Odpady inne niż komunalne 

Przed terminem złożenia sprawozdań (zestawień) UMWM corocznie przesyłał m.in. 
do urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych informacje dotyczące 
konieczności wykonania tego obowiązku w celu rozpowszechnienia tych informacji 
wśród jak największej liczby przedsiębiorców. Wraz z powyższą informacją, 
przekazany został również drogą elektroniczną Przewodnik Przedsiębiorców 
korzystających ze środowiska, opracowany przez Departament Środowiska UMWM, 
który miał na celu poprawę świadomości przedsiębiorców w zakresie ciążących na 
nich obowiązków. Zawarto w nim m.in. zagadnienia dotyczące decyzji z zakresu 
gospodarki odpadami, ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarki 
opakowaniami i opłaty produktowej oraz opłat za korzystanie ze środowiska. 
Ponadto UMWM skierował pismo do organów wydających decyzje administracyjne 
w zakresie gospodarki odpadami (starostów, prezydentów miast, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie) z prośbą o uwzględnienie w tych 
dokumentach zapisów dotyczących obowiązków sprawozdawczych wynikających 
z art. 75 ust.1 pkt 1-3 ustawy o odpadach. 

Sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami złożyło 11 903 
przedsiębiorców za 2017 r. oraz 11 738 przedsiębiorców za 2018 r. Według stanu 
na dzień 2 marca 2020 r. na obszarze województwa małopolskiego działały 1 294 
podmioty posiadające decyzje na gospodarowanie odpadami24 z tworzyw 
sztucznych25 (z wyłączeniem odpadów komunalnych z grupy 20). 

Na podstawie otrzymanego pisma od interesariusza zewnętrznego Departament 
Środowiska UMWM przeprowadził w 2017 r. analizę w zakresie wywiązywania się 
przedsiębiorców z obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w art. 75 ust. 1 
pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach26, działających na terenie 
miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Z uwagi na fakt, że dane gromadzone 
w Wojewódzkim Systemie Odpadowym nie umożliwiały pełnej i automatycznej 
weryfikacji w powyższym zakresie, zwrócono się o udostępnienie danych 

                                                      
23  Wskaźnik ten dotyczy miasta Zakopanego, które ze względu na bardzo duży ruch turystyczny 

charakteryzuje się odmiennymi uwarunkowaniami wpływającymi na ilość generowanych odpadów. 
Wyłączając dane z tej jednostki, najwyższy wskaźnik odpadów komunalnych przypadających w 2018 r. 
na jednego mieszkańca wystąpił w gminie Zabierzów (526 kg, tj. 158,9% wartości średniej dla województwa 
małopolskiego).  

24  Dane obejmuję następujące rodzaje gospodarowania: wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie. 
25  Uwzględniono następujące kody odpadów: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 

19 12 04. 
26  Dz. U. z 2020 r. poz. 797, ze zm. 
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z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o podmiotach 
działających na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej w branży meblowej, skórzanej 
i obuwniczej. W wyniku podjętych przez UMWM działań wystosowano 1 629 
wezwań do przedsiębiorców o przekazanie rocznych sprawozdań (zestawień) 
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 

W toku kontroli NIK ustalono, że w Departamencie Środowiska UMWM nie w pełni 
(tj. nie w odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych podmiotów) zrealizowano 
działania mające na celu ustalenie czy zobowiązani przedsiębiorcy (wskazani 
w art. 75 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach) przekazali Marszałkowi 
Województwa Małopolskiego sprawozdania (zestawienia) o wytwarzanych 
odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2017-2018. W przypadku odpadów 
z tworzyw sztucznych, w Zespole Baz Danych o Odpadach w Departamencie 
Środowiska UMWM w szczególności nie przeprowadzono kompleksowej analizy 
mającej na celu porównanie wykazu podmiotów, które posiadały ważne zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania takimi odpadami 
pochodzącymi ze źródeł innych niż komunalne z danymi o podmiotach, które złożyły 
sprawozdania (zestawienia) za 2017 r. i 2018 r.  

Przeprowadzona w toku kontroli NIK weryfikacja w powyższym zakresie wykazała, 
że obowiązków sprawozdawczych mogli nie dopełnić niektórzy zobligowani do tego 
przedsiębiorcy. Z uwagi na dużą liczbę podmiotów posiadających zezwolenia na 
gospodarowanie innymi niż komunalne odpadami z tworzyw sztucznych (a także 
czasochłonność procesu przygotowania pełnych danych oraz konieczność ich 
indywidualnej, ręcznej analizy), weryfikację powyższą przeprowadzono na próbie 
podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie wytwarzania, odzysku, 
unieszkodliwiania i zbierania odpadów z grupy 2 (Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, 
akwakultury, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa oraz przygotowania i przetwórstwa 
żywności) o kodzie 02 01 04 – Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 
opakowań). W wyniku powyższych działań ustalono, że spośród 218 
przedsiębiorców posiadających zezwolenie w wymienionym powyżej zakresie 176 
(80,7%) złożyło sprawozdania za 2018 r., 13 podmiotów nie składało sprawozdań 
z uwagi na zakończenie lub zawieszenie działalności, a w pozostałych 29 
przypadkach UMWM, w toku kontroli NIK, wezwał przedsiębiorców do złożenia 
sprawozdań. 

(akta kontroli str., 114-117, 119, 182-219, 295-296, plik 1 – Decyzje_tworzywa sztuczne,  
310, plik 1 – Lista zestawień_odpady z tworzyw sztucznych, 319-322) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wyjaśnił, m.in. że (cyt.) 
Posiadaczy, którzy mają decyzję, a nie złożyli zbiorczego zestawienia danych, w Bazie 
WSO widnieje ponad 1 000, jednakże przy uruchomieniu Rejestru BDO w pierwszej 
połowie 2018 roku, przy równoczesnym trwaniu okresu sprawozdawczego oraz dużym 
zainteresowaniu rejestrem w grudniu 2019 roku, bezpośrednia analiza każdego podmiotu 
stała się niewykonalna. Pragnę zaznaczyć, że od dnia uruchomienia Rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 
w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
(BDO), tj. od dnia 24 stycznia 2018 r. do dnia 1 kwietnia 2020 r. w Elektronicznym 
Systemie Obiegu Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
zarejestrowano ponad 52 000 przesyłek zawierających wyrażenie BDO, które obejmują 
wnioski o wpis do rejestru, wnioski aktualizacyjne, uzupełnienia, korekty oraz wszelkie 
wyjaśnienia w zakresie BDO. W związku z powyższym podjęcie działań mających na celu 
porównanie wykazu podmiotów, które posiadały ważne zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarowania odpadami (w tym odpadami z tworzyw 
sztucznych) z danymi o podmiotach, które złożyły sprawozdania (zestawienia) za lata 
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sprawozdawcze 2017-2018, w okresie wdrażania systemu BDO, weryfikowania złożonych 
zestawień (…) oraz innych zadań realizowanych przez zespół stało się niemożliwe. 

(akta kontroli str. 285-289, 297-298, 310, plik 2 – Wyjaśnienia z 20.04.2020 ) 

Stosownie do wymogów określonych w art. 77 ustawy o odpadach wyznaczeni 
pracownicy Zespołu Baz Danych o Odpadach Departamentu Środowiska UMWM 
dokonali weryfikacji informacji zawartych w sprawozdaniach, o których mowa 
w art. 75 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 tej ustawy, złożonych przez wskazanych w tych 
przepisach przedsiębiorców za 2017 r. i 2018 r. Działania w tym zakresie polegały 
przede wszystkim na sprawdzeniu: 

 czy sprawozdanie zostało skierowane do właściwego urzędu marszałkowskiego 
(na podstawie danych z bazy internetowej REGON udostępnionej przez GUS) 
oraz czy dokument dotyczy prawidłowego okresu sprawozdawczego i zawiera 
podpisy osób upoważnionych do jego złożenia, 

 czy podmiot figuruje w WSO, a w wymaganych przypadkach wprowadzeniu jego 
danych do systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do prowadzenia 
WSO, 

 kompletności złożonego dokumentu pod względem wymagań określonych 
w art. 75 ust. 2 ustawy o odpadach,  

 masy i rodzaju odpadów wykazywanych przez przedsiębiorców wytwarzających 
opady i zagospodarowujących odpady w porównaniu z danymi przekazanymi 
za lata wcześniejsze, 

 prawidłowości (wewnętrznej spójności) danych wskazanych w zestawieniu, 
np. poprzez porównanie czy dane z działu 2 i 5A bilansują się z danymi z działów 
7, 8 lub 10, 

 zgodności kodów odpadów wskazanych w działach 5B i 5C zestawienia 
z kodami określonymi w odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym do ustawy 
o odpadach. 

W latach 2018-2019 Marszałek Województwa Małopolskiego nie stwierdził 
przesłanek do zastosowania rozwiązań przewidzianych w art. 72 ust. 3 ustawy 
o odpadach, które umożliwiały mu zobowiązanie posiadacza odpadów do 
przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów m.in. w przypadku gdy sprawozdanie, 
o którym mowa w art. 75 tej ustawy, budzi wątpliwości co do prawidłowości 
wypełnienia. Niemniej jednak, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji danych 
zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców UMWM wezwał pisemnie 
104 podmioty w 2018 r. oraz 544 podmioty w 2019 r. m.in. do korekty przedłożonych 
zestawień lub przeanalizowania obowiązków sprawozdawczych i uzupełnienia 
zaległych sprawozdań, przy czym w pierwszej kolejności w celu wyjaśnienia 
wątpliwości lub usunięcia braków podejmowana była próba kontaktu telefonicznego, 
bądź drogą poczty elektronicznej. 

Podejmowane przez UMWM działania na etapie weryfikacji danych wynikających 
ze sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców nie obejmowały takich czynności, 
które umożliwiałyby potwierdzenie rzeczywistego sposobu zagospodarowania 
odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych, w szczególności z uwagi na fakt, 
że organem kontrolnym w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących 
postępowania z odpadami był Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska.  

W UMWM nie opracowano pisemnych procedur określających sposób i zadania 
dotyczące weryfikacji ww. sprawozdań (zestawień), ale dostrzegając potrzebę 
ujednolicenia zasad wprowadzania danych do WSO, które wykorzystywane były 
m.in. do weryfikacji danych wynikających ze sprawozdań przedsiębiorców, 
stworzono przewodnik przedstawiający najważniejsze zagadnienia w tym zakresie. 
Weryfikacja danych sprawozdawczych prowadzona była m.in. z uwzględnieniem 
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wymogów określonych w art. 75 ust. 2 i art. 76 ustawy o odpadach. Ponadto 
zagadnienia dotyczące sposobu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach 
omawiane były na spotkaniach organizowanych przez Kierownika Zespołu Baz 
Danych o Odpadach w Departamencie Środowiska UMWM, a pracownicy tego 
zespołu uczestniczyli również w szkoleniach tematycznych (dotyczących m.in. 
sprawozdawczości) organizowanych przez UMWM dla przedsiębiorców 
prowadzących gospodarkę odpadami. 

(akta kontroli str. 114-117, 160-181, 319-322) 

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

1.3  Możliwość identyfikacji ilości oraz sposobu 
zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych na 
podstawie danych sprawozdawczych 

A. Odpady komunalne 

Sprawozdania (zbiorcze) sporządzone przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 
za 2017 r. i 2018 r.27 zawierają dane o ilości poszczególnych strumieni odpadów 
odebranych od mieszkańców28 i zebranych z terenu gmin położonych 
w województwie małopolskim w PSZOK (2017 r. i 2018 r.) oraz punktach skupu 
(tylko w 2018 r.)29. Z informacji tych wynika m.in., że: 

 w 2017 r. odebrano i zebrano z terenu województwa małopolskiego 
1 003 353,384 ton odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów 
budowalnych i rozbiórkowych zaliczanych do grupy 17), w tym 68,3% stanowiły 
odpady zmieszane, a łącznie 10,1% odpady z papieru i tektury30 (1,6%), metalu31 
(0,1%), szkła32 (4,8%) i tworzyw sztucznych33 (3,6%), 

 w 2018 r. odebrano i zebrano z terenu województwa małopolskiego 
1 097 267,281 ton odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów 
budowalnych i rozbiórkowych zaliczanych do grupy 17), w tym 64,8% stanowiły 
odpady zmieszane, a łącznie 12,2% odpady z papieru i tektury (2,8%), metalu 
(1,1%), szkła (4,4%) i tworzyw sztucznych (3,8%). 

W 2018 r., w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosła zarówno ilość odebranych 
i zebranych wszystkich odpadów komunalnych (o 9,4%), jak również odpadów 
z tworzyw sztucznych (o 15,2%, z 36 499,187 ton w 2017 r. do 42 039,596 ton 
w 2018 r.). Szybszy przyrost ilości odpadów z tworzyw sztucznych niż w przypadku 
łącznej masy odpadów komunalnych może być związany m.in. poprawą 
skuteczności selektywnej zbiórki tych odpadów, ale także może wskazywać na 
rosnącą konsumpcję wyrobów plastikowych w gospodarstwach domowych.  

