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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 Zielonej Górze 

Kontrolerzy 

 

Kontrolę przeprowadzili, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1,  
- Paweł Pawlak – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/90/2016 
z dnia 14.11.2016 r., 
- Krzysztof Hofman – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LZG/89/2016 z dnia 14.11.2016 r., 
- Dariusz Obierzyński – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LZG/78/2016 z dnia 29.09.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19, kod 
pocztowy 65-231 Zielona Góra, zwany w dalszej części niniejszego wystąpienia „WIOŚ” lub 
„Inspektoratem”. 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (dalej: 
„Wojewódzki Inspektor”) od dnia 7 marca 2016 r. jest Mirosław Ganecki. Poprzednio  
w okresie od 28 listopada 2012 r. do 4 marca 2016 r. Wojewódzkim Inspektorem była 
Małgorzata Szablowska.  

 (dowód: akta kontroli str. 816) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

WIOŚ w pełni zrealizował plany kontroli w badanym okresie (2014 – 20163), jak również 
obowiązek przeprowadzenia kontroli raz w roku wszystkich zakładów przetwarzania. 
Prawidłowa współpraca w zakresie kontroli zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (ZSEE) z podmiotami zewnętrznymi przełożyła się na znaczną liczbę 
kontroli interwencyjnych zakończonych ustaleniami. WIOŚ po stwierdzeniu naruszeń 
wydawał zarządzenia pokontrolne i monitorował ich wykonanie, skutecznie egzekwując 
nałożone kary pieniężne.  

W zakresie kontroli planowych stwierdzono natomiast niepełne odzwierciedlanie 
stwierdzonego stanu faktycznego w stosunku do wymogów dotyczących przeprowadzania 
kontroli zakładów przetwarzania ZSEE wynikających z wytycznych Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska (GIOŚ). Ponadto nierzetelnie prowadzono postępowania w sprawie 
ustalenia kar administracyjnych za stwierdzone w toku pozaplanowych kontroli 
interwencyjnych nieprawidłowości z obszaru ZSEE. 

 

 

 

                                                 
1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm.). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową. 

3 Zweryfikowano stan na 30.09.2016 r. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Prawidłowość i skuteczność kontroli podmiotów działających  
w sektorze obrotu ZSEE 
1.1. Proces planowania kontroli funkcjonowania systemu gospodarowania ZSEE był zgodny  
z procedurami wewnętrznymi w tym zakresie, a także wytycznymi GIOŚ dotyczącymi 
planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zatwierdzonymi przez 
GIOŚ założeniami do rocznych planów kontroli. 

Corocznie w kontrolowanym okresie Wojewódzki Inspektor zatwierdzał  plan kontroli,  
w którym ujmowano w kategorii I ryzyka (najwyższe ryzyko, kontrole przeprowadzane co roku) 
wszystkie zakłady przetwarzania ZSEE. Informacje o planach kontroli przekazywano 
corocznie zarówno GIOŚ, jak też Wojewodzie Lubuskiemu. Obowiązek ustalania,  
w porozumieniu z wojewodą, rocznych planów pracy WIOŚ, których elementem są roczne 
plany działalności kontrolnej wynikał z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.  
o Inspekcji Ochrony Środowiska4 dalej (ustawa o IOŚ). 
Typowanie podmiotów do rocznego planu kontroli odbywało się poprzez zautomatyzowane 
generowanie podmiotów w Internetowym Systemie Kontroli5 (ISK, wcześniej, tj. do końca 
2015 r. - ISWK6), które w zależności od kategorii ryzyka ujmowane były do planu  
w odpowiedniej proporcji (kategoria I – kontrole przeprowadzane co roku – kontroli corocznie 
podlega 100% zakładów, kat. II – kontrole co dwa lata lub rzadziej - kontroli podlega 50% 
zakładów, kat. III – kontrole co trzy lata lub rzadziej – kontroli podlega ok. 30% zakładów, kat. 
IV – kontrole co cztery lata lub rzadziej, kontrole zakładów IV kat. dopełniają roczny plan). 
Wykaz zakładów zaproponowany przez system poddawany był weryfikacji pod kątem potrzeb 
i specyfiki zadań (analiza). 
Przy planowaniu działalności kontrolnej WIOŚ brano pod uwagę m.in.:  
- opracowanie pn. Ogólne kierunki działania organów IOŚ w latach 2013-2015, 
- dane z rejestrów prowadzonych przez GIOŚ o podmiotach podlegających ustawie o ZSEE, 
- skargi i wnioski o interwencje wpływające do WIOŚ, 
- zasady planowania kontroli określone w Systemie Kontroli opracowanym w ramach Projektu 
Wzrost efektywności działalności IOŚ na podstawie doświadczeń norweskich, 
- wytyczne do planowania działalności organów IOŚ zatwierdzone przez GIOŚ7. 
Wśród corocznie wyznaczanych celów kontroli przyjętych do realizacji w kolejnych latach 
uwzględniano kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy ZSEE8. 

