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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 
Renata Robińska, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LPO/107/2016 
z dnia 29 września 2016 r. 
Zbigniew Stasiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/108/2016 z dnia 29 września 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej: WIOŚ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zdzisław Wojciech Krajewski – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska (Wojewódzki Inspektor)  

 (dowód: akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, WIOŚ realizując zadania określone m.in. w art. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (zwanej dalej ustawą 
o IOŚ)2 podejmował prawidłowe działania na rzecz zapewnienia odpowiedniej 
skuteczności kontroli podmiotów działających w sektorze obrotu zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym (zwanym dalej ZSEE).  

WIOŚ, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej, 
w skrócie: GIOŚ) planował, a następnie realizował plan kontroli. Podmioty do kontroli 
były typowane m.in. na podstawie wyników analizy wielokryterialnej oceny ryzyka, 
dokonywanej w ramach Informatycznego Systemu Kontroli (dalej ISK). WIOŚ 
wywiązał się z ustawowego obowiązku corocznych kontroli w zakładach 
przetwarzania ZSEE. Kontrole były prowadzone również w innych podmiotach 
realizujących obowiązki wynikające z ustaw: z dnia 29 lipca 2005 r. i z dnia 
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej 
w skrócie, odpowiednio ustawa o ZSEE z 2005 r. oraz ustawa o ZSEE z 2015 r. lub 
zbiorczo: ustawy o ZSEE)3. Prawidłowe działania były podejmowane także 
w sytuacji otrzymania wniosków o przeprowadzenie interwencji, w zakresie 
gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Prowadząc czynności 
pokontrolne, w przypadku stwierdzenia naruszeń wymagań ochrony środowiska, WIOŚ 
korzystał z dostępnych prawnie środków dyscyplinujących, takich jak zarządzenia 
pokontrolne, kary grzywny, administracyjne kary pieniężne. Pracownicy Wydziału 
Inspekcji na bieżąco analizowali informacje o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych 
pod kątem ich realizacji oraz sprawdzali wykonanie zarządzeń podczas corocznych 
kontroli w zakładach przetwarzania. Po stwierdzeniu naruszeń prawa wymagających 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz.U. z 2016 r. poz. 1688. 
3 Dz.U. z 2013 r. poz. 1155, ze zm.- uchylona z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz Dz.U. z 2015 r. poz.1688. 

Ocena ogólna 
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działania innych organów, WIOŚ kierował informacje m.in. do starostów i Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego.  

Kontrole w zakładach przetwarzania prowadzone były zgodnie z wytycznymi GIOŚ 
do przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zakładów 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uwagi NIK 
dotyczyły jedynie badania poprawności faktur wystawianych jednocześnie 
z zaświadczeniem o przetworzonym sprzęcie dla podmiotów wprowadzających do 
obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz organizacji odzysku.  

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły bezpodstawnego 
wymierzenia kary grzywny w formie mandatu oraz braku działań mających na celu 
prawem przewidzianą reakcję na stwierdzone wykroczenia związane z naruszeniem 
przepisów o ochronie środowiska. W ocenie NIK, istotny wpływ na zaistnienie tych 
nieprawidłowości miały jednak liczne zmiany i niespójność przepisów prawa. 
 

II. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i skuteczność kontroli podmiotów 

działających w sektorze obrotu ZSEE 

1.1. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym WIOŚ (zarządzenie Nr 16/2011 
Wojewódzkiego Inspektora z dnia 18 października 2011 r.) sprawami związanymi 
z działalnością kontrolną WIOŚ zajmował się w badanym okresie Wydział Inspekcji. 
Wydział ten planował kontrole w podmiotach objętych ustawą o ZSEE, w oparciu 
o wytyczne zawarte w ISK, oraz zatwierdzone przez GIOŚ założenia do rocznych 
planów kontroli. Przy planowaniu kontroli danego zakładu, uwzględniano m.in. 
priorytety obowiązujące w danym roku, cele kontroli przyjęte do realizacji, obowiązki 
raportowania do Unii Europejskiej, punktację wynikającą z wielokryterialnej analizy 
ryzyka (określoną w ISK), wyniki ostatnich kontroli i realizację zarządzeń 
pokontrolnych oraz przeprowadzone interwencje. Corocznie, w planach kontroli 
uwzględniano kontrole we wszystkich zakładach przetwarzania ZSEE, a także 
planowano kontrole w innych podmiotach objętych ustawą o ZSEE (m.in. podmioty 
wprowadzające i zbierające ZSEE). Kontrole w zakładach przetwarzania planowano 
w sposób umożliwiający nałożenie na kontrolowanego kary, w sytuacji 
poinformowania WIOŚ o realizacji zarządzeń pokontrolnych, niezgodnie ze stanem 
faktycznym. 
W badanym okresie nie dokonywano istotnych zmian w planach kontroli. Zmiany 
dokonywane były sporadycznie i dotyczyły głównie danych rejestrowych podmiotów 
kontrolowanych. WIOŚ corocznie, zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o IOŚ, 
przekazywał do Wojewody Wielkopolskiego listę celów kontrolnych wraz z rocznym 
planem kontroli.  

W latach 2014-2016, WIOŚ w celach kontrolnych, przyjętych do realizacji planów, 
uwzględniane były cele ustalone przez GIOŚ, w tym dwa cele dotyczące kontroli 
przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

W poszczególnych latach, w rocznych planach kontroli zaplanowano: 
− w 2014 r.: 40 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ZSEE 

z 2005 r., w tym 18 kontroli zakładów przetwarzania ZSEE, 
− w 2015 r.: 46 kontroli dotyczących ZSEE, w tym 17 kontroli zakładów 

przetwarzania ZSEE, 
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− w 2016 r.: 48 kontroli dotyczących ZSEE, w tym 18 kontroli zakładów 
przetwarzania ZSEE. 

   (dowód: akta kontroli str. 5-155, 587-588, 641-643) 
 
Z zaplanowanych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustaw o ZSEE nie 
zrealizowano: 

− w 2014 r.: jednej kontroli, ponieważ przedsiębiorca nie prowadził 
działalności, 

− w 2015 r.: ośmiu kontroli, z tego pięciu nie przeprowadzono w związku 
z nieobecnością w pracy kontrolera, dwóch z powodu zaprzestania 
prowadzenia działalności przez przedsiębiorców oraz jednej w związku 
z brakiem możliwości przeprowadzenia (nie odebrano zawiadomienia 
o zamiarze wszczęcia kontroli, a przy próbie jej podjęcia zakład zastano 
zamknięty), 

− do 30 września 2016 r.: 24 kontroli, z czego 13 zaplanowano na IV kwartał 
2016 r., sześć nie zostanie przeprowadzonych z związku z odejściem 
inspektora, w pozostałych pięciu przedsiębiorcy nie prowadzą działalności 
lub prowadzą ją w innym zakresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 148-155) 

1.2. Według danych zarejestrowanych w ISK, liczba podmiotów uczestniczących 
w systemie gospodarowania ZSEE, funkcjonujących na terenie działania WIOŚ, 
wyniosła w poszczególnych latach: 
− na 31 grudnia 2014 r.: 81 podmiotów wprowadzających sprzęt, 118 zbierających 

sprzęt, 17 prowadzących zakłady przetwarzania, 4 prowadzące zakłady 
recyklingu,  

− na 31 grudnia 2015 r.: 88 podmiotów wprowadzających sprzęt, 136 zbierających 
sprzęt, 17 prowadzących zakłady przetwarzania, 4 prowadzące zakłady 
recyklingu,  

− na 30 września 2016 r.: 98 podmiotów wprowadzających sprzęt, 148 
zbierających sprzęt, 18 prowadzących zakłady przetwarzania, 4 prowadzące 
zakłady recyklingu. 