Wzrostu całkowitej ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych oraz 
odpadów z tworzyw sztucznych nie można uzasadniać wyłącznie ujęciem 
w sprawozdaniu za 2018 r. danych o ilości zebranych odpadów w punktach skupu. 
Porównując dane za 2017 r. i 2018 r., z wyłączeniem odpadów zebranych w 2018 r. 
w punktach skupu, można stwierdzić, że w 2018 r. wystąpił: 

                                                      
27  Dalej: Sprawozdania zbiorcze o odpadach komunalnych. 
28  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. 
29  Odpowiednio: cz. III sprawozdania zbiorczego o odpadach komunalnych za 2017 r. oraz cz. Va i VIa 

sprawozdania zbiorczego o odpadach komunalnych za 2018 r. 
30  Kody: 15 01 01 oraz 20 01 01. 
31  Kody: 15 01 04 oraz 20 01 40. 
32  Kody: 15 01 07 oraz 20 01 02. 
33  Kody: 15 01 02 oraz 20 01 39. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

18 

 wzrost ilości wszystkich odebranych i zebranych odpadów komunalnych o 6,6% 
(z 1 003 353,384 ton w 2017 r. do 1 069 442,966 ton w 2018 r.), 

 wzrost ilości odebranych i zebranych odpadów z tworzyw sztucznych o 9,8% 
(z 36 499,187 ton w 2017 r. do 40 058,987 ton w 2018 r.). 

 (akta kontroli str. 48-54, 55-56, 67-68, 121-122, 295-296, plik 6 – Sprawozdania_odpady komunalne) 

Na potrzeby analizy danych zawartych w sprawozdaniach zbiorczych o odpadach 
komunalnych za 2017 r. i 2018 r., w celu identyfikacji poszczególnych sposobów 
zagospodarowania odebranych i zebranych odpadów dokonano następującej 
agregacji danych: 

 przekształcanie termiczne / paliwo (kod procesu: R1), 

 recykling (kod procesu: R2-R9), 

 inne procesy odzysku (kod procesu: R10-R15, odzysk poza instalacjami), 

 składowiska (kod procesu: D1, D5), 

 inne procesy unieszkodliwiania (kod procesu: D2-D4, D6-D15), 

 przekazanie osobom fizycznym, 

 brak informacji – zbieranie (tylko w 2017 r.), 

 magazynowanie. 

Z danych ujętych w sprawozdaniach zbiorczych o odpadach komunalnych 
za 2017 r. i 2018 r. wynika, że udział poszczególnych form zagospodarowania 
odpadów w łącznej masie odebranych i zebranych odpadów komunalnych przez 
gminy położone na terenie województwa małopolskiego kształtował się następująco: 

 dla wszystkich frakcji odpadów (z wyłączeniem odpadów budowalnych 
i rozbiórkowych): 
 w 2017 r.: 78,3% inne procesy odzysku, 11,5% przekształcanie 

termiczne/paliwo, 8,7% recykling, 1,1% procesy unieszkodliwiania, 
0,2% magazynowanie, 0,2% brak informacji o sposobie zagospodarowania – 
zbieranie, 

 w 2018 r.: 73,8% inne procesy odzysku, 11,4% przekształcanie 
termiczne/paliwo, 11,2% recykling, 2,5% magazynowanie, 1,1% procesy 
unieszkodliwiania, 

 dla odpadów z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem odpadów budowalnych 
i rozbiórkowych): 
 w 2017 r.: 80,6% inne procesy odzysku, 17,1% recykling, 1,4% 

magazynowanie, 0,9% brak informacji o sposobie zagospodarowania – 
zbieranie, 

 w 2018 r.: 71,6% inne procesy odzysku, 25,4% recykling, 3,0% 
magazynowanie. 

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). Udział masy odpadów, dla których wskazano jako 
sposób zagospodarowania proces R12 w łącznej masie odebranych i zebranych 
odpadów komunalnych wynosił odpowiednio: 78,0% (782 694,616 ton) w 2017 r. 
oraz 73,2% (803 355,884 ton) w 2018 r. Natomiast w przypadku odpadów z tworzyw 
sztucznych wskaźniki te kształtowały się na poziomie 79,2% (28 899,539 ton) 
w 2017 r. oraz 71,6% (30 099,898 ton) w 2018 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy uznać, że przyjęty system 
sprawozdawczy w zakresie odpadów komunalnych nie umożliwia ustalenia wprost 
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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 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 pełnych34 
danych dotyczących dalszego (ostatecznego) sposobu zagospodarowania tych 
odpadów. 

(akta kontroli str. 48-54, 57-58, 69-70, 295-296, plik 6 – Sprawozdania_odpady komunalne) 

W celu ustalenia szacunkowego wpływu operacji w instalacjach przetwarzania 
odpadów na wzrost wielkości strumienia odpadów materiałowych (papier i tektura, 
metal, szkło i tworzywa sztuczne) odebranych i zebranych z terenu gmin 
województwa małopolskiego, w toku kontroli NIK dokonano kalkulacji, wykorzystując 
do tego celu dane przedstawione w cz. Va sprawozdania za 2017 r. oraz w cz. VIIIa 
sprawozdania za 2018 r. Dzięki temu w przeprowadzonej kalkulacji uwzględniono te 
ilości dodatkowo wysortowanych odpadów materiałowych, które następnie poddano 
procesom przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu. 

Dokonując powyższych kalkulacji przyjęto schemat obliczeniowy wg którego, jeżeli 
masa odpadów poddanych recyklingowi (cz. Va sprawozdania za 2017 r. lub 
w cz. VIIIa sprawozdania za 2018 r.) [I] przewyższała łączną ilość odpadów, 
dla których (w częściach IIa,c oraz III sprawozdania za 2017 r. oraz w cz. IIIa,b, Vb, 
VIb sprawozdania za 2018 r.) wskazano jako sposób zagospodarowania recykling 
lub inne procesy odzysku [II], to ilość poszczególnych odpadów materiałowych 
dodatkowo wysortowanych (w wyniku procesów przetwarzania w instalacjach) 
z odpadów zmieszanych (kod: 20 03 01) oraz innych frakcji (kod: 20 01 99 
i 15 01 06) ustalono jako różnicę pomiędzy tymi wielkościami [I - II]. Ilość odpadów 
oznaczonych kodami 20 03 01, 20 01 99 i 15 01 06 pomniejszono proporcjonalnie 
do ilości wtórnie wytworzonych odpadów materiałowych35. 

W rezultacie przeprowadzonych operacji obliczono ilości wtórnie wytworzonych 
odpadów materiałowych, w tej części która zwiększyła masę pierwotnie odebranych 
i zebranych (w sposób selektywny) odpadów przeznaczonych do przygotowania do 
ponownego użycia lub recyklingu36. Dane te – w dalszej części analizy – będą 
podstawą do ustalenia wskaźnika skuteczności procesów przetwarzania odpadów 
w instalacjach. 

W powyżej opisany sposób skalkulowano, że w wyniku procesów przetwarzania 
w instalacjach wtórnie wytworzono dodatkowe ilości odpadów materiałowych 
w następujących ilościach:  

                                                      
34  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. 

35  Proporcja wynikająca odpowiednio z udziału odpadów o kodzie 20 03 01 lub 20 01 99, lub 15 01 06 
w łącznej masie tych odpadów.  

36  Stąd też dane wykazane w niektórych pozycjach w cz. Va sprawozdania za 2017 r. oraz w cz. VIIIa 
sprawozdania za 2018 r. o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia lub recyklingu mogą 
przewyższać masę odebranych i zebranych odpadów danego rodzaju. 
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 papier i tektura (kody: 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01): 7 218,793 ton w 2017 r. 
oraz 6 235,644 ton w 2018 r., 

 szkło (kody: 15 01 07, 19 12 05, 20 01 02): 166,386 ton w 2017 r. oraz 1 278,705 
ton w 2018 r., 

 metal (kody: 15 01 04, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40): 8 685,709 ton w 2017 r. 
oraz 7 919,904 ton w 2018 r., 

 tworzywa sztuczne (kody: 15 01 02, 19 12 04, 20 01 39): 8 843,412 ton w 2017 r. 
oraz 4 312,906 ton w 2018 r. 

Następnie powyższe dane uwzględniono w sposobach zagospodarowania 
poszczególnych frakcji odpadów. Przyjęto założenie, że jeżeli masa danego rodzaju 
odpadów materiałowych przygotowanych do ponownego użycia lub recyklingu 
(wskazana w cz. Va sprawozdania za 2017 r. oraz w cz. VIIIa sprawozdania 
za 2018 r.) jest wyższa niż masa tych odpadów zebranych pierwotnie, dla których 
wskazano jako sposób zagospodarowania procesy R2-R9 (w częściach IIa,c oraz III 
sprawozdania za 2017 r. oraz w cz. IIIa,b, Vb, VIb sprawozdania za 2018 r.), 
to źródłem zwiększenia powyższych ilości w pierwszej kolejności są odpady 
pierwotnie odebrane i zebrane (w sposób selektywny), dla których wskazano jako 
zagospodarowanie inne procesy odzysku, a dopiero następnie odpady zmieszane 
(20 03 01) i inne frakcje (20 01 99 i 15 01 06). 

Uwzględniając powyższe dane o strumieniu wtórnym (wtórnie wytworzonych 
odpadach materiałowych) ponownie przeliczono dane o sposobach 
zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów w 2017 r. i 2018 r. W wyniku 
tych operacji oszacowano, że udział poszczególnych form zagospodarowania 
odpadów w łącznej masie odebranych i zebranych odpadów komunalnych przez 
gminy położone na terenie województwa małopolskiego kształtował się następująco: 

 dla wszystkich frakcji odpadów (z wyłączeniem odpadów budowalnych 
i rozbiórkowych): 
 w 2017 r.: 63,6% inne procesy odzysku, 19,3% recykling, 11,5% 

przekształcanie termiczne/paliwo, 5,3% procesy unieszkodliwiania, 
0,2% magazynowanie, 0,1% brak informacji o sposobie zagospodarowania – 
zbieranie, 

 w 2018 r.: 49,1% inne procesy odzysku, 20,1% recykling, 11,4% 
przekształcanie termiczne/paliwo, 16,9% procesy unieszkodliwiania, 2,5% 
magazynowanie, 

 dla odpadów z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem odpadów budowalnych 
i rozbiórkowych): 
 w 2017 r.: 98,9% recykling oraz 1,1% magazynowanie, 
 w 2018 r.: 97,3% recykling oraz 2,7% magazynowanie. 

Dane powyższe w zakresie odpadów z tworzyw sztucznych odnoszą się jedynie 
do ilości odpadów zebranych w sposób selektywny (strumień pierwotny), 
po uwzględnieniu odpadów wytworzonych wtórnie w instalacjach (strumień wtórny), 
ale tylko w tej części, w jakiej odpady te poddano procesom przygotowania 
do ponownego użycia lub recyklingu. Nie uwzględniają one poddanych innym niż 
recykling procesom zagospodarowania: ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które 
zawarte były w odpadach zmieszanych oraz ilości odpadów materiałowych, które 
zostały wtórnie wytworzone w instalacjach. Tym samym przedstawione wskaźniki 
dla tworzyw sztucznych nie stanowią wiarygodnych informacji o faktycznym 
sposobie zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów tego rodzaju. 

(akta kontroli str. 48-54, 59-62, 71-74, 295-296, plik 6 – Sprawozdania_odpady komunalne) 

Z uwagi na fakt, że przedstawione powyżej dane 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 
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odpadami. Dlatego też poniżej wykonano kalkulacje pozwalające na oszacowanie 
ilości wytworzonych odpadów materiałowych (odrębnie dla papieru i tektury, metalu, 
szkła oraz tworzyw sztucznych) i sposobów ich zagospodarowania, a także 
dokonano obliczeń w zakresie ilości wytworzonych odpadów komunalnych 
przypadających na jednego mieszkańca województwa małopolskiego (w tym 
również w podziale na poszczególne odpady materiałowe) i skuteczności 
prowadzonych procesów przetwarzania w instalacjach w odniesieniu do strumienia 
odpadów zmieszanych. W rezultacie tych kalkulacji ustalono, że: 
a) ilość odpadów komunalnych przypadająca na jednego mieszkańca województwa 

zwiększyła się z 301 kg w 2017 r. do 328 kg w 2018 r., tj. o 9,0%, a wyłączając 
dane o ilości zebranych w 2018 r. odpadów w punktach skupu wzrost ten wyniósł 
6,3% (do 320 kg w 2018 r.), 

b) ilość odpadów z tworzyw sztucznych przypadająca na jednego mieszkańca 
województwa – obliczona na podstawie łącznej masy odpadów odebranych 
i zebranych selektywnie (strumień pierwotny) oraz masy odpadów wytworzonych 
wtórnie w instalacjach (strumień wtórny), ale tylko w tej części, w jakiej odpady te 
poddano procesom przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu – 
nie uległa zmianie w latach 2017-2018 i wyniosła 14 kg, 

c) ilość wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oszacowano37 na 
118 230,836 ton w 2017 r. oraz 129 239,519 ton w 2018 r., 

d) ilość odpadów z tworzyw sztucznych przypadająca na jednego mieszkańca 
województwa – uwzględniając oszacowaną masę wytworzonych odpadów – 
zwiększyła się z 36 kg w 2017 r. do 39 kg w 2018 r., tj. o 8,3%, a wyłączając 
dane o ilości zebranych w 2018 r. odpadów komunalnych w punktach skupu 
wzrost ten wyniósł 5,6% (do 38 kg w 2018 r.), 

e) skuteczność selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych38 wyniosła 
30,9% w 2017 r. oraz 32,5% w 2018 r., a biorąc pod uwagę dane z 2018 r. jej 
poziom był niższy niż dla metalu (49,9%) i szkła (43,4%), ale wyższy niż 
w przypadku papieru i tektury (28,6%), 

f) skuteczność instalacji w wysortowywaniu odpadów z tworzyw sztucznych 
(m.in. z odpadów zmieszanych)39 wyniosła 7,5% w 2017 r. oraz 3,3% w 2018 r., 
a biorąc pod uwagę dane z 2018 r. poziom ten był niższy niż dla metalu (31,7%) 
oraz papieru i tektury (5,8%), ale wyższy niż w przypadku szkła (1,2%), 

g) udział masy odpadów z tworzyw sztucznych poddanych poszczególnym 
sposobom zagospodarowania w łącznej masie wytworzonych odpadów tego 
rodzaju oszacowano w następujących proporcjach: 

 recykling (i przygotowanie do ponownego użycia)40: 37,9% w 2017 r. oraz 
34,9% w 2018 r.,  

 przekształcanie termiczne (z odzyskiem energii)41: 14,7% w 2017 r. oraz 
14,3% w 2018 r., 

                                                      
37  Ilość wytworzonych odpadów materiałowych obliczono na podstawie łącznej ilości odebranych i zebranych 

odpadów komunalnych, wykazanej odpowiednio w sprawozdaniach zbiorczych o odpadach komunalnych za 
2017 r. i 2018 r., z uwzględnieniem danych o składzie morfologicznym odpadów komunalnych, które 
przedstawiono w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 (M.P. z 2016 r., poz. 784) 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 województwa. 