 
Na dzień 21 grudnia 2016 r., według rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzonego przez GIOŚ, na terenie 
województwa wielkopolskiego było 579 podmiotów wprowadzających tego rodzaju 
sprzęt, 289 zbierających, 16 zakładów przetwarzających sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz 13 recyklerów. 
Z danych tych wynika, że liczba podmiotów związanych z gospodarką ZSEE, 
zaewidencjonowanych w ww. rejestrze jest większa od wynikającej z ISK. 
Dla celów kontroli wyliczono, że liczba podmiotów skontrolowanych ogółem 
w zakresie ZSEE w latach 2014-2015, wynosząca odpowiednio 67 i 53, w stosunku 
do liczby podmiotów wykazanych w rejestrze GIOŚ (897), stanowiła odpowiednio 
7,5% i 5,9%. 

    (dowód: akta kontroli str. 156 i 491-496) 

Pani Małgorzata Koziarska – Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ, w wyjaśnieniach 
podała, że do rocznych planów kontroli wprowadzano podmioty zarejestrowane 
w ISK, w oparciu m.in. o kategoryzację zakładów, która jest jednym z ważniejszych 
elementów ISK. Pozwalała ona na systemowe wyselekcjonowanie zakładów pod 
względem ich uciążliwości dla środowiska, co prowadziło do optymalizacji działań 
kontrolnych. Poza zakładami przetwarzającymi, do rocznych planów kontroli 
wprowadzono również inne podmioty uczestniczące w systemie gospodarowania 
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ZSEE, w których wcześniej stwierdzono nieprawidłowości (zarejestrowane w ISK) 
lub, w stosunku do których wpłynęły wnioski innych organów o przeprowadzenie 
kontroli, w tym GIOŚ m.in. w związku z wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców 
i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub niezłożeniem 
sprawozdań. Ujmowane były także zakłady, których WIOŚ wcześniej nie 
kontrolował, a uzyskano informacje o prowadzeniu przez nie działalności w zakresie 
sprzętu ZSEE (analiza zezwoleń wydanych przez starostów lub marszałka oraz 
informacje umieszczane na stronach internetowych). Naczelnik Wydziału wskazała 
również, że WIOŚ nie ma możliwości przeprowadzania kontroli we wszystkich 
podmiotach zajmujących się gospodarką ZSEE. 

(dowód: akta kontroli str. 578) 

W badanym okresie, w podmiotach objętych ustawami o ZSEE przeprowadzono 
następującą liczbę kontroli: 
– w 2014 r.: 53 kontrole planowe, z tego 12 kontroli w podmiotach wprowadzających 
ZSEE, 22 w podmiotach zbierających sprzęt, 18 w zakładach przetwarzania oraz 
jedną w podmiocie prowadzącym recykling. Ponadto, przeprowadzono 14 kontroli 
pozaplanowych, z tego dwie w podmiotach wprowadzających sprzęt, 
11 w podmiotach zbierających sprzęt oraz jedną w zakładzie przetwarzania. 
– w 2015 r.: 47 kontroli planowych, z tego sześć w podmiotach wprowadzających 
ZSEE, 26 w podmiotach zbierających sprzęt i 15 w zakładach przetwarzania. 
Przeprowadzono również sześć kontroli pozaplanowych, z tego jedną kontrolę 
w podmiocie wprowadzającym sprzęt i pięć kontroli w podmiotach zbierających 
sprzęt.  
– w 2016 r. (do 30 września): 19 kontroli planowych, z tego trzy kontrole 
w podmiotach wprowadzających sprzęt, pięć w podmiotach zbierających ZSEE oraz 
11 w zakładach przetwarzania. Poza tym przeprowadzono sześć kontroli 
pozaplanowych, z tego trzy w podmiotach wprowadzających sprzęt i trzy 
w podmiotach zbierających ZSEE.  
Wyższa liczba przeprowadzonych kontroli planowych w podmiotach objętych ustawą 
o ZSEE, w stosunku do zaplanowanych w latach 2014-2015 wynika z faktu, że 
w toku kontroli zaplanowanych z innym celem niż realizacja ustawy o ZSEE 
z 2005 r., kontrolerzy, w związku ze stwierdzeniem, iż kontrolowane podmioty 
realizują zadania wynikające z ustawy o ZSEE, rozszerzyli kontrole o ten cel. 

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował zagadnienia związane z prowadzoną 
w kontrolowanych przedsiębiorstwach działalnością, co szczegółowo przestawiono 
w pkt. 1.4. i 1.5. niniejszego wystąpienia. W wyniku kontroli nie formułowano 
wniosków dotyczących zmiany prawa. 

W latach 2014-2016 (do 30 września), liczba wszystkich kontroli przeprowadzonych 
w podmiotach objętych ustawami o ZSEE wyniosła odpowiednio: 67, 53 i 25. Z kolei, 
liczba wszystkich kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w terenie wyniosła 
odpowiednio: 1487,1367 i 1023. Udział procentowy kontroli funkcjonowania systemu 
gospodarowania ZSEE w ogólnej liczbie kontroli zmniejszył się w latach 2014-2015 
i wyniósł odpowiednio: 4,5% i 3,9%. 

    (dowód: akta kontroli str. 156-157 i str. 198) 

Pani Małgorzata Koziarska, w wyjaśnieniach podała, że w 2015 r., w stosunku do 
roku 2014, mniejsza liczba kontroli podmiotów uczestniczących w systemie 
gospodarowania ZSEE, była konsekwencją szeregu czynników, w tym wyników 
priorytetyzacji według analizy wielokryterialnej oddziaływania zakładów znajdujących 
się w ewidencji ISK na środowisko oraz uwzględnienia dostępnych zasobów, w tym 
zasobów osobowych. Niski stopień realizacji planu kontroli za trzy kwartały 2016 r. 
jest wynikiem tego, że kontrole zakładów, w tym zakładów przetwarzania 
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umieszczono w planie, głównie na III i IV kwartał. Część kontroli rozpoczętych we 
wrześniu nie została zakończona do 30 września, w związku z powyższym nie 
zostały one policzone jako wykonane. Liczba kontroli pozaplanowych wynikała 
przede wszystkim z liczby wniosków o podjęcie kontroli złożonych przez inne organy 
(m.in. GIOŚ, Policja) oraz wniosków osób fizycznych lub prawnych o podjęcie 
interwencji. 
Decyzję o przeprowadzeniu kontroli pozaplanowej, a także o jej rodzaju i terminie 
realizacji podejmowano na podstawie analizy wniosku oraz po zebraniu informacji 
pod kątem celowości i zasadności przeprowadzenia kontroli. 
W latach 2014-2016 nie było potrzeby zmiany metodyk prowadzenia kontroli, 
mających na celu zminimalizowanie występowania niepożądanych zjawisk na rynku 
ZSEE. W ocenie naczelnika Wydziału Inspekcji, obowiązujące wytyczne GIOŚ 
obejmowały całość zagadnień, niezbędnych do prowadzenia efektywnych kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 578) 

1.3. W latach 2014-2015 Wojewódzki Inspektor wywiązał się z obowiązku 
wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2005 r. i podejmował niezbędne 
działania celem przeprowadzenia, przynamniej raz w roku, kontroli zakładów 
przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zakłady 
przetwarzania), funkcjonujących w rejestrze GIOŚ.  