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

39  Obliczona jako relacja ilości odpadów wytworzonych wtórnie w instalacjach, w części, w jakiej odpady te 
poddano procesom przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu (strumień wtórny) do oszacowanej 
ilości wytworzonych odpadów materiałowych. 

40  Dane wskazane w cz. Va sprawozdania za 2017 r. lub w cz. VIIIa sprawozdania za 2018 r. 
41  Ilość odpadów materiałowych poddanych procesom przekształcania termicznego oszacowano dla tych 

jednostek, 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 
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 magazynowanie42: 0,4% w 2017 r. oraz 1,0% w 2018 r., 

 składowanie43: 5,0% w 2017 r. oraz 16,3% w 2018 r., 

 inne procesy (ostateczne zagospodarowanie nie jest znane)44: 
42,0% w 2017 r. oraz 33,6% w 2018 r., 

h) biorąc po uwagę dane za 2018 r. (uwzględniając w kategorii pozostałe procesy 
zarówno procesy unieszkodliwiania, w tym składowanie oraz procesy odzysku 
inne niż recykling i przekształcanie termiczne odpadów zmieszanych) 
skuteczność zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych była najniższa45 
spośród wszystkich analizowanych odpadów materiałowych, a poszczególne 
wskaźniki zagospodarowania tych odpadów kształtowały się następująco: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów: wzrost ilości odebranych i zebranych 
odpadów z tworzyw sztucznych w 2018 r. w porównaniu do roku 
poprzedniego o 9,8% (wskaźnik obliczony z wyłączeniem danych o ilości 
odpadów zebranych w 2018 r. w punktach skupu), 

 recykling i przygotowanie do ponownego użycia odpadów z tworzyw 
sztucznych: 34,9%, 

 przekształcanie termiczne z odzyskiem energii odpadów z tworzyw 
sztucznych (na podstawie udziału w odpadach zmieszanych): 14,3%, 

 pozostałe procesy zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych: 
49,9%, 

 magazynowanie odpadów z tworzyw sztucznych: 0,9%. 

W ogólnym ujęciu, wzrost ilości odebranych i zebranych w 2018 r. odpadów 
komunalnych, przy uwzględnieniu faktu, że do recyklingu (i przygotowania do 
ponownego użycia) przekazano nieco ponad jedną trzecią całości wytworzonych 
odpadów z tworzyw sztucznych, a połowę zagospodarowano w sposób 
zdecydowanie mniej pożądany w kontekście obowiązującej hierarchii (w tym m.in. 

                                                                                                                                       
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 województwa. 

42  Dane wskazane w cz. IId sprawozdania za 2017 r. lub w częściach IV, Vc, VIc sprawozdania za 2018 r. 
43  Poziom składowania poszczególnych frakcji odpadów materiałowych oszacowano łącznie na podstawie:  

 ilości odpadów materiałowych poddanych składowaniu, wskazanych w cz. IIa, IIc i III sprawozdania 
za 2017 r. lub w cz. IIIa, IIIb, Vb i VIb sprawozdania za 2018 r., którym przyporządkowano kody 
procesu zagospodarowania D1 i D5, 

 sumarycznej masy: odpadów zmieszanych (20 03 01) wprost przeznaczonych do składowania (cz. 
IIa, IIc i III sprawozdania za 2017 r. lub cz. IIIa, IIIb, Vb i VIb sprawozdania za 2018 r. – kod procesu 
zagospodarowania D1 i D5) oraz masy odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych 
(niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania (cz. IV 
sprawozdania za 2017 r. lub cz. VIIb sprawozdania za 2018 r.), z uwzględnieniem (w odniesieniu do 
ww. sumarycznej masy) 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 województwa, 

 danych o masie odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, 
przekazanych do składowania (cz. IV sprawozdania za 2017 r. lub cz. VIIa sprawozdania za 2018 r.), 
z uwzględnieniem udziału poszczególnych frakcji odpadów materiałowych w łącznej ilości odpadów 
gromadzonych w sposób selektywny. 

Zmiany w oszacowanym poziomie składowania pomiędzy 2017 r. i 2018 r. związane były przede wszystkim 
ze zmianą sposobu sporządzania sprawozdań w zakresie wykazywania pozostałości z sortowania  
i mech.-biol. przetwarzania przeznaczonych do składowania. W 2017 r. pozycja ta obejmowała odpady 
o kodzie 19 12 12, a w 2018 r. uwzględniano w niej dodatkowo odpady o kodach: 19 12 01, 12 12 07, 
12 12 08, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04. 

44  Dane dotyczące innych procesów stanowią kategorię wynikową, która obliczona została jako różnica 
pomiędzy całością a pozostałymi sposobami zagospodarowania. W praktyce należy przyjąć, że ostateczne 
zagospodarowanie odpadów materiałowych– w części oszacowanej przy tej kategorii – jest nieznane na tym 
etapie przetwarzania danych. 

45  Tylko w przypadku tworzyw sztucznych łączny wskaźnik dla recyklingu (i przygotowania do ponownego 
użycia) oraz przekształcania termicznego odpadów o kodzie 20 03 01 ukształtował się poniżej 50% (wyniósł 
49,2%). W odniesieniu do pozostałych odpadów materiałowych wskaźnik ten przekroczył 50% (metal – 
93,4%, papier i tektura – 55,5%, szkło – 54,5%). 
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poprzez składowanie), wskazuje, że aktualny sposób zagospodarowania 
analizowanej frakcji odpadów nie koresponduje z zasadami określonymi w art. 17 
ustawy o odpadach. 

W przypadku uwzględnienia – zamiast danych wynikających z KPGO – znacznie 
bardziej aktualnych informacji o składzie morfologicznym zebranych odpadów 
komunalnych, przedstawionych w PGOWM, wyniki zaprezentowanie w ppkt h) 
pokazują jeszcze niższą skuteczność zagospodarowania odpadów z tworzyw 
sztucznych w 2018 r., tj.: 

 recykling (i przygotowanie do ponownego użycia) odpadów z tworzyw 
sztucznych: 18,3%, 

 przekształcanie termiczne z odzyskiem energii odpadów z tworzyw sztucznych 
(na podstawie udziału w odpadach zmieszanych): 9,6%, 

 pozostałe procesy zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych: 71,6%, 

 magazynowanie odpadów z tworzyw sztucznych: 0,5%. 
(akta kontroli str. 48-54, 63-66, 75-76) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM w złożonych wyjaśnieniach 
wskazał na następujące trudności związane z zagospodarowaniem odpadów 
z tworzyw sztucznych (cyt.): Z sygnałów docierających do tut. Urzędu 
od przedsiębiorców i gmin w trakcie weryfikacji sprawozdawczości z zakresu 
odpadów komunalnych wynika, że z roku na rok popyt na surowce wtórne maleje – 
liczba i moce przerobowe zakładów zajmujących się recyklingiem odpadów są 
niewystarczające w stosunku do ich stale wzrastającej ilości. 
W zakresie zwiększenia selektywnej zbiórki problemem jest niewystarczające 
zaangażowanie samorządów gminnych, na których spoczywa obowiązek odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych w efektywną edukację mieszkańców 
w zakresie prawidłowo prowadzonej segregacji. Działania informacyjno-edukacyjne 
powinny mieć charakter stały i praktyczny, a nie doraźny i w konsekwencji 
przekładać się na zwiększenie ilości zebranych surowców wtórnych oraz ich jakość 
i osiąganie wymaganych poziomów recyklingu. Nadal konieczne jest również 
w kontekście edukacji ekologicznej uświadamianie lokalnym społecznościom, 
że pozbywanie się wytworzonych przez gospodarstwo domowe odpadów przez 
spalenie ich w domowych piecach jest niezgodne z prawem, a przede wszystkim 
negatywnie wpływa na stan i jakość powietrza. 

(akta kontroli str. 5-16, 113-114) 

B. Odpady inne niż komunalne 

Przyjęty system sprawozdawczy (ustanowiony na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów) nie pozwalał na identyfikację ilości i sposobów 
zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych za 2017 r. i 2018 r. 
pochodzących ze źródeł innych niż komunalne, na podstawie danych zawartych 
w sprawozdaniach przekazywanych przez przedsiębiorców, o których mowa 
w art. 75 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach. Związane to było w szczególności 
z faktem, że niektóre rodzaje odpadów z tworzyw sztucznych gromadzone były pod 
tym samym kodem zarówno w przypadku, gdy pochodziły one ze źródeł 
komunalnych, jak i z sektora przemysłowego oraz handlowego. Dotyczyło to głównie 
odpadów opakowaniowych (kod 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych) 
oraz w mniejszym stopniu odpadów z instalacji i urządzeń służących 
zagospodarowaniu odpadów (kod 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma) i odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych (kod 17 02 03 – Tworzywa sztuczne). Ponadto 
w trakcie procesów przetwarzania w instalacjach odpadów komunalnych z grupy 20 
dochodziło do częściowej zmiany oznaczenia tych odpadów, pomiędzy kodami 
20 01 39 – Tworzywa sztuczne i 15 01 02, co ograniczało możliwość rozróżnienia 
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źródła ich pochodzenia na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach 
składanych przez przedsiębiorców. Dodatkowym utrudnieniem w zakresie 
identyfikacji sposobu zagospodarowania odpadów był również fakt, że w przypadku 
dużej części wytworzonych odpadów (38,1% w 2017 r. oraz 35,3% w 2018 r.46), 
w tym także odpadów z tworzyw sztucznych, jako sposób zagospodarowania 
wskazane zostały inne procesy odzysku (kody zagospodarowania R10-R13 lub 
odzysk poza instalacjami), 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). 

Z powyższych względów na potrzeby niniejszej kontroli NIK, w celu oszacowania 
ilości wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych ze źródeł innych niż 
komunalne, przyjęto następujący schemat obliczeniowy: 

 na podstawie sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców, o których mowa 
w art. 75 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach ustalono, że masa wytworzonych 
odpadów z tworzyw sztucznych47) wyniosła 80 163,523 ton w 2017 r. oraz 
91 789,563 ton w 2018 r. (z wyłączeniem odpadów komunalnych z grupy 20), 

 z uwagi na argumenty przedstawione w poprzednim akapicie, ilości odpadów 
z tworzyw sztucznych wskazane w pierwszym wypunktowaniu pomniejszono 
o masę odpadów o kodach 15 01 02,17 02 03 i 19 12 04 pochodzących ze źródeł 
komunalnych48 i poddanych procesom przygotowania do ponownego 
użytkowania lub recyklingu (w przypadku odpadów z grupy 17 także innym 
procesom odzysku), tj. łącznie o 43 282,285 ton w 2017 r. i 44 362,733 ton 
w 2018 r., 

 w ten sposób oszacowano ilość wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych 
pochodzących ze źródeł innych niż komunalne na ok 37 tys. ton w 2017 r. oraz 
na 47 tys. ton w 2018 r., 

 zastosowanie analogicznych założeń nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych 
rezultatów w zakresie oszacowania ilości odpadów z tworzyw sztucznych 
pochodzących ze źródeł innych niż komunalne poddanych procesom 
przygotowania do ponownego użycia lub recyklingowi, co najlepiej obrazuje 
przypadek 2017 r, w którym masa tych odpadów poddanych ww. procesom, 
ustalona na podstawie sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców 
(40 567,867 ton), była mniejsza niż masa odpadów zagospodarowanych 
w powyższy sposób, wskazana w sprawozdaniach gminnych z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (43 282,285 ton). 

 (akta kontroli str. 121-124, 295-296, plik 6 – Sprawozdania_odpady komunalne, 321) 

Działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie była 
badana pod względem kryteriów wskazanych w art. 5 ustawy o NIK, 
a poszczególnych ustaleń dokonano jedynie w celach informacyjnych. 

1.4  Systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez UMWM do 
obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami  

Postanowienia art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach zobowiązywały marszałków 
województw do prowadzenia i aktualizowania BDO, w tym rejestru podmiotów, 
o którym mowa w art. 49 tej ustawy, obejmującego w szczególności 

                                                      
46  Biorąc pod uwagę dane pochodzące ze sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców, o których mowa 

w art. 75 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach, z wyłączeniem danych o odpadach komunalnych z grupy 20.  
47  Uwzględniono następujące kody odpadów: 02 01 04; 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16 01 19; 17 02 03; 

19 12 04. 
48  Dane wykazane w sprawozdaniach gminnych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, tj. w cz. Va i Vc sprawozdania za 2017 r. oraz w cz. VIIIa i VIIIc sprawozdania za 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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wprowadzających produkty w opakowaniach. Administratorem BDO jest minister 
właściwy do spraw klimatu (art. 81 ust. 1 cyt. ustawy). Według zapisów art. 238 
ust. 1 ustawy o odpadach BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r., 
a w komunikacie z dnia 24 stycznia 2018 r.49 Minister Środowiska ogłosił, że datą 
utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. 