W 2014 r. skontrolowano 18 zakładów przetwarzania, w tym jeden zakład 
skontrolowano dwukrotnie, przy czym raz, w ramach kontroli interwencyjnej, którą 
podjęto na wniosek osoby fizycznej, w związku z podejrzeniem nieprawidłowego 
magazynowania i przetwarzania ZSEE.  
W 2015 r. skontrolowano z kolei 15 spośród 17 zakładów przetwarzania wpisanych 
do rejestru GIOŚ. Nie podjęto kontroli w jednym zakładzie, ponieważ został on 
wykreślony z rejestru GIOŚ. W drugim przypadku, kontrolerzy próbowali podjąć 
kontrolę na terenie zakładu, pomimo niedoręczenia zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli. W dniu kontroli zakład ten nie prowadził jednak działalności (był 
nieczynny i nie zastano w nim ani właściciela ani żadnego pracownika firmy). 
Wspólnik spółki poinformował WIOŚ, iż zbył 100% udziałów na rzecz innej osoby4. 
Po zmianie adresu, korespondencja po dwukrotnym awizo nie została również 
podjęta przez nowy podmiot. W związku z powyższym, kontrole w ww. zakładzie 
zrealizowano w I kwartale 2016 r. (nr KON-35/2016 z dnia 17.03.2016 r.).  
W 2016 r. (do 30 września) skontrolowano 11 spośród 18 zakładów 
przetwarzających sprzęt ZSEE. 

(dowód: akta kontroli str. 151-156, 485-490, 640-643) 

1.4. WIOŚ był w posiadaniu wytycznych do przeprowadzania kontroli w zakładach 
przetwarzania, które GIOŚ przekazał pismami: z dnia 24 maja 2010 r. pn. „Wytyczne 
do przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zakładów 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” oraz z dnia 
22 maja 2012 r. pn. „Wytyczne do przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska kontroli podmiotów wprowadzających i przetwarzających sprzęt 
chłodniczy”. 

W wytycznych tych wskazano m.in.: strategię IOS dla kontroli zakładów 
przetwarzania, z której wynika, że ww. Inspekcja, prowadząc nadzór nad tego 
rodzaju zakładami, wykonuje w miarę możliwości, kontrole krzyżowe między 
wybranymi zakładami przetwarzania, a podmiotami dostarczającymi zebrany zużyty 
sprzęt i dokonującymi recyklingu czy odzysku odpadów wytworzonych ze zużytego 

                                                      
4 Siedziba tego zakładu poza województwem wielkopolskim 
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sprzętu oraz podejmuje wszelkie możliwe działania pokontrolne przysługujące 
bezpośrednio IOŚ. 

W wytycznych przedstawiono również zakres przedmiotowy kontroli, który 
obejmował m.in. wyposażenie zakładu w wymagane urządzenia, możliwości 
technologiczne przetwarzania zużytego sprzętu, przestrzeganie warunków 
zawartych w decyzjach, ewidencję odpadów i obowiązki sprawozdawcze.  

(dowód; akta kontroli str. 158-197) 

Badanie dokumentacji dotyczącej 10 kontroli zakładów przetwarzania (23% kontroli 
planowych) wykazało, że obejmowały one m.in. następujące zagadnienia: 
− weryfikację posiadanych decyzji pod katem przestrzegania warunków w nich 

zawartych, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami, 
− wyposażenie zakładu w wymagane urządzenia i instalacje oraz prawidłowość 

prowadzenia demontażu zużytego sprzętu, 
− prawidłowość przetwarzania elementów zużytego sprzętu zawierających 

substancje pochodzące m.in. z lodówek, 
− prawidłowość magazynowania zebranych i wytworzonych odpadów , 
− prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, 
− obowiązki sprawozdawcze. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że zakłady przetwarzające posiadały m.in. 
urządzenia ważące oraz magazyny na zdemontowane części składowe 
przeznaczone do ponownego użycia, a także pojemniki do magazynowania baterii 
oraz innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne. Miejsca 
magazynowania zużytego sprzętu były zadaszone, zabezpieczone przed dostępem 
osób postronnych oraz wyposażone w nieprzepuszczalne podłoże.  
Kontrole w zakładach przetwarzania prowadzone były w zasadzie zgodnie 
z wytycznymi GIOŚ (uwagi NIK przedstawione w dalszej części wystąpienia, 
dotyczą niebadania poprawności faktur, wystawianych jednocześnie 
z zaświadczeniem o przetworzonym sprzęcie dla podmiotów wprowadzających lub 
organizacji odzysku oraz prowadzenia kontroli krzyżowych).  

(dowód: akta kontroli str. 198, 222- 314, 315-422, 589-639) 

1.5. W objętym kontrolą NIK okresie, WIOŚ, poza kontrolami w zakładach 
przetwarzających ZSEE, podejmował również kontrole w pozostałych podmiotach 
objętych przepisami ustawy o ZSEE (m.in. podmioty prowadzące działalność 
w zakresie wprowadzania sprzętu, zbierania oraz recyklingu odpadów). W 2014 r. 
skontrolowano takich zakładów ogółem 48 (w tym 35 to kontrole planowe, a 13 
pozaplanowe, w tym interwencyjne), w 2015 r. liczba ta wyniosła 38 (w tym 32 to 
kontrole planowe i sześć pozaplanowych). Do 30 września 2016 r. przeprowadzono 
14 kontroli (w tym osiem planowych i sześć pozaplanowych). Według informacji 
o realizacji zarządzeń pokontrolnych przedstawionych WIOŚ przez podmioty 
kontrolowane, wszystkie nieprawidłowości (dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji 
odpadów, zaprzestania nielegalnego demontażu ZSEE, selektywnego zbierania 
ZSEE) zostały usunięte.  

 (dowód: akta kontroli str. 156, 435-436, 640) 

WIOŚ nie posiadał własnych zaleceń i wytycznych do przeprowadzania kontroli 
w podmiotach innych niż zakłady przetwarzania, objętych ustawami o ZSEE. 

Wydział i Działy Inspekcji WIOŚ dysponowały natomiast procedurą ogólną GIOŚ 
w ramach Systemu Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska (z dnia 2 sierpnia 2010 r.) 
pn. „Procedura wykonywania kontroli w zakresie pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, wykonywania kontroli w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego 
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i elektronicznego oraz wykonywania kontroli w zakresie wyrobów podlegających 
zasadniczym lub innym wymaganiom (opakowania, urządzenia emitujące hałas), 
z wykorzystaniem zakupionego sprzętu dla inspektorów, wspomagającego działania 
kontrolne”. 

(dowód: akta kontroli str. 199-214) 

Szczegółowa analiza dokumentacji 16 kontroli (21 % kontroli planowych), 
przeprowadzonych w podmiotach realizujących zadania określone w ustawach 
o ZSEE wykazała, że odbywały się one w oparciu o wskazaną procedurę. Kontrole 
te, w zależności od rodzaju działalności zakładu, obejmowały m.in.: 

1) w zakładzie wprowadzającym sprzęt: 
− złożenie wniosku o wpis do rejestru GIOŚ, 
− wniesienie zabezpieczenia finansowego na dany rok finansowy w sytuacji braku 

umowy z organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
− zamieszczanie numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach 

sporządzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, 
− dołączanie do sprzętu informacji dotyczącej m.in. zakazu mieszania sprzętu 

z innymi odpadami, 
− znakowanie wprowadzanego sprzętu w sposób umożliwiający identyfikację jego 

producenta, 
− prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, 
− wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych; 

2) w zakładzie prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu: 
− posiadanie zezwoleń na transport lub zbieranie odpadów, 
− złożenie wniosku o wpis do rejestru GIOŚ, 
− selektywność zbierania zużytego sprzętu, 
− wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych, 
− przekazywanie zebranego zużytego sprzętu zakładom przetwarzania; 

3) w zakładzie prowadzącym recykling: 
− złożenie do GIOŚ wniosku o wpis do rejestru, 
− wydawanie zaświadczeń potwierdzających recykling na wniosek prowadzącego 

zakład przetwarzania, 
− wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych. 
 
Stosowany przez WIOŚ zakres kontroli w przedsiębiorstwach był adekwatny do 
rodzaju wykonywanej przez nie działalności.  
Poddane analizie kontrole wszczynano zgodnie z postanowieniami ustawy z 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej5, tj. nie wcześniej niż po upływie 
7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Opisy zamieszczane w protokółach były wystarczające do stwierdzenia 
nieprawidłowości. Przytoczone w protokołach kontroli treści wyjaśnień m.in. 
pracowników kontrolowanej jednostki, miały umocowanie w protokole przyjęcia 
wyjaśnienia. Do czynności tych stosowano dokumenty przewidziane w ISK. 

 (dowód: akta kontroli str. 215-216, 423-434) 

1.6. W 2014 r., spośród 67 przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości 
stwierdzono w 45 przypadkach (w tym 5 dotyczyło zakładów przetwarzających, a 40 
pozostałych zakładów objętych przepisami ustawy ZSEE). W 2015 r., spośród 53 
kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w 35 przypadkach (z tego 5 wystąpiło 

                                                      
5 Dz.U. z 2016 r. , poz. 1829 
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w zakładach przetwarzających, a 30 w pozostałych zakładach). Z danych tych 
wynika, że wskaźnik liczby stwierdzonych nieprawidłowości ogółem, w stosunku do 
liczby przeprowadzonych kontroli planowych i pozaplanowych wyniósł w tych latach 
ponad 65%. Do dnia 30 września 2016 r., w trakcie 25 kontroli, nieprawidłowości 
stwierdzono w 13 przypadkach, które dotyczyły tylko zakładów innych niż 
przetwarzające.  

Według sprawozdań rocznych, przedstawianych GIOŚ, najczęściej powtarzające się 
nieprawidłowości w zakładach przetwarzania, w latach 2014-2015, dotyczyły 
nieprzestrzegania wymogów formalnych, takich jak: 
− niedopełnienia obowiązków prowadzenia ewidencji odpadów, 
− magazynowania odpadów w miejscu, do którego posiadacz odpadów nie 

posiadał tytułu prawnego, 
− przekazywania odpadów powstających w wyniku przetwarzania zużytego 

sprzętu podmiotom nieposiadającym wpisu do rejestru GIOŚ, 
− naruszenia warunków zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie ilości 

odpadów poddanych odzyskowi, 
− nierzetelnego sporządzania sprawozdań dotyczących przetworzonego, 

zużytego sprzętu, 
− braku pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

 
W wyniku kontroli zakładów niebędących zakładami przetwarzania, stwierdzano 
w latach 2014-2016 (30 września) nieprawidłowości, o charakterze formalnym, m.in.: 
− brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadów, 
− nieskładanie wniosku o wpis, wykreślenie oraz zmianę wpisu do rejestru GIOŚ, 
− brak ewidencji wprowadzonego sprzętu lub jej wadliwe prowadzenie, 
− brak umowy z zakładem przetwarzania, 
− przekazanie odpadów podmiotom nieuprawnionym, 
− nieprawidłowe znakowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
− zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu, 
− niepowiadamianie władz gminy o podjęciu działalności w zakresie zbierania 

zużytego sprzętu, 
− nieterminowe lub nierzetelne przedkładanie sprawozdań o odpadach. 
 
Rzadko stwierdzano nieprawidłowości (5% wszystkich skontrolowanych podmiotów), 
mające istotne znaczenie dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi, tj.: 
1) brak wyposażenia miejsca przetwarzania zużytego sprzętu, w sorbent 
umożliwiający eliminację ewentualnych wycieków m.in. z urządzeń chłodniczych 
(w 2015 r. jeden przypadek w zakładzie przetwarzania), 
2) magazynowanie odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu w sposób 
nieopisany i nieoznakowany w wyznaczonych miejscach (w 2015 r. dwa przypadki 
w tzw. innych zakładach), 
3) prowadzenie demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania m.in. 
w punktach skupu złomu (trzy przypadki w latach 2014-2015). 

(dowód: akta kontroli str. 217-314) 

1.7. Wojewódzki Inspektor, działając na podstawie art. 12 ust.1 i ust. 2 ustawy o IOŚ 
oraz ustaleń kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach objętych ustawami 
o ZSEE wydał następująca liczbę zarządzeń pokontrolnych: 

− w 2014 r. – 43 zarządzenia, w tym 4 dotyczyły zakładów przetwarzających,  
− w 2015 r. – 35 zarządzeń, w tym 5 dotyczyło zakładów przetwarzających, 
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− w 2016 r. (do 30 września) 12 zarządzeń, które dotyczyły jedynie zakładów 
innych niż przetwarzające. 

 

Analiza 20 zarządzeń pokontrolnych wykazała, że dotyczyły one przede wszystkim: 
− prowadzenia pełnej ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów (26%), 
− sporządzania i terminowego przedkładania sprawozdań, o których mowa 

w ustawie o odpadach (18%), 
− złożenia wniosku o wpis do rejestry GIOŚ odnośnie prowadzenia działalności 

w zakresie gospodarowania ZSEE (15%), 
− realizowania obowiązków wynikających z ustaw o ZSEE (9%). 

Analiza realizacji tych zarządzeń, wykazała, że WIOŚ każdorazowo analizował 
informacje o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych pod kątem ich realizacji 
oraz sprawdzał ich wykonanie w zakładach przetwarzania ZSEE podczas 
corocznych kontroli. 

Stwierdzono pięć przypadków opóźnienia przekazania informacji o realizacji 
zarządzenia, z tego, w 4 przypadkach o 3-12 dni oraz jeden przypadek opóźnienia 
o 30 dni (w tym ostatnim przypadku wysyłano monit do kontrolowanego podmiotu). 
Ponadto, stwierdzono jeden przypadek poinformowania WIOŚ o realizacji 
zarządzenia, niezgodnie ze stanem faktycznym. WIOŚ zgodnie z art. 31a ustawy 
o IOŚ nałożył na podmiot karę grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości 
100 zł, w pozostałych przypadkach nie wymierzano kar.  

  (dowód: akta kontroli str. 218, 423-436, 450-454) 

Pani Małgorzata Koziarska w wyjaśnieniu podała, że w Wydziale Inspekcji przyjęto 
zasadę, że dopuszczalne jest opóźnienie kilkudniowe w przekazywaniu informacji 
o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego. Przy dłuższym opóźnieniu wysyłany jest 
monit i dopiero po tym działaniu wdraża się postępowanie na podstawie art. 31a 
ustawy o IOŚ. Odnośnie ww. 30-dniowego opóźnienia, podjęto interwencję 
telefoniczną i wyjaśniono, że było ono wynikiem zbyt dużego obciążenia zakładu 
czynnościami administracyjnymi. W związku z tym, iż nieprawidłowości stwierdzone 
podczas kontroli zostały przez zakład usunięte, odstąpiono od nałożenia kary 
grzywny.  