Od 24 stycznia 2018 r. dokonywane były przez pracowników UMWM – 
za pośrednictwem BDO – wpisy do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Według stanu na 
28 kwietnia 2020 r. w Rejestrze BDO znajdowało się 39 387 podmiotów, natomiast 
na poziomie UMWM w systemie teleinformatyczny przeznaczonym do obsługi BDO 
nie były dostępne moduł do raportowania danych oraz moduł sprawozdawczy 
(zarówno w odniesieniu do sprawozdań przedsiębiorców, o których mowa w art. 75 
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach, jak i sprawozdań o odpadach komunalnych, 
o których mowa w art. 9q i 9s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszej kontroli ustalono, 
że od 16 grudnia 2019 r. wykorzystywany był przez UMWM system 
teleinformatyczny BDO (przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska 
w Warszawie) m.in. do obsługi wniosków przedsiębiorców dotyczących rejestracji, 
aktualizacji lub wykreślenia z rejestru, w szczególności w zakresie przedsiębiorców 
wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach. UMWM korzystał w tym celu 
ze specjalnie dedykowanego modułu, dostępnego po zalogowaniu przez 
uprawnionych pracowników, na stronie um-bdo.mos.gov.pl. W ramach tego modułu 
dostępne były następujące funkcjonalności: 

 zakładka pn. Moje wpisy, wykorzystywana do wpisania podmiotu do rejestru na 
podstawie złożonego wniosku w formie papierowej, 

 zakładka pn. Nowe, w której znajdują się nowe wnioski do rozpatrzenia, złożone 
w formie elektronicznej (od 1 stycznia 2020 r.), 

 zakładka pn. Zakończone, w której przechowywane są dane o dokonanych 
wpisach do rejestru, 

 zakładka pn. Obsługiwane, w której znajdują się dane o postępowaniach w toku, 

 zakładka pn. Archiwalne, zawierająca dane dotyczące wpisów dokonywanych 
od 2018 r. w poprzedniej wersji rejestru (dostarczonego przez innego 
wykonawcę). 

Według stanu na 3 marca 2020 r. w powyższym oprogramowaniu nie zawarto 
żadnych funkcjonalności z zakresu raportowania, a także opcji eksportu danych do 
plików zewnętrznych. Tym samym nie było możliwości utworzenia raportu 
zawierającego wszystkie podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach (Dział 
VI, tabela 4), które uzyskały wpis do rejestru, ani ustalenia liczby takich podmiotów 
prowadzących gospodarkę opakowaniami lub odpadami opakowaniowymi z tworzyw 
sztucznych. Dostępne było jedynie wyszukiwanie poszczególnych rekordów 
(wpisów) na podstawie następujących kryteriów: nr rejestrowy, imię i nazwisko lub 
nazwa, NIP, adres, status wniosku, nr wniosku, data wpływu. W celu 
zidentyfikowania w jakim zakresie dany podmiot wpisany jest do rejestru należało 
indywidualnie przeglądać złożone wnioski, przy czym wymagało to odrębnej analizy 
w odniesieniu do każdego miejsca prowadzenia działalności wskazanego przez 
przedsiębiorcę. Na podstawie danych zawartych w rejestrze pomiotów nie było 
również możliwości ustalenia informacji od kiedy przedsiębiorca rozpoczął 
działalność w podanym zakresie, z uwagi na fakt, że wzór wniosku nie przewidywał 

                                                      
49  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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wyszczególnienia danych o dacie rozpoczęcia wprowadzania do obrotu produktów 
w opakowaniach.  

Ponadto UMWM mógł korzystać z ogólnodostępnej wyszukiwarki na stronie  
rejestr-bdo.mos.gov.pl, która poprzez zakładkę Rejestr podmiotów umożliwiała 
identyfikację podmiotów wg następujących kryteriów: nazwa podmiotu, adres 
zamieszkania lub siedziby, województwo, powiat, gmina, dział/tabela ze złożonego 
wniosku, proces lub kod odpadów. W toku oględzin zawężono kryteria wyszukiwania 
do podmiotów z obszaru Małopolski, które wskazały we wniosku działalność 
w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach (Dział VI, tabela 4) 
i uzyskano rezultat 5 613 wpisów (wg stanu na dzień 3 marca 2020 r.). 
Wyszukiwarka nie umożliwiała ustalenia liczby wpisów wyłącznie dla podmiotów 
wprowadzających do obrotu opakowania z tworzyw sztucznych, nie pozwalała 
również na otrzymanie wykazu podmiotów, które realizują obowiązki ustawowe 
samodzielnie, a które za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. 

(akta kontroli str. 227-235, 322) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM w złożonych wyjaśnieniach 
wskazał m.in., że: 

 w chwili obecnej w BDO znajdują się dane dotyczące rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami, 

 Marszałek Województwa Małopolskiego od dnia uruchomienia ww. rejestru 
dokonuje wpisów do BDO, tj.:  
 24 stycznia 2018 r. miała miejsce pierwsza odsłona BDO, czyli uruchomienie 

Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 
i gospodarujących odpadami, 

 16 grudnia 2019 r. rejestr BDO zamienił się w system BDO, 
 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz 

Rejestru BDO w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO, 

 możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej została 
przedłużona do 31 grudnia 2020 r., a przedsiębiorcy najpóźniej do 31 stycznia 
2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do końca 2020 r. w formie 
papierowej wpisać do systemu BDO, 

 termin złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, 
o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2019 rok został przesunięty do dnia 
30 czerwca 2020 r. 

Natomiast w odniesieniu do sposobu wdrażania BDO i ewentualnych problemów 
w tym zakresie Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wskazał 
w szczególności, że: 

 na obecnym etapie wdrażanie BDO uruchomiona została funkcjonalność 
pozwalająca w przypadku danego rodzaju odpadów na identyfikację ich 
wytwórców oraz kolejnych posiadaczy tych odpadów jedynie w panelu rejestr 
podmiotów, 

 na stan 17 kwietnia 2020 r. system nie dawał możliwości wygenerowania 
raportów przez urzędy marszałkowskie, 

 pierwsza odsłona rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami miała miejsce 24 stycznia 2018 r., 
a zaprezentowany wówczas system BDO wersja 1.0.0. (Proacta) był w ocenie 
pracowników UMWM prostszy w obsłudze dzięki swojej intuicyjności i czytelnej 
strukturze zarówno dla pracowników urzędu oraz przedsiębiorców, 
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 w porównaniu do wprowadzonego w dniu 16 grudnia 2019 r. nowego systemu 
BDO największą różnicą, która równocześnie znacznie utrudnia pracę jest 
właśnie brak przejrzystości struktury programu, 

 w starym systemie Proacta widoczne są od razu wszystkie działy podmiotu 
obejmujące zakres wpisu do rejestru, natomiast w nowym systemie, aby 
dowiedzieć się, jaki obszar obejmuje wpis podmiotu należy przejść przez 
wszystkie miejsca prowadzenia działalności, 

 w wyniku szybkich i źle zaplanowanych działań wdrożeniowych systemu BDO 
przez Ministerstwo Środowiska/Ministerstwo Klimatu oraz braku dostatecznej 
komunikacji pomiędzy IOŚ-PIB urząd został postawiony w ekstremalnie trudnej 
sytuacji, 

 pierwszym poważnym problemem, z którym musiał zmierzyć się urząd było 
uruchomienie w dniu 16 grudnia 2019 r. nowej wersji systemu BDO, które 
nastąpiło bez dostatecznie wczesnego poinformowania i wyjaśnienia w jakiej 
formie i jakie dane zostaną przetransferowane ze starej wersji systemu do 
nowego, 

 okazało się, że wszystkie wpisy robocze wniosków rejestrowych 
i aktualizacyjnych wprowadzone przez pracowników, czekające na uzupełnienie 
po wysłanym wezwaniu o korektę do podmiotu oraz o wykreślenie, czekające na 
uprawomocnienie się wydanych decyzji, zostały bezpowrotnie stracone –  
szacuje się, że takich wpisów roboczych mogło być około 1000,  

 na początku wdrażania nowego systemu BDO nie przepracował on ani jednego 
dnia bez większej lub mniejszej awarii, 

 wiele podstawowych funkcji, takich jak wprowadzanie wniosków 
aktualizacyjnych, czy korygowanie błędnych wpisów nie zostało uruchomionych 
w pierwszych etapach wdrażania nowego systemu, co spowodowało zastój 
w realizowaniu wniosków aktualizacyjnych złożonych w wersji papierowej do 
urzędu w okresie od 16 grudnia 2019 r do końca roku,  

 brak możliwości aktualizacji wpisów spowodował niepokój wśród 
przedsiębiorców, którzy, aby działać zgodnie z literą prawa powinni mieć 
aktualne dane w bazie BDO, w związku z tym kierowali swoje coraz większe 
pretensje w stronę pracowników urzędu,  

 dopiero od dnia 30 marca 2020 r. została uruchomiona funkcja aktualizacji 
wpisów, ale niestety dalej nie w pełnym zakresie – wciąż nie da się 
zaktualizować wpisu o nowe miejsce prowadzonej działalności (jest to o tyle 
ważne, gdyż uniemożliwia to poprawne prowadzenie przez przedsiębiorców 
ewidencji odpadów), 

 w dużej części wpisów dane są niekompletne lub błędnie przeniesione 
z poprzedniego systemu (przed 16 grudnia 2019 r. system nie dawał możliwości 
zaakceptowania tabeli bez wypełnienia poprawnych pozycji), 

 pracownicy nie mają również możliwości dokonywania korekt błędów (kod 
pocztowy, ulica, błąd wewnątrz tabeli) które zdarzają się podczas dokonywania 
wpisów – jedynym sposobem poprawienia wpisu jest dokonanie aktualizacji 
wniosków, 

 podsumowując, brakowało sprawnego wdrożenia systemu z czasem na 
testowanie oprogramowania.  

 (akta kontroli str. 285-289, 300-308) 

Według postanowień art. 238 ust. 3 ustawy o odpadach m.in. wojewódzkie bazy 
danych o odpadach, utworzone na mocy art. 37 ust. 6 poprzedniej ustawy 
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o odpadach (tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 50), do czasu utworzenia BDO są 
prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.  

W UMWM wykorzystywana była (od 2001 r.) aplikacja informatyczna – dostarczona 
przez Ministerstwo Środowiska – pn. Wojewódzki System Odpadowy51 (dalej: 
WSO), m.in. na potrzeby gromadzenia, weryfikacji i raportowania danych 
wynikających z: (1) wydanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki 
odpadami, (2) przekazanych do UMWM zbiorczych zestawień danych o rodzajach 
i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz (3) 
zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych, (4) sprawozdań 
o pojazdach wycofanych z eksploatacji. W okresie prowadzenia kontroli NIK w WSO 
odnotowano dane ponad 18,5 tys. podmiotów zajmujących się gospodarką 
odpadami. Dane o posiadanych przez podmioty zezwoleniach oraz o ilości odpadów 
i sposobach ich zagospodarowania wprowadzane były do WSO „ręcznie” przez 
pracowników UMWM, na podstawie otrzymywanych decyzji oraz sprawozdań 
składanych przez poszczególnych przedsiębiorców. 

Zawarte w WSO dane o posiadanych przez przedsiębiorców decyzjach 
administracyjnych na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami (zbieranie, transport, 
odzysk, unieszkodliwianie) obejmowały w szczególności: oznaczenie podmiotu, 
wraz z adresem i nr REGON, nr decyzji i wskazanie organu, który ją wydał, rodzaj 
decyzji, okres jej obowiązywania, a także dla każdego kodu odpadu ujętego 
w decyzji określenie rodzaju działalności związanej z gospodarką odpadami, ich 
maksymalnej ilości oraz w odpowiednich przypadkach kod procesu związany ze 
sposobem ich przetwarzania (odzysk lub unieszkodliwianie). Możliwości 
raportowania tych danych przewidywały wybór następujących parametrów (filtrów): 
rodzaj gospodarowania (wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie), status 
decyzji (obowiązująca w okresie zdefiniowanym przez użytkownika, uchylona), 
rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania, kod odpadu (z możliwością wyboru 
wielu kodów równocześnie), masa odpadów, nazwa lub siedziba podmiotu, data 
wydania decyzji, organ wydający, rodzaj decyzji. W przypadku danych o gospodarce 
odpadami prowadzonej w poszczególnych podmiotach ich zakres obejmował 
w szczególności: oznaczenie podmiotu wraz z adresem, rodzaj wykonywanej 
działalności, odpowiednio masę i kod odpadów wytworzonych, zebranych, 
przetransportowanych lub przetworzonych w danym roku, a w przypadku procesów 
odzysku lub unieszkodliwiania także oznaczenie odpowiedniego kodu tego procesu 
oraz określenie instalacji, w której odpady poddano tym procesom. Ponadto 
wygenerowane raporty umożliwiały ustalenie łącznej ilość odpadów wytworzonych 
lub zagospodarowanych przez dany podmiot odpadów w poszczególnych latach. 

(akta kontroli str. 119, 295-296, plik 4 – Przewodnik WSO, 321-322) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wyjaśnił m.in., że w WSO 
gromadzone są informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami 
wraz z rejestrem udzielonych w tym zakresie zezwoleń, pozwalające także na 
sporządzanie rocznego raportu wojewódzkiego, przekazywanego ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska. Ponadto Zastępca Dyrektora Departamentu 
Środowiska UMWM wskazał, że według stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r. system 
BDO nie zawierał modułu sprawozdawczego z zakresu zbiorczego zestawienia 
danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz 
instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
w związku z tym termin składania ww. sprawozdania za 2019 rok został przesunięty 
do dnia 30 czerwca 2020 r. Stosownie do obowiązujących przepisów jedynym 

                                                      
50  Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.  
51  Dalej: WSO. 
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systemem ma być w przyszłości BDO, dlatego do WSO wprowadzane będą dane 
dotyczące lat poprzednich, czyli do roku sprawozdawczego 2018, jak również 
w zakresie 2019 jeżeli podmiot zamknął działalność i na dzień zakończenia 
działalności nie ma możliwości sporządzenia sprawozdania. Dodatkowo z związku 
z niepełnym wdrożeniem funkcjonalności systemu BDO na dzień dzisiejszy nie jest 
możliwe wygenerowanie jakiegokolwiek raportu dotyczącego gospodarowania 
odpadami, dlatego też wszelkie udostępnienia informacji o środowisku i jego 
ochronie realizowane są dalej na podstawie danych zgromadzonych w WSO.  

 (akta kontroli str. 285-289, 308) 

Oprócz BDO i WSO w prowadzonej działalności UMWM wykorzystywał również inny 
system teleinformatyczny wspierający m.in. wykonanie zadań z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz odpadami opakowaniowymi, a ustalenia w tym 
zakresie przedstawiono odpowiednio w pkt 1.2 oraz pkt. 1.5 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 102-110, 220-226, 236-249, 308-309) 

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

1.5  Gospodarowanie opakowaniami z tworzyw sztucznych  

Postanowienia art. 45 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi52 obligują przedsiębiorców 
wprowadzających produkty w opakowaniach do sporządzenia, a następnie 
przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o produktach, 
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Sprawozdania 
takie przedłożyło Marszałkowi Województwa Małopolskiego 897 podmiotów za 
2017 r. oraz 838 przedsiębiorców za 2018 r. wykonujących te obowiązki 
samodzielnie. W danych tych ujęto łącznie odpowiednio 431 oraz 541 podmiotów, 
które albo należały do porozumienia, o którym mowa w art. 25 ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi53, albo w danym roku kalendarzowym 
wprowadziły do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań 
nieprzekraczającej 1 tony54, albo złożyły tzw. sprawozdania zerowe (masa 
wprowadzonych do obrotu opakowań wyniosła 0 ton). Ponadto w ww. okresie trzy 
organizacje odzysku opakowań, działające na obszarze województwa 
małopolskiego, zrealizowały obowiązki sprawozdawcze w ww. zakresie, dołączając 
do przedstawionych dokumentów wykaz przedsiębiorców, którzy zlecili tym 
organizacjom sporządzenie sprawozdania (art. 45 ust. 3 ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Wersje papierowe sprawozdań 
sporządzonych przez organizacje odzysku opakowań nie zapewniały możliwości 
zautomatyzowanego przetwarzania danych, a ustalenie liczby podmiotów 
z Małopolski, na rzecz których wykonane zostały obowiązki sprawozdawcze, 
wymagałoby indywidualnej analizy podanych danych adresowych łącznie 3 833 
klientów za 2017 r. oraz 4 560 klientów za 2018 r. 

                                                      
52  Dz. U. z 2019 r. poz. 542, ze zm. 
53  Dla podmiotów należących do porozumienia, a wprowadzających do obrotu odpady opakowaniowe 

powstałe z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych minimalne, 
roczne poziomy odzysku i recyklingu dla tych odpadów zostały określone w odrębny sposób (na podstawie 
aktu wykonawczego do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). 

54  Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
przedsiębiorcy ci są zwolnieni z uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych, opłaty produktowej oraz obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z uwagi na przyjęte rozwiązania systemowe w skali kraju UMWM nie dysponował 
możliwością weryfikacji czy wszyscy zobowiązani przedsiębiorcy wypełnili obowiązki 
sprawozdawcze w ww. zakresie, ponieważ: 

 przedsiębiorca może wypełniać te obowiązki samodzielnie, albo zlecić 
sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań (art. 45 
ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi),  

 organizacja odzysku opakowań może rozliczać wiele podmiotów z różnych 
województw, a obowiązek sprawozdawczy realizuje na rzecz marszałka 
województwa właściwego ze względu na miejsce swojej siedziby (art. 76 ust. 1 
pkt 1 ustawy o odpadach, w związku z art. 45 ust. 1 ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), 

 tym samym nawet czasochłonna analiza danych ze sprawozdań za 2017 r. 
i 2018 r. przedłożonych Marszałkowi Województwa Małopolskiego przez 
organizacje odzysku opakowań nie zapewniłaby uzyskania informacji o liczbie 
wszystkich podmiotów wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach na 
terenie Małopolski, ponieważ część z tych podmiotów może być obsługiwanych 
przez organizacje odzysku z innych województw,  

 prowadzony w systemie teleinformatycznym od 2018 r. rejestr podmiotów, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, umożliwia co prawda 
ustalenie listy wszystkich podmiotów z województwa małopolskiego, które 
posiadają wpis w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach 
– Dział VI, tabela 4 (na dzień przeprowadzenia oględzin, tj. 3 marca 2020 r., 
ustalono liczbę takich wpisów na 5 613 podmiotów), lecz nie zapewnia 
możliwości zbiorczego raportowania informacji o tym czy obowiązki 
sprawozdawcze realizowane są przez przedsiębiorcę samodzielnie, czy za 
pośrednictwem organizacji odzysku opakowań (informacje takie można ustalić 
jednostkowo, poprzez indywidualne przeglądanie danych każdego 
przedsiębiorcy) oraz informacji o dacie rozpoczęcia wprowadzania do obrotu 
produktów w opakowaniach (wzór wniosku o wpis do rejestru nie przewiduje 
podawania takich informacji), które są niezbędne dla weryfikacji prawidłowości 
wywiązywania się w danym okresie z obowiązków sprawozdawczych i ustalania 
należnych opłat produktowych. 

(akta kontroli str. 23-24, 227-235, 256-259, 295-296, plik 8 – Sprawozdania_organizacje odzysku, 
plik 9 – Wykaz podmiotów_produkty w opakowaniach) 

Stosownie do wymogów określonych w art. 77 ustawy o odpadach wyznaczeni 
pracownicy UMWM dokonali weryfikacji danych zawartych w rocznych 
sprawozdaniach za 2017 r. i 2018 r. o produktach, opakowaniach 
i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, sporządzonych przez 
przedsiębiorców oraz organizacje odzysku. Działania w tym zakresie polegały 
przede wszystkim na sprawdzeniu: 

 spełnienia wymogów formalnych złożonego sprawozdania, tj. aktualności 
zastosowanego wzoru formularza, poprawności danych przedsiębiorcy oraz 
złożenia podpisu przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, 

 prawidłowości (wewnętrznej spójności) danych przyjętych do obliczeń poziomów 
odzysku i recyklingu oraz poprawności obliczenia wysokości należnej opłaty 
produktowej oraz dokonania podsumowań, 

 zgodności dokonanych przez przedsiębiorcę obliczeń z obowiązującymi 
wymogami w tym zakresie, 

 wypełniania obowiązku przedłożenia sprawozdań za okres 5 lat wstecz (o ile 
podmiot prowadził działalność w tym okresie – dane z bazy internetowej REGON 
udostępnionej przez GUS). 
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W razie stwierdzenia błędnych lub niekompletnych danych pracownicy UMWM 
podejmowali dalsze działania, polegające w pierwszej kolejności na kontakcie 
telefonicznym z przedsiębiorcą w celu wyjaśnienia rozbieżności, a jeśli to nie było 
wystarczające kierowane było wezwanie do złożenia korekty sprawozdania lub 
w przypadku braku reakcji na takie wezwanie ujmowano podmiot na liście 
przedsiębiorców przewidzianych do kontroli. Najczęstsze błędy w przedłożonych 
sprawozdaniach dotyczyły: niewłaściwego wzoru formularza, podpisania 
sprawozdania przez osobę nieuprawnioną, błędnego określenia rodzaju podmiotu 
(zakresu wykonywanej działalności), błędnego naliczenia opłaty produktowej 
(wg masy opakowań wprowadzonych do obrotu w roku bieżącym, a nie w roku 
poprzednim), niepodania w sprawozdaniu danych dotyczących kampanii 
edukacyjnych.  

W UMWM nie opracowano pisemnych procedur określających sposób i zadania 
dotyczące weryfikacji ww. sprawozdań. Działania w tym zakresie (a także związane 
z wprowadzaniem do systemu teleinformatycznego danych wynikających 
z przedłożonych sprawozdań) prowadzone były przez wyznaczonych pracowników 
(4 osoby w okresie 2017-2019) na podstawie praktyki wynikającej z doświadczeń lat 
wcześniejszych, przy uwzględnieniu dostępnych rejestrów danych i narzędzi 
informatycznych. 

W ramach działań weryfikacyjnych nie korzystano z możliwości wynikających 
z art. 52 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
umożliwiających wydanie przez marszałka województwa decyzji zobowiązującej 
przedsiębiorcę do przedłożenia: ewidencji obejmującej informacje o masie 
opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym 
lub dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku 
odpadów opakowaniowych, lub ich wywóz za granicę (eksport albo 
wewnątrzwspólnotową dostawę) w celu poddania ich ww. procesom (DPR, DPO, 
EDPR i EDPO). 

(akta kontroli str. 17-19, 256-259) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wyjaśnił m.in., 
że ze względu na krótki okres czasu (1,5 miesiąca), w którym należało dokonać 
weryfikacji rocznych sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców, a także 
ograniczenia kadrowe w UMWM, Marszałek Województwa Małopolskiego nie wydał 
decyzji na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi. Ponadto Zastępca Dyrektora wskazał, że pracownicy UMWM na 
etapie weryfikacji sprawozdań podejmowali różne działania w celu wyjaśnienia 
ewentualnych rozbieżności, a w razie konieczności wszczynano kontrolę 
u przedsiębiorcy, którą uznano za najwiarygodniejszą formą weryfikacji danych 
przedstawionych w sprawozdaniach, z uwagi na możliwość szczegółowego 
sprawdzenia ewidencji i dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów 
opakowaniowych z dokumentami źródłowymi. 

 (akta kontroli str. 285-289, 299) 

W okresie objętym kontrolą NIK Marszałek Województwa Małopolskiego sprawował 
kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi, poprzez następujące działania: 

 przeprowadzenie 32 kontroli w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 
recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku odpadów 
opakowaniowych, lub podmiotach dokonujących wewnątrzwspólnotowej 
dostawy, albo eksportu odpadów opakowaniowych, w tym w 20 przypadkach 
(62,5%) ujawniono nieprawidłowości, 

 przeprowadzenie trzech kontroli w organizacjach odzysku opakowań, w tym 
w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, 
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 przeprowadzenie 134 kontroli w podmiotach wprowadzających na rynek krajowy 
produkty w opakowaniach, w tym w 120 przypadkach (89,6%) stwierdzono 
nieprawidłowości55. 

W latach 2017-2019 pracownicy UMWM przeprowadzili 18 kontroli 
u przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku 
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W Departamencie Środowiska 
UMWM przyjęto zasadę, że okresowej kontroli podlegały podmioty, które przekazały 
do UMWM dokument DPR56 (trzyletni okres rozpoczynał się od roku, w którym 
przedsiębiorca po raz pierwszy przesłał do UMWM wskazany dokument). 
W odniesieniu do odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wszyscy 
przedsiębiorcy, którzy wystawiali dokument DPO57 byli również prowadzącymi 
recykling, potwierdzony wystawieniem dokumentu DPR. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, w toku kontroli NIK ustalono, że spełnione 
zostały wymagania wskazane w art. 53 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, obligujące Marszałka Województwa 
Małopolskiego do przeprowadzenia co najmniej raz na trzy lata kontroli 
przedsiębiorców prowadzących recykling lub inne niż recykling procesy odzysku 
odpadów opakowaniowych. 

Stosownie do zapisów art. 23 ust. 4 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi dokumenty DPO lub DPR wystawiane są nie w każdym 
przypadku, lecz na wniosek złożony przez wprowadzającego produkty 
w opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub organizację samorządu 
gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.  

(akta kontroli str. 19-20, 27-30, 77-101, 283-284) 

W sprawie przyjętych w UMWM zasad prowadzenia okresowych kontroli 
u recyklerów Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wyjaśnił 
w szczególności, że oprócz postanowień art. 53 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy również wziąć pod uwagę 
zapisy art. 8 pkt 12 lit. c wskazanej ustawy, które definiują przedsiębiorcę 
prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 
opakowaniowych, jako przedsiębiorcę, który w ramach tej działalności wystawia 
dokumenty DPO/DPR. Zatem pozostając w ramach definicji określonych w cyt. 
ustawie marszałek województwa jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli 
podmiotów prowadzących recykling odpadów opakowaniowych, które w ramach 
prowadzonej działalności wystawiają dokumenty DPO/DPR. Kontrole ww. grupy 
przedsiębiorców prowadzone są przez Departament Środowiska UMWM, 
co najmniej raz na 3 lata, przy założeniu że pierwszy rok to rok powzięcia informacji, 
że przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności wystawia dokumenty 
DPO/DPR.  

(akta kontroli str. 285-289, 298-299) 

W 10 z 18 podmiotów (56%) stwierdzono w wyniku przeprowadzonych kontroli 
nieprawidłowości związane realizacją niektórych zadań wynikających z przepisów 

                                                      
55  Dotyczyły one przede wszystkim: niewywiązania się przez kontrolowany podmiot z obowiązku zapewnienia 

ustalonego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz nieprzedkładania stosownych 
sprawozdań w tym zakresie; przekazania organizacji odzysku opakowań nierzetelnych informacji o masie 
lub rodzaju wprowadzonych na rynek opakowań, niewywiązania się z obowiązku prowadzenia publicznych 
kampanii edukacyjnych. 