    (dowód: akta kontroli str. 580) 

1.8. W latach 2014-2016 (do 30 września) Wojewódzki Inspektor, w ramach działań 
pokontrolnych, poza wydawaniem zarządzeń pokontrolnych, stosował również inne 
środki dyscyplinujące, tj. (odpowiednio w ww. latach): 

− 66, 63 i 20 pouczenia, które najczęściej (72 % przypadków) zastosowano 
w związku z naruszeniem art. 71, 72 pkt 3 i 5 i art. 75 ustawy o ZSEE 
(z 2005 r.), m.in. za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru GIOŚ, 
nieumieszczenie numeru rejestrowego na fakturach, niedołączenie do sprzętu 
przeznaczonego dla gospodarstw domowych wymaganych informacji, 
nieprzekazanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o podjęciu 
działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu, oraz w związku 
z naruszeniem art. 175, 180 i 180a ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach6 
(zwanej dalej ustawą o odpadach), m.in. za przekazywanie odpadów 
jednostkom nieuprawnionym lub niezgodne z przepisami prowadzenie ewidencji 
odpadów;  

                                                      
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 
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− 12, 16 i 9 mandatów karnych, które najczęściej (82 % przypadków) 
zastosowano w związku z naruszeniem: 

� art. 175, art.179, art. 180 i 180a ustawy o odpadach w wysokości 200-500 
zł, m.in. za przekazywanie odpadów jednostkom nieuprawnionym, 
niezgodne z przepisami prowadzenie ewidencji odpadów, nieskładanie 
sprawozdania marszałkowi województwa, 

� art. 71, art. 72, art. 75 ust. 2a ustawy o ZSEE z 2005 r. w wysokości 200-
300 zł, m.in. za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru GIOŚ, 
nieumieszczenie numeru rejestrowego na fakturach, niedołączenie do 
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wymaganych 
informacji, magazynowanie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego łącznie z innymi odpadami;  

− 7, 2 i 0 administracyjnych kar pieniężnych (24 %), które zastosowano w wyniku 
naruszenia przez podmioty wprowadzające sprzęt art. 80 ust. 6 i 8 ustawy 
o ZSEE z 2005 r. w wysokości od 5 000 do 6 000, m.in. za: 
� niedopełnienie obowiązku zorganizowania i sfinansowania zbierania, 

przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu sprzętu pochodzącego od 
użytkowników innych niż gospodarstwa domowe, 

� sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych od wprowadzającego ten sprzęt – 
niezarejestrowanego w rejestrze GIOŚ. 

Stosowano również (odpowiednio: 16, 13 i 19) finansowe kary administracyjne 
(76%) w związku z naruszeniem art. 194 ust. 1 pkt 4 oraz art. 195 i art. 200 
ustawy o odpadach, m.in. za: 

� brak zezwolenia na zbieranie i transport odpadów, 

� nieterminowe i nierzetelne przedłożenie Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości 
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, 

� nierzetelne przedłożenie GIOŚ sprawozdania o masie zużytego sprzętu 
zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz 
unieszkodliwieniu. 

(dowód: akta kontroli str. 217-314; 582) 

W wyniku przeprowadzonych kontroli zastosowano:  

− w 2014 r. – 12 mandatów na łączną kwotę 3 100 zł, 16 kar pieniężnych na kwotę 
31 240 zł, 7 kar z art. 80 ustawy o ZSEE z 2005 r., na kwotę 42 000 zł, 

− w 2015 r. – 16 mandatów na łączną kwotę 4 100 zł, 13 kar pieniężnych na kwotę 
12 500 zł, 2 kary z art. 80 ustawy o ZSEE z 2005 r., na kwotę 10 000 zł, 

− w 2016 r.(do 30.09.) – 9 mandatów na łączną kwotę 2 800 zł, 19 kar pieniężnych 
na kwotę 18 000 zł. 

W badanym okresie nie wstrzymywano działalności podmiotów objętych ustawami 
o ZSEE. 

 (dowód: akta kontroli str. 219, 582) 

1.9. W okresie objętym kontrolą NIK, WIOŚ nie prowadził wspólnych kontroli 
w zakresie gospodarowania sprzętem elektrycznym i elektronicznym z innymi 
organami kontroli, w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną, organami administracji 
państwowej i rządowej. 
Wojewódzki Inspektor, nie występował również do innych organów (np. Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej), na podstawie art. 16 ust. 2 
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ustawy o IOŚ, o podjęcie stosownych działań, gdyż nie wystąpiły okoliczności 
wskazujące, że rozwiązanie występujących problemów w zakresie zużytego sprzętu 
ZSEE należało do ich kompetencji.  

  
Pani Hanna Kończal – Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska wskazała, że WIOŚ współdziała w wykonaniu czynności 
kontrolnych z innymi organami kontroli, zawsze gdy wymaga tego sytuacja, 
niezależnie od tematyki kontroli. W latach 2014-2016, nie było potrzeby 
przeprowadzania wspólnych kontroli WIOŚ z innymi organami w tematyce zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niemniej o ustaleniach kontroli dotyczących 
zagadnień będących w kompetencji innych organów informowano m.in. Państwową 
Inspekcję Handlową. 

(dowód: akta kontroli str. 219, 464, 583-585) 
 
W latach 2014-2015 w ramach współdziałania z ww. organami, WIOŚ w wyniku 
przeprowadzenia kontroli planowych i pozaplanowych przekazał odpowiednio 15 
i 32 informacje o wynikach kontroli, w tym m.in. do : 
− 6 i 13 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (w sprawie 

m.in. braku lub nierzetelności sprawozdań, w tym dotyczących np. zbiorczych 
zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania 
nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, sprawozdań dotyczących korzystania ze 
środowiska, 

− 5 i 7 do starostów (m.in. w sprawie naruszenie warunków posiadanych decyzji), 
− 2 i 2 do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu (m.in. 

w sprawie braku oznaczeń sprzętu wynikających z ustawy o ZSEE) 
− 2 i 4 do urzędów miast i gmin (m.in. w sprawie usunięcia odpadów). 

W 2015 r. przekazano po jednym wystąpieniu do Państwowej Inspekcji Pracy, do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu oraz do Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu. 

Do dnia 30 września 2016 r. przekazano innym organom 10 informacji o wynikach 
kontroli, w tym siedem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i trzy do 
starostów. WIOŚ nie otrzymywał informacji o wynikach podjętych przez nie działań. 

    (dowód: akta kontroli str. 219-220;582)  

1.10. W objętym kontrolą okresie, WIOŚ przeprowadzał każdego roku analizy 
i oceny przestrzegania przepisów o ZSEE, zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 4 pkt 4 
lit. a ustawy o IOŚ. 
Analizy i oceny przeprowadzano m.in. w związku ze: 
− sporządzaniem rocznej „Informacji o realizacji zadań IOŚ”, którą przekazywano 

do GIOŚ. Z analiz tych wynika m.in., że wśród przyczyn niewiedzy 
przedsiębiorców o obowiązkach wynikających z ustawy o ZESS, wskazywano 
na zbyt dużą ilość obowiązków ciążących na przedsiębiorstwach oraz brak 
pomocy ze strony administracji w czasie zakładania firmy, 

− sporządzaniem planów kontroli, gdzie jednym z kryteriów przyjęcia zakładu do 
planu były wyniki ostatniej kontroli, wskazujące na wystąpienie naruszeń.  

Efektami powyższych analiz było planowanie i realizacja planowych 
i pozaplanowych kontroli przestrzegania ustawy o ZSEE. 
W objętym kontrolą okresie WIOŚ nie formułował pod adresem GIOŚ wniosków 
legislacyjnych. 

    (dowód: akta kontroli str. 220, 584) 
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1.11. W latach 2014-2016 (do 30 września), liczba pracowników WIOŚ 
prowadzących kontrole utrzymywała się na prawie jednakowym poziomie i wyniosła 
odpowiednio: 59, 60 i 58, w tym prowadzących kontrole w podmiotach objętych 
przepisami ustawy o ZSEE było odpowiednio 7, 7 i 6. Liczba kontroli ogółem 
przypadająca na jednego pracownika prowadzącego kontrole w podmiotach 
objętych ustawą o ZSEE wyniosła odpowiednio: 32, 29 i 19, w tym w zakładach 
objętych ustawą o ZSEE odpowiednio: 10, 8 i 4. 