56  Zgodnie z postanowieniami art. 8 pkt 1 lit a) ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, DPR oznacza dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, w tym 
określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu. 

57  Zgodnie z postanowieniami art. 8 pkt 1 lit b) ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, DPO oznacza dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów 
opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich odzysku. 
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ustawy gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Polegały one 
przede wszystkim na: 

 błędach w wystawionych dokumentach DPR u sześciu przedsiębiorców, w tym 
podaniu nieprawidłowej masy odpadów opakowaniowych przyjętych 
do recyklingu, wskazania błędnego sposobu zagospodarowania odpadów 
(kod R5, podczas gdy instalacja posiadała zezwolenie na proces R3), 
nieprzesłania dokumentu DPR Marszałkowi Województwa Małopolskiego; 
we wszystkich przypadkach dokumenty zostały skorygowane przez 
przedsiębiorców (w toku kontroli lub w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych). 

 nieprzeprowadzeniu przez pięciu przedsiębiorców audytu, o którym mowa 
w art. 46 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
we wszystkich przypadkach audyt został wykonany po zakończeniu kontroli 
(czterech przedsiębiorców po wezwaniu, jeden podmiot przesłał raport z audytu 
przed wysłaniem wezwania); na podstawie art. 53 ust. 5 cyt. ustawy UMWM 
poinformował WIOŚ w Krakowie o stwierdzonych nieprawidłowościach 
w powyższym zakresie.  

 wydaniu przez jednego przedsiębiorcę dokumentu DPR w odniesieniu do 
procesu R12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1-R11), który nie stanowi recyklingu; 
kontrola została zakończona w IV kwartale 2019 r., a następnie wszczęto, 
na podstawie art. 53 ust. 4a ww. ustawy, postępowanie o unieważnienie 
dokumentu DPR.  

W toku prowadzonych kontroli pracownicy UMWM sprawdzali m.in. podstawowe 
dokumenty umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, 
rejestracja VAT, nadanie numeru REGON, tytuł prawny do dysponowania obiektami, 
w których prowadzona była działalność gospodarcza, posiadane decyzje z zakresu 
środowiska), a także wykorzystywane w tym celu środki trwałe (pojazdy, linia 
technologiczna do prowadzenia procesów odzysku odpadów opakowaniowych). 
W zakresie gospodarki odpadami opakowaniami sprawdzane były w szczególności 
ewidencja odpadów przyjętych do przetworzenia oraz ewidencja wydanych 
dokumentów DPR/DPO wraz z wnioskiem o wydanie dokumentu i kartami 
przekazania odpadów potwierdzającymi przyjęcie odpadów do przetworzenia. 
W ramach kontroli pracownicy UMWM dokonywali także porównania ilości 
przyjętych do przetworzenia odpadów opakowaniowych z masą odpadów wskazaną 
w wystawionych przez przedsiębiorcę dokumentach DPR/DPO, przy uwzględnieniu 
maksymalnych ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia, określonych 
w posiadanych decyzjach środowiskowych oraz wydajności stosowanej instalacji do 
przetwarzania odpadów opakowaniowych. 

Zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 6 powołanej ustawy Marszałek Województwa 
Małopolskiego przekazał w wymaganym terminie ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacje 
o wynikach kontroli przeprowadzonych w latach 2017-2019. 

(akta kontroli str. 283-284) 

Stosownie do wymogów art. 52 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi Marszałek Województwa Małopolskiego prowadził 
zbiór dokumentów przekazywanych mu przez przedsiębiorców w formie papierowej, 
obejmujących roczne sprawozdania za 2017 r. i 2018 r. o produktach, 
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz dokumenty 
DPR, DPO, EDPR i EDPO za wskazane okresy. Równocześnie w UMWM 
wykorzystywana była (co najmniej od 2006 r.) aplikacja informatyczna 
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pn. Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska58, m.in. na potrzeby 
gromadzenia, weryfikacji i raportowania danych zawartych w ww. dokumentach oraz 
sporządzania przez Marszałka Województwa Małopolskiego zbiorczych sprawozdań 
o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami 
opakowaniowymi. Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji danych przedstawionych 
w sprawozdaniach złożonych przez przedsiębiorców, za pomocą powyższego 
oprogramowania dokonywane było zatwierdzenie tej weryfikacji (działania 
realizowane przez pracowników Zespołu Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze 
Środowiska w Departamencie Środowiska UMWM). Następnie dane o wysokości 
należnych opłat produktowych przekazywane były automatycznie do kolejnego 
modułu stosowanego oprogramowania pn. FunduszPro, który wykorzystywany był 
m.in. do prowadzenia ewidencji księgowej i windykacji opłat produktowych i opłat 
recyklingowych (działania realizowane przez pracowników Zespołu Księgowości 
i Windykacji Opłat w Departamencie Środowiska UMWM). 

Stosownie do wymogów wskazanych w art. 237c ust. 1 ustawy o odpadach 
Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał, w wymaganym terminie 
(tj. do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku sprawozdawczym), 
Ministrowi Środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zbiorcze sprawozdania o produktach w opakowaniach, 
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2017 r. 
(27 kwietnia 2018 r.) i 2018 r. (30 kwietnia 2019 r.). Sprawozdania te sporządzono 
przy wykorzystaniu prawidłowych wzorów, określonych w odpowiednich 
rozporządzeniach Ministra Środowiska59. 

Na podstawie danych zawartych w przedmiotowych sprawozdaniach ustalono, że: 

 łączna masa opakowań, w których wprowadzone zostały do obrotu produkty 
(stanowiąca podstawę do obliczenia osiągniętych poziomów odzysku 
i recyklingu) zwiększyła się z 945 845 ton w 2017 r. do 1 021 062 ton w 2018 r. 
(tj. o 8,0%), w tym masa opakowań z tworzyw sztucznych uległa w ww. okresie 
zwiększeniu ze 149 800 ton do 159 419 ton (tj. o 6,4%), 

 łączna masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi wzrosła w latach 
2017-2018 z 585 892 ton do 649 493 ton (tj. o 10,9%),  

 łączna masa odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w latach  
2017-2018 uległa zwiększeniu z 551 034 ton do 603 195 ton (tj. o 9,5%), w tym 
masa odpadów z tworzyw sztucznych zwiększyła się z 55 050 ton do 71 062 ton 
(tj. o 29,1%), 

 poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych ogółem wzrósł z 61,9% w 2017 r. 
do 63,6% w 2018 r., a poziom recyklingu zwiększył się w tym okresie z 58,3% 
do 59,1%, 

 poziom recyklingu dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wzrósł 
z 38,3% w 2017 r. do 44,6% w 2018 r. 

(akta kontroli str. 22, 220-226, 236-249, 256-259, 295-296, plik 7 – Sprawozdania_opakowania) 

Marszałek Województwa Małopolskiego prowadził monitoring rezultatów osiąganych 
przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach 
w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (osiągnięcie docelowych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej 

                                                      
58  Był to jeden z modułów zakupionego oprogramowania na podstawie umowy z 30 kwietnia 2019 r. o łącznej 

wartości 1 483,0 tys. zł (ustalenia w tym zakresie przedstawiono w pkt 1.2 wystąpienia pokontrolnego). 
59  Odpowiednio rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego 

sprawozdania (Dz. U. poz. 1115) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. 
w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach 
i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. poz. 513). 
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w załączniku nr 1 do ww. ustawy, w tym recyklingu na poziomie 23,5% dla odpadów 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych). 

Wśród 466 przedsiębiorców w 2017 r. i 297 przedsiębiorców w 2018 r. 
wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach, którzy wykonali 
samodzielnie obowiązek sprawozdawczy w tym zakresie60 odpowiednio 
57 podmiotów (12,2%) i 55 podmiotów (18,5%) osiągnęło wymagane poziomy 
odzysku oraz recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych. 
W przypadku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych odsetek podmiotów, 
które osiągnęły wymagany poziom recyklingu wyniósł odpowiednio 13,2% (50 z 378 
podmiotów w 2017 r.) oraz 19,7% (48 z 244 podmiotów w 2018 r.).  

Wysokość wniesionych opłat produktowych (należność główna) przez 409 
podmiotów za 2017 r. oraz 242 podmioty za 2018 r. z tytułu nieosiągnięcia 
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wyniosła 
odpowiednio 659,1 tys. zł oraz 365,8 tys. zł. Z uwagi na fakt, że opłata produktowa 
wpłacana była łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, UMWM nie dysponował 
możliwością utworzenia raportu zawierającego wyodrębnione kwoty uiszczonych 
opłat wyłącznie z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu dla 
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych (przez 328 przedsiębiorców za 
2017 r. oraz 196 przedsiębiorców za 2018 r.). 

W latach 2017-2018 Marszałek Województwa Małopolskiego wydał 12 decyzji 
ustalających zaległości z tytułu opłaty produktowej w łącznej kwocie 52,2 tys. zł, 
z czego uregulowano 41,6 tys. zł (w wyniku wpłat dobrowolnych). Wszystkie decyzje 
dotyczyły m.in. nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu dla odpadów 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych. 

Organizacje odzysku opakowań w przedłożonych sprawozdaniach wykazały 
osiągnięcie w latach 2017-2018 wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dla 
odpadów opakowaniowych (brak należnej opłaty produktowej). 

 (akta kontroli str. 23-24, 125-126, 256-259) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wyjaśnił, że (cyt.) 
Obserwowane zmniejszenie liczby przedsiębiorców wprowadzających do obrotu 
produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych w latach 2015-2018 wynika przede 
wszystkim z faktu, iż przedsiębiorcy przekazują wykonanie obowiązku osiągnięcia 
odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych organizacji 
odzysku opakowań, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi. Wówczas nie składają już rocznego sprawozdania do 
UMWM, gdyż obowiązek ten wykonuje za przedsiębiorcę organizacja odzysku 
opakowań, która składa zbiorcze sprawozdanie do marszałka województwa 
właściwego dla swojej siedziby. Mając na uwadze powyższe w przypadku ww. 
przedsiębiorców UMWM nie posiada informacji nt rodzaju i masy wprowadzonych 
do obrotu opakowań produktów w danym roku. Dodatkowo wpływ na zmniejszenie 
liczby podmiotów, wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach z tworzyw 
sztucznych, ma korzystanie przez nich ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 
i art. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dotyczy 
przedsiębiorców, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu 
produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do 1 Mg). 

 (akta kontroli str. 285-289, 299) 

Oprócz weryfikacji przedłożonych przez przedsiębiorców rocznych sprawozdań 
o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, 
UMWM podejmował również inne działania w celu identyfikacji podmiotów 

                                                      
60  Dane nie uwzględniają liczby przedsiębiorców, którzy: uzyskali pomoc de minimis, należeli do porozumienia, 

o którym mowa w art. 25 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, złożyli sprawozdania 
zerowe. 
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zobowiązanych do realizacji tych zadań. Od 2018 r. obowiązkiem uzyskania wpisu 
do rejestru BDO objęto m.in. przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty 
w opakowaniach. Na etapie wpisu do rejestru BDO, pracownicy UMWM informowali 
przedsiębiorców o obowiązku składania sprawozdań i również w miarę możliwości 
prowadzili weryfikację w zakresie wypełniania obowiązków wskazanych w art. 45 
ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a w razie 
konieczności wzywali przedsiębiorców do złożenia sprawozdań za okres 5 lat 
wstecz. Źródłem informacji o podmiotach nie wywiązujących się z obowiązków 
sprawozdawczych były również ustalenia kontroli prowadzonych przez UMWM lub 
zawiadomienia zewnętrzne, np. od WIOŚ w Krakowie, a także listy klientów 
organizacji odzysku opakowań61. W rezultacie m.in. powyższych działań wysokość 
należnych opłat produktowych za 2018 r. wzrosła ze 138,8 tys. zł wg stanu na 
30 kwietnia 2019 r.62 (tj. w terminie sporządzenia sprawozdania zbiorczego) 
do 365,8 tys. zł wg stanu na koniec stycznia 2020 r.  

(akta kontroli str. 256-282, 295-296, plik 7 – Sprawozdania_opakowania) 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostały dodane do ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi przepisy rozdziału 6a dotyczące opłaty recyklingowej. 
Przepisy te w szczególności zobowiązywały przedsiębiorców prowadzących 
jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane były torby na 
zakupy z tworzywa sztucznego (przeznaczone do pakowania produktów) do 
pobrania opłat recyklingowych od nabywających takie torby, a następnie wniesienia 
ich na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. 
Wysokość wniesionych na rachunek UMWM opłat recyklingowych za 2018 r. 
wyniosła 6 737,5 tys. zł, przy czym nie było możliwości ustalenia jakiej liczby toreb 
ta opłata dotyczyła. UMWM nie podejmował działań w celu weryfikacji prawidłowości 
naliczenia i wniesienia tych opłat. 

(akta kontroli str. 249-250, 256-259) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wyjaśnił m.in., że przepisy 
prawa nie przewidywały obowiązku sprawozdawczego w odniesieniu do 
przedsiębiorców, ani też konieczności prowadzenia ewidencji sprzedanych toreb, 
w związku z czym Marszałek Województwa Małopolskiego nie miał zarówno 
podstaw, jak i możliwości przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości naliczania 
i wnoszenia tych opłat przez przedsiębiorców. Ponadto Zastępca Dyrektora wskazał, 
że konsekwencją nieustanowienia obowiązku sprawozdawczego w ww. zakresie był 
brak możliwości wydania decyzji na podstawie art. 40ca ust. 1 ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (przyp. kontrolera: decyzja ustalająca 
wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej). 

(akta kontroli str. 5-9, 20) 

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

Marszałek Województwa Małopolskiego posiadał wymagane prawem dokumenty 
zawierające dane o źródłach powstawania odpadów m.in. z tworzyw sztucznych 
(w tym również odpadów opakowaniowych) oraz sposobie ich zagospodarowania 
za lata 2017-2018, a także prawidłowo (rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi 
wymogami prawnymi) wywiązał się z obowiązków sprawozdawczych 

                                                      
61  Przed zawarciem umowy z organizacją odzysku opakowań przedsiębiorca powinien sporządzać 

sprawozdanie samodzielnie, o ile prowadził w tamtym okresie działalność gospodarczą polegającą na 
prowadzaniu do obrotu produktów w opakowaniach. 

62  W kwocie tej uwzględniono wpłaty w wysokości 99,7 tys. zł, wniesione przez przedsiębiorców w terminie 
złożenia sprawozdań jednostkowych (do 15 marca 2019 r.) oraz wpłaty zaległe w wysokości 39,1 tys. zł, 
uiszczone do 30 kwietnia 2019 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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i weryfikacyjnych w zakresie tych danych. NIK zauważa jednak, że w przypadku 
odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących ze źródeł innych niż komunalne 
możliwe było podjęcie dodatkowych działań mających na celu zweryfikowanie czy 
wszyscy zobowiązani przedsiębiorcy (wskazani w art. 75 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy 
o odpadach) wywiązali się z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych. 
Z uwagi na dużą liczbę działających podmiotów czynności takie mogłyby być 
realizowane stopniowo, np. wg przyjętego przez UMWM harmonogramu63, 
po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych i kadrowych. Ponadto NIK dostrzega, 
że UMWM nie dysponował możliwościami weryfikacji wnoszonych opłat 
recyklingowych za 2018 r. (z tytułu sprzedaży toreb na zakupy z tworzywa 
sztucznego) z uwagi na nieustanowienie w odniesieniu do przedsiębiorców 
obowiązku sprawozdawczego lub dotyczącego prowadzenia ewidencji w tym 
zakresie64. 

W okresie objętym kontrolą NIK, Marszałek Województwa Małopolskiego zgodnie 
z przepisami prawa sprawował kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym kontrolę 
przedsiębiorców prowadzących recykling lub inne niż recykling procesy odzysku 
odpadów opakowaniowych.  

Stosownie do obowiązujących wymogów UMWM prowadził wojewódzką bazę 
danych o odpadach, a od 2018 r. również rejestr podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego (BDO). Ponadto UMWM m.in. dla celów gromadzenia 
i analizy danych o odpadach komunalnych i opakowaniowych oraz weryfikacji 
i księgowania opłat produktowych i recyklingowych wykorzystywał oprogramowanie 
dostarczone przez podmiot zewnętrzny. Pozwalało ono – w obrębie zgromadzonych 
danych – na znacznie większe możliwości analityczne niż BDO, które na etapie 
niniejszej kontroli NIK nie posiadało zaimplementowanego modułu do raportowania 
danych. 

Mimo prawidłowo wykonywanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie można uznać, że problematyka 
źródeł powstawania odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych, ich ilości oraz 
zagospodarowania jest właściwie monitorowana. Wynikało to przede wszystkim 
z faktu, że przyjęty system sprawozdawczy (ustanowiony na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów) nie umożliwiał ustalenia wprost m.in. ilości 
wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych oraz zidentyfikowania pełnego 
i ostatecznego sposobu ich zagospodarowania. 

Mając na uwadze, że odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych ciąży na poszczególnych gminach z obszaru województwa 
małopolskiego, w toku niniejszej kontroli przeprowadzono w celach informacyjnych65 
analizę pozwalającą na oszacowanie ilości wytworzonych odpadów materiałowych 
(odrębnie dla papieru i tektury, metalu, szkła oraz tworzyw sztucznych) i sposobów 
ich zagospodarowania66. W jej wyniku ustalono, że 34,9% wytworzonych w 2018 r. 
odpadów z tworzyw sztucznych poddano procesom recyklingu lub przygotowania do 
ponownego użycia, 14,3% przekształcaniu termicznemu z odzyskiem energii, 
a 49,9% zagospodarowano w pozostałych procesach (w tym m.in. poprzez 

                                                      
63  Obejmującego w szczególności przedsiębiorców działających na obszarze wybranych gmin lub działania 

sprawdzające w obrębie wybranych kodów odpadów. 
64  Obowiązek prowadzenia przez przedsiębiorców ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych 

toreb na zakupy z tworzywa sztucznego został wprowadzony dopiero od 1 stycznia 2020 r. (art. 40f ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). 

65  Na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2017 r. i 2018 r. sporządzonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego. 

66  Szczegółowo ustalenia te zostały przedstawione w pkt 1.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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składowanie). W ujęciu ogólnym wzrost ilości odebranych i zebranych w 2018 r. 
odpadów komunalnych oraz fakt, że do recyklingu (i przygotowania do ponownego 
użycia) przekazano nieco ponad jedną trzecią całości wytworzonych odpadów 
z tworzyw sztucznych, a połowę zagospodarowano w sposób zdecydowanie mniej 
pożądany w kontekście obowiązującej hierarchii, wskazują, że aktualny sposób 
zagospodarowania analizowanej frakcji odpadów nie koresponduje z zasadami 
określonymi w art. 17 ustawy o odpadach. W przypadku uwzględnienia w tej analizie 
– zamiast danych wynikających z KPGO – znacznie bardziej aktualnych informacji 
o składzie morfologicznym zebranych odpadów komunalnych, przedstawionych 
w PGOWM, uzyskane wyniki pokazują jeszcze niższą skuteczność 
zagospodarowania wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych w 2018 r.67. 

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

2.1  Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych 

Według zapisów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi wprowadzający produkty w opakowaniach są zobowiązani 
prowadzić publiczne kampanie edukacyjne68, zdefiniowane w art. 8 pkt 13 tej 
ustawy, a obowiązek ten może być wykonywany samodzielnie lub 
za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. W tym pierwszym przypadku 
przedsiębiorca zobowiązany jest do przeznaczenia na kampanie edukacyjne lub 
przekazania na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa środków 
w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu 
w poprzednim roku kalendarzowym (art. 19 ust. 4 cyt. ustawy). Z kolei, jeśli 
obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przeniesiony został na 
organizację odzysku opakowań, to jest ona obowiązana przeznaczać w danym roku 
kalendarzowym na te kampanie co najmniej 5% przychodów uzyskanych 
w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia – od wprowadzającego produkty 
w opakowaniach – obowiązków uzyskania odpowiednich poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych (art. 19 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 1 
cyt. ustawy). 

Stosownie do danych przedstawionych przez przedsiębiorców i organizacje odzysku 
opakowań w przedłożonych rocznych sprawozdaniach o produktach, opakowaniach 
i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2017 r. i 2018 r. wartość PKE 
wyniosła odpowiednio 1 101,7 tys. zł oraz 1 069,6 tys. zł. 

Liczba przedsiębiorców prowadzących samodzielnie PKE (wykonanie kampanii 
lub uiszczenie opłaty) zmniejszyła się z 447 w 2017 r. do 248 w 2018 r.69. 
Przedsiębiorcy ci zadeklarowali wydatki na PKE w wysokości 120,4 tys. zł za 2017 r. 
(w tym: 32,2 tys. zł jako środki wydatkowane we własnym zakresie, a 88,2 tys. zł 
poprzez wpłatę na rachunek NFOŚiGW) oraz 96,2 tys. zł za 2018 r. (w tym: 
25,1 tys. zł jako środki wydatkowane we własnym zakresie, a 71,1 tys. zł poprzez 
wpłatę na rachunek Marszałka Województwa Małopolskiego70). Z tytułu 
zadeklarowanych w sprawozdaniach opłat za PKE za 2018 r. przedsiębiorcy 

                                                      
67  Recykling i przygotowanie do ponownego użycia – 18,3%, przekształcanie termiczne – 9,6%, pozostałe 

procesy, w tym składowanie – 71,6%. 
68  Dalej: PKE. 
69  Dane nie obejmują przedsiębiorców korzystających z pomocy de minimis, na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 7 

ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  
70  Zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi opłaty za PKE, za lata 2015-2017, wnoszone były na rachunek NFOŚiGW, a od 2018 r. 
na rachunek marszałka województwa. 
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faktycznie przekazali na rachunek Marszałka Województwa Małopolskiego środki 
w łącznej kwocie 60,8 tys. zł (dane wg stanu na 17 marca 2020 r.), co oznaczało 
zaległość w kwocie 10,3 tys. zł.  

W ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
nie przewidziano możliwości stosowania w odniesieniu do opłat za PKE 
deklarowanych przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty 
w opakowaniach przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa71, w przeciwieństwie do przepisów odnoszących się do opłaty 
produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty recyklingowej (odpowiednio 
art. 40 i art. 40d ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) 
oraz opłat za PKE dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie 
lub akumulatory (art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach 
i akumulatorach72, po nowelizacji z dniem 1 stycznia 2015 r.). Z uwagi na powyższe 
w przypadku stwierdzenia, przez pracowników Zespołu Księgowości i Windykacji 
Opłat w Departamencie Środowiska UMWM, niedokonania przez przedsiębiorcę 
wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach wpłaty za PKE lub wpłaty 
w wysokości niższej od należnej (tj. zadeklarowanej w sprawozdaniu), UMWM 
nie podejmował działań windykacyjnych, lecz kierował do przedsiębiorców jedynie 
informację (drogą mailową, telefoniczną lub na piśmie) z prośbą o uiszczenie 
zaległości. 

(akta kontroli str. 25-26, 127-128, 291-293) 

UMWM nie dysponował szczegółowymi danymi na temat liczby przedsiębiorców 
z terenu Małopolski, którzy przenieśli obowiązek wykonania publicznych kampanii 
edukacyjnych za lata 2017-2018 na organizacje odzysku opakowań, ponieważ: 

 podmioty mogły podpisać umowę z dowolną organizacją odzysku opakowań 
posiadającą siedzibę na terenie kraju, która sprawozdanie składa marszałkowi 
województwa właściwemu ze względu na miejsce jej siedziby, 

 począwszy od 2017 r. przedsiębiorcy, którzy zlecili prowadzenie kampanii 
edukacyjnych organizacji odzysku opakowań nie mają obowiązku przedkładania 
informacji o tych kampaniach w ramach rocznego sprawozdania o produktach 
w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi 
(tabela 7.1 – wcześniej podawali oni w tej części informację o tym, jaka 
organizacji odzysku opakowań realizuje przedmiotowy obowiązek). 

W sprawozdaniach, sporządzonych przez trzy organizacje odzysku opakowań 
mających siedzibę na terenie Małopolski, wskazano łącznie dane 3 833 klientów 
za 2017 r. oraz 4 560 klientów za 2018 r.73 (podmioty z różnych województw), 
przy czym obowiązki sprawozdawcze mogły dotyczyć m.in. danych niezbędnych 
do ustalenia opłaty produktowej lub/i wykonania obowiązku prowadzenia 
publicznych kampanii edukacyjnych. Według danych przedstawionych 
w sprawozdaniach organizacji odzysku opakowań minimalna wartość środków 
pieniężnych, które podmioty te powinny wydatkować na publiczne kampanie 
edukacyjne wyniosła 517,0 tys. zł za 2017 r. oraz 532,4 tys. zł za 2018 r., 
a przeznaczono na te działania odpowiednio 981,3 tys. zł i 973,4 tys. zł. 
W sprawozdaniach tych wskazano, że kampanie edukacyjne polegały 
w szczególności na: 

 prowadzeniu programów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli (organizowanych 
cyklicznie w różnych miejscach w kraju), 

 organizacji konferencji na temat prawidłowego postępowania z odpadami 

                                                      
71  Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm. 
72  Dz. U. z 2019 r. poz. 521, ze zm. 
73  W danych tych ujęto odpowiednio 41 i 48 przedsiębiorców, którzy przekazali organizacji odzysku wyłącznie 

obowiązek w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. 
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opakowaniowymi (przykładowo jedna z organizacji odzysku wskazała, 
że w 2018 r. wydatkowała na organizację czterech konferencji 206,6 tys. zł, 
co stanowiło 33,7% jej wydatków na PKE w tym roku), 

 organizacji dni recyklingu/pikników ekologicznych w wybranych gminach, 

 organizacji konkursów/quizów ekologicznych i ufundowaniu nagród, 

 przygotowaniu i dystrybucji plakatów o prawidłowym postępowaniu z odpadami 
opakowaniowymi, 

 publikacji treści edukacyjnych w broszurach reklamowych innych podmiotów oraz 
publikacji odrębnych ulotek, broszur, informatorów dot. prawidłowej gospodarki 
odpadami opakowaniowymi,  

 dystrybucji gadżetów i materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, 

 zamieszczeniu na kontenerach informacji edukacyjnej o prawidłowym 
postępowaniu z odpadami (przykładowo jedna z organizacji odzysku wskazała, 
że w 2018 r. wydatkowała na ten cel 344,4 tys. zł, co stanowiło 56,2% jej 
wydatków na PKE w tym roku). 