    (dowód: akta kontroli str. 455) 

Pani Małgorzata Koziarska, w wyjaśnieniach podała, że w poszczególnych latach, 
liczba kontroli ogółem przypadająca na jednego pracownika może się różnić, gdyż 
każdy rok jest specyficzny, m.in. pod względem uwarunkowań organizacyjnych 
i losowych zdarzeń. Inspektor może wykonywać kontrole zakładów w terenie 
(planowe i pozaplanowe), kontrole automonitoringowe w ramach ustalonej rezerwy 
czasowej oraz inne niż automonitoringowe pozaplanowe kontrole w oparciu 
o dokumentację, a także pozaplanowe kontrole w terenie, bez ustalonego podmiotu. 
Faktyczna liczba kontroli przypadająca na inspektora może być uzależniona również 
od zakresu powierzonych mu obowiązków oraz kategorii i charakteru 
wykonywanych kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 580-581) 

Pracownicy wytypowani przez Naczelnika Wydziału Inspekcji do prowadzenia 
kontroli w podmiotach objętych ustawą o ZSEE posiadali wykształcenie o profilu 
związanym z ochroną środowiska (m.in. wyższe: ochrona środowiska 
przyrodniczego, rolnictwo, inżynieria środowiska), co - w ocenie NIK - gwarantowało 
rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. 

W badanym okresie pracownicy ci uczestniczyli w trzech szkoleniach: w maju 
2014 r. zorganizowanym przez GIOŚ pt. „Gospodarowanie zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym” (szkolenie bezpłatne), w marcu i maju 2015 r. 
w dwóch szkoleniach odpowiednio: zorganizowanym przez Krajową Izbę 
Gospodarczą pt. „Rynek gospodarki odpadami ZSEE- efektywna kontrola i nadzór” 
(szkolenie bezpłatne w zakresie specyfiki przetwarzania zużytego sprzętu 
chłodniczego, problemy prawne w zakresie stosowania ustawy o ZSEE,) 
i  zorganizowanym przez GIOŚ pt. „Gospodarowanie zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym„ (szkolenie bezpłatne). 

W latach 2014-2015 w ramach realizacji planu szkoleń zrealizowano również dwa 
tematy: „Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (2014 r.) 
oraz „Zmiany w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (2015 r.) 
w formie warsztatów, które prowadzono w ramach szkoleń wewnętrznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 456-464)  

Pani Hanna Kończal w wyjaśnieniu podała, że WIOŚ ma niedobór kadry 
inspekcyjnej, co wielokrotnie sygnalizowano GIOŚ, w szczególności przy okazji 
rozszerzania uprawnień kontrolnych IOŚ na nowe obszary (ostatnio przy wpisaniu 
do zadań WIOŚ kontroli obrotu drewnem, bez przydzielenia etatów). Powoduje to 
problemy w realizacji planowych kontroli i utrzymaniu reżimu terminowego 
prowadzenia postępowań pokontrolnych. W tym kontekście, liczba inspektorów jest 
niewystarczająca do realizacji ustawowych zadań, w tym również w zakresie ustawy 
o ZSEE. W latach 2014-2015, WIOŚ formalnie nie występował do Wojewody 
Wielkopolskiego o zwiększenie budżetu na dodatkowe etaty. Pismem z 6 lipca 
2016 r. WWIOŚ wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie budżetu 
WIOŚ w Poznaniu na 2017 r. dla 4 etatów, w związku z planowanym przez GIOŚ 
utworzeniem wydzielonych i wyspecjalizowanych stanowisk do obsługi województwa 
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pod kątem walki z patologiami występującymi w ochronie środowiska. Do czasu 
zakończenia kontroli NIK nie uzyskano odpowiedzi. 

    (dowód: akta kontroli str. 585) 

1.12. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego (załącznik do 
zarządzenia Nr 16/2011 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska z dnia 18 października 2011 r.) Wydział Administracyjno-Techniczny 
WIOŚ prowadził ewidencję skarg i wniosków. W badanym okresie nie wpłynęły 
skargi i wnioski na działalność kontrolowanej jednostki w zakresie systemu 
zarzadzania ZSEE. 

W latach 2014-2016 Wojewoda Wielkopolski oraz GIOŚ nie przeprowadzali kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym. WIOŚ co kwartał przekazywał do Wojewody Wielkopolskiego 
sprawozdania z wykonania planu kontroli. 

   (dowód: akta kontroli str. 465, 587-588, 640, 645-646) 

W okresie objętym kontrolą NIK, do WIOŚ wpłynęło natomiast ogółem 20 wniosków 
o przeprowadzenie kontroli oraz interwencji w zakładach objętych przepisami 
o ZSEE (w 2014 r. 12 wniosków, w 2015 r. pięć wniosków oraz trzy wnioski 
w I połowie 2016 r.), które wnoszono do Wydziału Inspekcji w Poznaniu i Działów 
Inspekcji w poszczególnych Delegaturach.  
Siedem wniosków o przeprowadzenie kontroli pozaplanowej w zakładach innych niż 
przetwarzające pochodziło od innych organów. W 2014 r. wpłynęły cztery wnioski 
(m.in. ze starostwa powiatowego, inspekcji handlowej, jednostek samorządu 
terytorialnego) oraz dwa wnioski z Policji. W 2015 r. wpłynął jeden wniosek od 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia kontroli przed 
wydaniem zezwolenia na wytwarzanie odpadów. W pozostałych 13 przypadkach 
wnioski złożyły osoby fizyczne i prawne.  

(dowód: akta kontroli str. 220-221) 

Szczegółowa kontrola realizacji 15 losowo wybranych wniosków wykazała, że 
14 z nich zostało przez WIOŚ załatwionych poprzez przeprowadzenie kontroli 
interwencyjnych oraz jeden poprzez analizę posiadanej dokumentacji. Interwencje te 
dotyczyły przede wszystkim: 
− nielegalnego przetwarzania odpadów, 
− niedopełnienia obowiązku zarejestrowania w GIOŚ, 
− nielegalnego magazynowania odpadów. 
W efekcie podjętych działań kontrolnych stwierdzono m.in., że podmioty nie 
dokonywały wpisu do rejestru GIOŚ, prowadzono ewidencję odpadów niezgodnie 
z przepisami, nieterminowo przedkładano, do Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, 
o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nie realizowano obowiązków dotyczących 
wprowadzającego i zbierającego, określonych w ustawie o ZSEE. 

W toku kontroli NIK nie stwierdzono wniosków o interwencje dotyczące zagrożenia 
środowiska lub zdrowia ludzi. 
Postępowania interwencyjne prowadzone były w oparciu o zasady wynikające 
z opracowania GIOŚ pn. „System Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska”. Wnioski 
rozpatrywano bez zbędnej zwłoki, podejmując m.in. kontrolę w wytypowanej 
jednostce. Czas postępowania od uzyskania wniosku o interwencję, do udzielenia 
odpowiedzi, wahał się w przedziale od 24 do 95 dni. W siedmiu przypadkach, okres 
ten przekraczał 30 dni. W takich sytuacjach WIOŚ informował wnioskodawcę, iż 
w związku m.in. z obciążeniem pracą, nie może przesłać informacji o ustaleniach 
postępowania kontrolnego w terminie wskazanym w art. 244 ustawy z dnia 
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14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego7 (Kpa). W związku 
z czym, działając na podstawie art. 245 Kpa ustalano w każdym takim przypadku 
nowy termin załatwienia sprawy.  

 (dowód: akta kontroli str. 466-471) 

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

1. W okresie od 23 stycznia 2013 r. do 7 maja 2015 r., WIOŚ nie mógł nakładać 
grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenie przepisów ustawy o odpadach, 
w związku z brakiem aktualizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrona Środowiska 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego8. Dokonana 
w trakcie kontroli NIK analiza 26 spośród 145 wytypowanych do badania 
dokumentacji kontrolnych wykazała cztery przypadki stwierdzenia nieprawidłowości 
dotyczących m.in. braku lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji odpadów, za które 
ustawa o odpadach przewidywała karę grzywny (art. 180 ustawy o odpadach). 
WIOŚ nie podejmował działań mających na celu skierowanie do sądu wniosków 
o ukaranie sprawców za popełnione wykroczenie. W protokołach z tych kontroli nie 
odnotowano również zastosowania pozakarnej formy reakcji na stwierdzone 
wykroczenie, tj. środka oddziaływania wychowawczego, określonego w art. 41 
ustawy Kodeks wykroczeń9. 

(dowód: akta kontroli str. 586, 647-687) 

Pani Małgorzata Koziarska, w wyjaśnieniu podała, że stwierdzone naruszenia 
dotyczą wykroczeń wynikających z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
obowiązującej od 23 stycznia 2013 r. i do czasu wprowadzenia zmiany 
rozporządzenia w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrona Środowiska 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Inspekcja Ochrony 
Środowiska nie posiadała uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego a co za tym idzie także pouczeń. Pogląd taki reprezentował GIOŚ 
przekazując informację do zastosowania w piśmie DIiO-025/167/2013/eg z dnia 
3 grudnia 2013 r. Niespójność przepisów spowodowała, że inspektorzy dwojako 
podejmowali decyzję o pouczeniu czy niepouczeniu podczas kontroli. W wyżej 
wymienionych czterech przypadkach zastosowali się do wykładni GIOŚ przyjmując, 
że skoro WIOŚ nie miał uprawnień do nakładania grzywny w drodze mandatu 
karnego, nie miał prawa także dyscyplinować w formie pouczenia. Z uwagi na fakt, 
że naruszenia mieściły się w I kategorii naruszeń (wg klasyfikacji naruszeń zgodnej 
z ISK) czyli naruszenia związane z brakiem realizacji lub naruszaniem obowiązków, 
niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających 
z mocy prawa i decyzji administracyjnych (głównie nieprawidłowości dotyczyły 
nierzetelnie prowadzonej ewidencji odpadów), nie występowano w tych sprawach do 
sądu o ukaranie. W każdym z tych przypadków WIOŚ, zarządzeniem pokontrolnym, 
zobowiązywał podmiot do usunięcia nieprawidłowości oraz poinformowania 
o podjętych działaniach.  

(dowód: akta kontroli str. 580, 680-687) 

NIK wskazuje na to, że organ uprawniony do ujawniania wykroczeń w zakresie 
swoich kompetencji, ma obowiązek prawnej reakcji na zaistniałe wykroczenie10. 
Sposób tej reakcji musi natomiast polegać na zastosowaniu jednej z form, 
przewidzianych w przepisach o wykroczeniach.  

                                                      
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 23 
8 Dz.U. Nr 151, poz. 1253 ze zm. 
9 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm. 
10 zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Wyd. II, s. 50. Lex 2013. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W trakcie kontroli, Naczelnik Wydziału Inspekcji wskazała, co prawda, na 
stanowisko GIOŚ, z którego wynika, że wobec braku podstaw do karania sprawców 
wykroczeń mandatem karnym, IOŚ nie ma uprawień do stosowania środków 
przewidzianych w art. 41 kodeksu wykroczeń, NIK nie podziela jednak tego 
stanowiska. Instytucja środka oddziaływania wychowawczego jest bowiem 
niezależna od postępowania mandatowego, określonego w przepisach 
wykonawczych do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczących 
postępowania mandatowego.  

2. Kontrola NIK wykazała, że w 2014 r. nałożono dwie kary grzywny po 200 zł11, 
w drodze mandatu karnego za naruszenie przez dwa podmioty art. 75 pkt 3 ustawy 
o ZSEE, tj. za nieskładanie, wbrew przepisom art. 40 sprawozdania o masie 
zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu przez zakład 
zbierający zużyty sprzęt za I i II półrocze 2013 r., podczas gdy przepis ten został 
uchylony12 z dniem 23 stycznia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 472-480) 

Pani Małgorzata Koziarska w wyjaśnieniu podała, że w 2014 r. dwa razy nałożono 
grzywnę w drodze mandatu karnego (tego samego dnia w dwóch różnych 
podmiotach prowadzących działalność w tym samym miejscu), w wyniku 
niedostatecznej analizy przez pracownika często zmieniających się aktów prawnych 
i braku kompatybilności w zapisach zmienianych aktów prawnych. Ustawą 
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadzono zmianę ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym ( z 2005 r.) - art. 214 pkt 33 o uchyleniu art. 75 pkt 3. 
Zmiana taka nie została wprowadzona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony 
Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany 
rozporządzenia były wprowadzone 3 sierpnia 2010 r. a kolejna zmiana miała 
miejsce dopiero 13 kwietnia 2015 r. Inspektor, przeprowadzając kontrolę sprawdził 
ww. obowiązujące rozporządzenie i nałożył grzywnę za naruszenie art. 75 pkt 3. 
Osoby ukarane zostały poinformowane o możliwości nieprzyjęcia mandatu i nie 
skorzystały z tego prawa. 
W związku z bardzo licznymi zmianami w obowiązujących przepisach w zakresie 
ochrony środowiska, w III kwartale 2015 r., na polecenie WIOŚ, wszyscy pracownicy 
w całym województwie (w Wydziale Inspekcji dnia 10 września 2015 r.) zostali 
przeszkoleni przez koordynatorów wewnętrznych w zakresie kar i postępowań 
administracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 580-581) 

3. Badanie wybranej dokumentacji kontrolnej wykazało, że w trzech przypadkach13, 
kontrolerzy WIOŚ, w protokołach kontroli, wskazywali jako nieprawidłowość, 
nierzetelne sporządzenie sprawozdania o masie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład 
przetwarzania oraz o adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego za lata 2014-2015, o którym mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy 
o odpadach14. Ponadto, w dwóch innych przypadkach15, stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na niezłożeniu tego sprawozdania za I i II półrocze 
2013 r. i I półrocze 2014 r. Obowiązek sporządzania takiego sprawozdania nie 

                                                      
11 protokół nr WIOS-POZN 400/2014 z dnia 29 października 2014 r. i nr WIOS- POZN 357/2014 z dnia 29 października 2014 r. 
12 art. 75 pkt 3 uchylony przez art. 214 pkt 33 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
13 Kontrole dotyczące zakładów przetwarzania. 
14 w związku z art. 40 ustawy o ZSEE. 
15 Kontrole u przedsiębiorców m.in. zbierających ZSEE. 
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wynikał jednak z obowiązujących wówczas przepisów przejściowych, określonych 
w art. 237 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach. 