 (akta kontroli str. 25-26, 127-128, 291-293, 295-296, plik 8 – Sprawozdania_organizacje odzysku) 

Podczas weryfikacji sprawozdań za 2017 r. i 2018 r. o produktach, opakowaniach 
i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, przedłożonych przez 
przedsiębiorców oraz organizacje odzysku opakowań, pracownicy UMWM 
sprawdzali, w odniesieniu do danych o publicznych kampaniach edukacyjnych 
(dalej: PKE), czy podane zostały odpowiednie informacje w tabelach 7.1 lub 7.2, 
tj.: czy przedstawiono opis zrealizowanych działań i czy ich zakres mieścił się 
w definicji wskazanej w art. 8 pkt 13 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, a także czy podano minimalną kwotę, która powinna być 
wydatkowana na kampanie i kwotę faktycznie przeznaczoną (lub wpłaconą na 
odpowiedni rachunek w przypadku przedsiębiorców realizujących obowiązki w tym 
zakresie samodzielnie). UMWM nie dysponował na tym etapie możliwościami74 
sprawdzenia prawidłowości ustalenia przez przedsiębiorców oraz organizacje 
odzysku opakowań minimalnej kwoty, która powinna zostać przeznaczona na 
publiczne kampanie edukacyjne, a także celów, na które faktycznie zostały 
przeznaczone środki zadeklarowane w sprawozdaniach.  

Działania związane ze sprawdzeniem prawidłowości ustalenia i wydatkowania 
środków na PKE realizowane były przez UMWM w toku kontroli prowadzonych 
u przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach 
i w organizacjach odzysku opakowań. Informacje stanowiące podstawę do ustalenia 
minimalnej kwoty, która powinna zostać przeznaczona na PKE przez organizacje 
odzysku opakowań (co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku 
kalendarzowym z przejęcia od przedsiębiorców obowiązków uzyskania 
odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych) oraz 
poniesione na ten cel wydatki sprawdzane były przez pracowników UMWM poprzez 
weryfikację dokumentów finansowo-księgowych przedłożonych przez objęte 
kontrolą jednostki (wydruki zapisów na kontach służących do ewidencji przychodów 
oraz kosztów). Natomiast w przypadku kontroli w podmiotach wprowadzających do 
obrotu produkty w opakowaniach, minimalna wartość PKE (co najmniej 2% wartości 
netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym) 
ustalana była na podstawie dowodów księgowych (faktur VAT, rejestrów) 

                                                      
74  Uwzględniono w szczególności: ograniczony czas na weryfikację (przedsiębiorcy składają sprawozdania 

jednostkowe do 15 marca, a marszałek województwa jest zobligowanych do sporządzenia na ich podstawie 
sprawozdania zbiorczego w terminie do 30 kwietnia) oraz fakt, że danych niezbędnych do przeprowadzenia 
weryfikacji w opisywanym zakresie nie można było pozyskać w trybie art. 52 ust. 3 ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 
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dotyczących zakupu poszczególnych rodzajów opakowań75 lub w sposób 
szacunkowy, na podstawie przykładowych faktur zakupu opakowań i ilości sztuk, 
czy też masy opakowań wprowadzonych do obrotu w danym roku76. Jeśli kontrola 
prowadzona była u przedsiębiorcy, który przekazał obowiązki związane 
z gospodarką odpadami opakowaniowymi do organizacji odzysku opakowań, 
to w jej toku pracownicy UMWM dokonywali m.in. ustaleń w zakresie zgodności 
informacji złożonych przez przedsiębiorcę do organizacji odzysku opakowań 
z prowadzoną przez niego ewidencją. 

(akta kontroli str. 20-21, 291-294, 295-296, plik 2 – Kontrole PKE) 

W odniesieniu do trudności związanych z rozliczaniem publicznych kampanii 
edukacyjnych Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM wyjaśnił m.in., 
że zasadniczo przedsiębiorca ustala wartość kampanii edukacyjnych, do których 
przeprowadzenia jest zobowiązany, jako równowartość co najmniej 2% wartości 
netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, 
a w sytuacji braku możliwości ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych 
do obrotu w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów 
w opakowaniach, wartość netto tych opakowań ustala się na podstawie wartości 
netto podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego 
samego rodzaju dostępnych na terytorium kraju (art. 19 ust. 4a ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Tak sformułowane 
przepisy stanowią utrudnienie dla przedsiębiorców w ustaleniu minimalnej wartości 
publicznych kampanii edukacyjnych, a UMWM nie dysponuje danymi pozwalającymi 
– na etapie złożonego sprawozdania – na weryfikację kwoty, którą przedsiębiorca 
powinien przeznaczyć na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, co jest możliwe 
dopiero podczas kontroli. Ponadto Zastępca Dyrektora wskazał, że należałoby 
zmienić sposób obliczania ww. kwoty, wzorując się na przepisach ustawy 
o bateriach i akumulatorach. Ustawa ta zobowiązuje do ustalenia wartości kampanii 
edukacyjnej, jako iloczynu określonej stawki oraz masy wprowadzonych do obrotu 
baterii i akumulatorów w roku kalendarzowym. Taki sposób wyliczenia tej wartości, 
w ocenie składającego wyjaśnienia, pozwala na efektywniejsze weryfikowanie 
kwoty, która powinna zostać przeznaczona na kampanie i jest łatwiejsza do 
wyliczenia dla przedsiębiorców. 

(akta kontroli str. 5-9, 21) 

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

2.2  Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych przez 
Województwo Małopolskie 

W pkt 3.1.1 PGOWM wskazano możliwe do realizacji działania w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów77 pochodzących ze źródeł komunalnych, 
w odniesieniu do różnych grup podmiotów, tj. gospodarstw domowych 
(m.in. edukacja w zakresie ZPO, unikanie stosowania artykułów jednorazowych), 
instytucji (m.in. wdrażanie Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu 
w organizacjach, unikanie stosowania artykułów jednorazowych), podmiotów 

                                                      
75  Dotyczyło to przedsiębiorców, którzy prowadzili – wymaganą na podstawie art. 22 ustawy o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – ewidencję wprowadzonych opakowań na podstawie dowodów 
źródłowych dotyczących ich zakupu (faktury VAT), w tym przede wszystkim podmiotów, które zakupione 
opakowania na bieżąco wprowadzały na rynek krajowy wraz z produktem). 

76  W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzili ewidencję wprowadzonych opakowań na podstawie danych 
o faktycznej sprzedaży produktów w opakowaniach (co ma m.in. miejsce gdy opakowania zakupione 
w danym roku wprowadzane są na rynek w kilku kolejnych latach). 

77  Dalej: ZPO. 
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działających na rynku gastronomicznym (m.in. edukacja w zakresie zasad ZPO 
żywności, wprowadzanie zróżnicowanych wielkości porcji żywieniowych) oraz 
gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tworzenie 
punktów wymiany rzeczy używanych oraz punktów napraw i przygotowania do 
ponownego użycia). Działania te miały charakter zaleceń (dobrych praktyk), a zatem 
nie ustanowiono dla nich systemu monitorowania na podstawie przyjętego zestawu 
wskaźników. 

W wymienionym powyżej punkcie PGOWM wskazano również, że w zakresie 
zapobiegania powstawania odpadów realizowane były następujące inicjatywy przez 
Województwo Małopolskie: 

 Kampania informacyjna Segregujesz – Odzyskujesz mającą na celu 
rozpowszechnianie informacji o PGOWM i nowym systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Kampanię prowadzono m.in. w TVP Kraków, w Radiu 
Kraków, portalu Onet.pl i na ekranach LCD w środkach komunikacji miejskiej 
oraz poprzez wykorzystanie plakatów i billboardów umiejscowionych na terenie 
województwa małopolskiego. 

 Konkurs Małopolska Czysta Gmina, przeprowadzony we współpracy 
z WFOŚiGW w Krakowie, którego celem było promowanie małopolskich gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły na swoim terenie efektywny system 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W konkursie udział 
wzięły 32 gminy, spośród których wyłoniono 3 laureatów, którym przyznano 
pomoc finansową wykorzystaną m.in. na: modernizację PSZOK i druk ulotek 
i plakatów informacyjnych poświęconych zasadom selektywnej zbiórki odpadów 
oraz zagrożeniom wynikającym z nielegalnego spalania odpadów. 

 Zadanie Podaj dalej!, w ramach którego Województwo Małopolskie przekazało 
dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających koła gospodyń wiejskich na akcje 
informacyjne mające na celu promowanie hierarchii postępowania z odpadami 
w połączeniu z aktywnymi działaniami wymiany różnorodnych przedmiotów, 
ponownego wykorzystania odpadów oraz zdobienia i naprawy starych 
i używanych rzeczy. 

 Kampania ekologiczna promująca sens hierarchii postępowania z odpadami – 
recykling/upcykling, promowanie sieci napraw i ponownego użycia, której celem 
było promowanie zasady postępowania z odpadami poprzez upcykling oraz 
zachęcanie do ograniczania wytwarzania odpadów m.in. poprzez świadome 
zakupy, korzystanie z punktów napraw oraz wszelkiego rodzaju akcji wymiany. 
Kampania obejmowała upcykling czyli przetworzenie nieaktualnych banerów 
i uszycie z nich toreb ekologicznych wielokrotnego użytku, przekazanych 
następnie m.in. mieszkańcom Małopolski, a także przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej w rozgłośni radiowej poświęconej tematowi zapobiegania 
powstawaniu odpadów. 

 Udział Województwa Małopolskiego w projekcie SYMBI (w ramach Interreg 
Europe) promującego symbiozę różnych sektorów na rzecz rozwoju 
regionalnego zmierzającego do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
dołączenie (jako interesariusz) do projektu INTHERWASTE zapewniającego 
międzyregionalną wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa. 

Ponadto, w okresie objętym kontrolą NIK, Województwo Małopolskie przeprowadziło 
następujące działania edukacyjne: 

 Kontynuacja Kampanii ekologicznej promującej sens hierarchii postępowania 
z odpadami (2017 r.). Obejmowała ona emisję na antenie Radia Kraków serii 
spotów poświęconych tematowi zapobiegania powstawaniu odpadów oraz roli 
PSZOK. . 
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 Kampania ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów (2018 r.), 
w ramach której wydano ekoporadnik, w formie książeczki przeznaczonej dla 
dzieci w wieku szkolnym (6-10 lat), prezentujący zagadnienia dotyczące systemu 
gospodarki odpadami oraz przygotowano odrębne filmy animowane dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz film w formie fabularnej dla pozostałych 
odbiorców na temat zapobiegania powstawaniu odpadów. 

 Kampania promująca zapobieganie powstawaniu odpadów (2019 r.), w ramach 
której m.in. promowano dobre praktyki w tym zakresie poprzez emisję spotów 
informacyjnych w regionalnej rozgłośni radiowej i telewizji. 

Działania informacyjne wskazane w pkt. 2, 4, 6-8 wpisywały się wprost swoim 
zakresem w zadania przypisane do realizacji urzędom marszałkowskim 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym rekomendowanych działań KPZPO 
(Tabela 3, pozycja 8 i 9). 

(akta kontroli str. 7, 118, 290, 295-296, plik 3 – PGOWM) 

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

Marszałek Województwa Małopolskiego posiadał wymagane prawem dokumenty 
za lata 2017-2018 zawierające dane o rodzajach działań i wysokości środków 
przeznaczonych na PKE przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu 
produkty w opakowaniach (w tym również w opakowaniach z tworzyw sztucznych) 
oraz organizacje odzysku opakowań. Według danych przedstawionych przez tych 
przedsiębiorców w złożonych sprawozdaniach, przeprowadzili oni działania 
edukacyjno-informacyjne – mające na celu poprawę stanu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, m.in. w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami opakowaniowymi – o łącznej wartości 1 101,7 tys. zł w 2017 r. oraz 
1 069,6 tys. zł w 2018 r. NIK bierze pod uwagę, że w UMWM – na etapie weryfikacji 
tych sprawozdań – nie było możliwości sprawdzenia czy te podmioty prawidłowo 
ustaliły minimalną kwotę, która powinna zostać przeznaczona na PKE, a także 
celów, na które faktycznie zostały przeznaczone środki zadeklarowane 
w sprawozdaniach. Działania takie podejmowane były przez UMWM w toku kontroli 
prowadzonych u przedsiębiorców, które jednak nie obejmowały w danym okresie 
rozliczeniowym wszystkich podmiotów zobligowanych do prowadzenia PKE. 
Podkreślić należy, że w trakcie kontroli ujawniane były m.in. przypadki 
niedopełnienia obowiązków w ww. zakresie. Ponadto utrudnieniem w sprawdzeniu 
przez UMWM prawidłowości ustalenia i wydatkowania przez przedsiębiorców 
środków na PKE były obowiązujące rozwiązania systemowe, które nie zapewniały 
możliwości zidentyfikowania wszystkich podmiotów z terenu Małopolski 
zobowiązanych do prowadzenia PKE (m.in. z uwagi na możliwość przeniesienia 
obowiązków w tym zakresie na organizację odzysku opakowań) oraz brak 
szczegółowych wytycznych odnośnie do rodzaju kosztów, które można przeznaczyć 
na PKE (np. w postaci katalogu kosztów kwalifikowalnych). Podkreślić również 
należy, że w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie 
przewidziano możliwości stosowania w odniesieniu do opłat za PKE (w formie 
wpłaty na rachunek marszałka województwa) przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa (w przeciwieństwie do innych opłat wskazanych w tej ustawie oraz opłat 
za PKE dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory). 
W związku z powyższym w przypadku niedokonania przez przedsiębiorcę 
wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach wpłaty za PKE lub wpłaty 
w wysokości niższej od należnej (tj. zadeklarowanej w sprawozdaniu) UMWM nie 
dysponował możliwościami podjęcia działań windykacyjnych. 
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NIK pozytywnie ocenia zrealizowanie przez Województwo Małopolskie działań 
edukacyjno-informacyjnych dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami, 
w tym zapobieganiu ich powstawania. Wpisywały się one zarówno w założenia 
KPZPO, jak i PGOWM. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. 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. 

W związku z niesformułowaniem uwag oraz wniosków NIK nie oczekuje odpowiedzi 
na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Kraków,          czerwca 2020 r. 

 

 

Kontroler 

Mariusz Gorczyca 
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