Pani Małgorzata Koziarska podała, że w protokołach z kontroli zakładów 
przetwarzania ZSEE znajdują się zapisy o nierzetelnie sporządzonych 
sprawozdaniach o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład 
przetwarzania zużytego sprzętu. Pomimo faktu, iż zbierający zużyty sprzęt nie mieli 
obowiązku składania za lata 2014 i 2015 powyższego sprawozdania, inspektorzy 
analizowali spójność tych sprawozdań z ewidencją odpadów prowadzoną 
w zakładzie oraz ze sprawozdaniami składanymi do marszałka. Rzetelność 
prowadzonej dokumentacji w zakładzie może być przeanalizowana tylko na 
podstawie wszystkich tych dokumentów i jest to dowód przedstawiony podczas 
kontroli świadczący o prawidłowości ich sporządzania. Trudno nie odnotować tego 
faktu w protokole, jeśli z dokumentów wynikają rozbieżności. Konieczność 
raportowania w tym zakresie jest podyktowana koniecznością raportowania do Unii 
Europejskiej i trudno podczas kontroli informować prowadzących instalację, że 
z powodu braku spójności w przepisach przez okres 2 lat nie mieli obowiązku 
składania tych sprawozdań. Artykuł 237a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zgodnie 
z art. 142 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym przywrócił obowiązek sprawozdawczy zbierającego sprzęt, którego 
wcześniej on nie miał w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. Powyższe świadczy o wprowadzaniu prowadzących działalność 
w zakresie zbierania ZSEE w sytuacje kłopotliwe: przez dwa lata nie mieli oni 
bowiem obowiązku składania sprawozdań jako zbierający sprzęt, mimo że w tym 
czasie mieli obowiązek składania innych sprawozdań. Biorąc pod uwagę częste 
zmiany tych przepisów, prowadzący zakłady przetwarzania składali te 
sprawozdania, a skoro dane w nich były niespójne z ewidencją odpadów 
i sprawozdaniami składanymi do marszałka, inspektorzy traktowali to jako 
nieprawidłowość. Rolą inspektorów jest stwierdzenie stanu faktycznego a zapis 
„o nierzetelnie sporządzonych sprawozdaniach”, które zostały sporządzone 
i wysłane do GIOŚ jest potwierdzeniem na pełną analizę dokumentacji znajdującej 
się w zakładach. 

(dowód: akta kontroli str. 578-581) 

1. W wyniku analizy treści 10 protokołów kontroli zakładów przetwarzania, 
dokonanej pod względem prowadzenia kontroli zgodnie z wytycznymi GIOŚ, nie 
stwierdzono przypadku badania prawidłowości wystawionych przez zakład 
przetwarzania faktur, przy wydawaniu zaświadczeń podmiotom wprowadzającym 
sprzęt lub organizację odzysku, za wykonaną usługę przetworzenia zużytego 
sprzętu.  

(dowód: akta kontroli str. 315-422) 

Pani Małgorzata Koziarska, w wyjaśnieniach podała, że nie sprawdzano 
prawidłowości faktur wystawianych przez te zakłady (przy wydawaniu zaświadczeń) 
podmiotom wprowadzającym sprzęt/organizację odzysku, za wykonaną usługę 
przetworzenia zużytego sprzętu, gdyż nie było takiej potrzeby. W trakcie 
dotychczasowych kontroli nie zaobserwowano zjawiska występowania fałszywej 
dokumentacji przekazywanych odpadów.  
Ponadto, występowały inne okoliczności świadczących o braku potrzeby 
prowadzenia takich analiz, m.in. część podmiotów nie miała zawartych umów i nie 
wystawiała zaświadczeń za wykonaną usługę przetworzenia zużytego sprzętu. 
Wystąpiły również przypadki, kiedy podmiot miał siedzibę na terenie innego 
województwa i posiadał dwa zakłady znajdujące się w województwie wielkopolskim 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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i w sąsiednim województwie, dokonano bilansu zebranych i przetworzonych 
odpadów; zakwestionowano rzetelność prowadzenia ewidencji, w szczególności 
brak na kartach ewidencji odpadów informacji o ilości przetworzonych odpadów 
ZSEE, w związku z powyższym, nie dokonano już weryfikacji tych danych na 
fakturach.  
Naczelnik Wydziału Inspekcji wskazała również, że wytyczne GIOŚ nie są aktem 
prawnym, ale wskazówką określającą sposób działania. Wytyczne z 2010 r. 
w zakresie ZSEE nie mają terminu obowiązywania, ale także nie są aktualizowane 
w związku ze zmianami przepisów. W sprawozdaniach rocznych, GIOŚ nie kładł 
nacisku na nieprawidłowości lub podejrzenia związane z wystawianiem zaświadczeń 
bez faktycznego przetworzenia sprzętu, czyli na tzw. „handel kwitami”. Do WIOS 
w Poznaniu nie wpłynęły w latach 2014-2016 informacje o podejrzeniu 
niewłaściwych działań w tym zakresie. Niemniej, WIOŚ widzi potrzebę posiadania 
przez pracowników Wydziału umiejętności weryfikacji dokumentacji księgowej. 
WIOŚ w Poznaniu sygnalizował GIOŚ na spotkaniach roboczych konieczność 
przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie. Ostatnio, w piśmie z 22 listopada 2016 r. 
(WAT.021.2.5.2016.mz), w którym jednym z tematów zapotrzebowania na szkolenia 
specjalistyczne pod kątem wzmocnienia potencjału IOŚ był temat: „Możliwości 
wykorzystania dokumentacji księgowej (w tym ksiąg rachunkowych) kontrolowanego 
podmiotu jako dowodu w postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony 
środowiska”. 

(dowód: akta kontroli str. 497-499, 578-579) 

W ocenie NIK, przy tak dużej liczbie podmiotów związanych z systemem 
zagospodarowania ZSEE, istnieje potrzeba podejmowania działań, w tym 
prewencyjnych, celem zapobiegania powstawaniu fałszywej dokumentacji.  

2. Ponadto kontrola wykazała, że nie przeprowadzano kontroli krzyżowych między 
wybranymi zakładami przetwarzania, a podmiotami dostarczającymi zebrany zużyty 
sprzęt i dokonującymi recyklingu czy odzysku odpadów wytworzonych ze zużytego 
sprzętu, co według wytycznych należałoby w miarę możliwości prowadzić. 
Pani Małgorzata Koziarska w wyjaśnieniu podała, że nie prowadzono kontroli 
krzyżowych między wybranymi zakładami w zakresie przepływu masy odpadów, 
gdyż uznano, że efektywność tego typu kontroli zależy od objęcia tego typu kontrolą 
również organizacji odzysku w zakresie sprzętu ZSEE, które w województwie 
wielkopolskim nie występują. WIOŚ w ramach współdziałania przekazuje ustalenia 
z kontroli do innych WIOŚ, w każdej sytuacji, w której stwierdzono nieprawidłowości 
i możliwość podjęcia działań zgodnie z kompetencjami na innym terenie. 
Przekazując ustalenia z kontroli organ dołącza protokoły, dokumentacje kontrolne, 
w tym karty przekazania odpadów i w ten sposób przeprowadzane kontrole mają 
charakter kontroli krzyżowych opartych na ustaleniach z innych jednostek. 

   (dowód: akta kontroli str. 198, 222-314, 315-422) 

W ocenie NIK zasadne jest podejmowanie kontroli krzyżowych, ponieważ w wyniku 
takich kontroli można wykryć nieprawidłowości we wzajemnych relacjach pomiędzy 
uczestnikami łańcucha przetwarzania zużytego sprzętu. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli16 wnosi o: kontynuowanie działań zmierzających do 
zapewnienia jednolitego stosowania przepisów w ramach prowadzonych kontroli.  

                                                      
16 Dz.U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 

Wnioski pokontrolne 
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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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Poznań, dnia………stycznia 2017 r.  

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 

Renata Robińska 
doradca techniczny 

Dyrektor 

z up. Grzegorz Malesiński 
Wicedyrektor 

………………………………… 

 

………………………………… 

 Podpis 

Zbigniew Stasiak 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

…………………………………  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