(dowód: akta kontroli str. 4-199, 537-551) 

W badanym okresie liczba i rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa) funkcjonowania 
systemu gospodarowania ZSEE zaplanowanych do realizacji w poszczególnych latach 
badanego okresu prezentowały się następująco: 
- w 2014 r. – 31 kontroli (8 kontroli kompleksowych i 23 problemowe), w tym w zakładach 
przetwarzania 16 (odpowiednio 1 i 15), 

                                                 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1688. 
5 Proces planowania kontroli od 2016 r. realizowany jest przez WIOŚ w oparciu o Internetowy System Kontroli (ISK) obejmujący:  
1) dokumentację ISK, na którą składają się m.in opis zasad ewidencjonowania podmiotów, zakładów i kontroli, planowania, 

przeprowadzania i dokumentowania czynności kontrolnych i pokontrolnych, nadzoru nad dokumentacją, 2) informatyczną bazę 
danych o kontrolowanych podmiotach, zakładach, planach kontroli, prowadzonych kontrolach i podejmowanych działaniach 
pokontrolnych, 3) narzędzie informatyczne umożliwiające przeprowadzenie analizy wielokryterialnej, raportowanie oraz 
administrowanie bazą danych, 4) forum wymiany doświadczeń. Dokumentacja ISK została podzielona na 4 części, w tym m.in. 
część I – Zasady prowadzenia kontroli.  

6 Internetowy System Wspomagania Kontroli funkcjonujący do końca 2015 r. 
7 GIOŚ opracowywał wytyczne do planowania działalności przez Inspekcję m.in. w kwietniu 2012 r., październiku 2013 r.  

i październiku 2014 r. oraz listopadzie 2015 r. wskazując w nich m.in. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przez 
podmioty zajmujące się obrotem na rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowaniem zużytego sprzętu 
wynikających z ustawy o ZSEE. Wytyczne były stosowane podczas opracowywania rocznych planów kontroli. 

8 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 (obowiązująca 
od 1 stycznia 2016 r.), wcześniej ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1155 ze zm.) 

Opis stanu  

faktycznego 
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- w 2015 r. – 34 kontrole (3 kontrole kompleksowe i 31 problemowych), w tym w zakładach 
przetwarzania 20 (odpowiednio 3 i 17), 
- w 2016 r. – 30 kontroli (żadnej kontroli kompleksowej i 30 problemowych), w tym  
w zakładach przetwarzania 16 (odpowiednio 0 i 16). 
W planach kontroli uwzględniano: : 
- liczbę i doświadczenie inspektorów, 
- założony stosunek kontroli kompleksowych do problemowych (1:9), 
- czas przewidziany na każdy z rodzajów kontroli, 
- liczbę kontroli do wykonania w ramach cykli kontrolnych, 
- rezerwę czasu przeznaczoną na kontrole nie ujęte w planie (30-45%), 
- liczbę zakładów w których należy przeprowadzić badania/pomiary, 
- liczbę zakładów posiadających system EMAS lub ISO. 

(dowód: akta kontroli str. 554) 

Zmiany w planach kontroli miały miejsce zarówno w 2014 r., jak i 2015 r. W sierpniu 2014 r. 
aneksem nr 1 do planu działalności kontrolnej WIOŚ ograniczono zaplanowaną do kontroli 
liczbę ogółem z 612 do 564 (wykreślono 48 zakładów, nie zmniejszyła się jednak liczba 
kontroli planowanych w zakresie przestrzegania przepisów o ZSEE) kontroli z wyjazdem  
w teren. Najistotniejszym powodem dokonanych zmian były problemy kadrowe - w połowie 
2014 r. 2 inspektorów odeszło z pracy, a 3 przebywało na długotrwałych urlopach 
(wychowawczy, macierzyński, rodzicielski).  
W sierpniu 2015 r. także dokonano weryfikacji założeń planu kontroli WIOŚ. W związku  
z odejściem z pracy w I kw. 2015 r. 2 z 10 inspektorów Działu Inspekcji w Delegaturze WIOŚ 
w Gorzowie Wlkp. oraz długotrwałym zwolnieniem lekarskim kolejnego pracownika, 
zmniejszono liczbę kontroli o 24, tj. do 570. Zarówno w 2014 r. jak i w 2015 r. ograniczeniem 
dotknięto wyłącznie kontrole problemowe, podczas gdy liczba kontroli kompleksowych  
i dokumentacyjnych nie uległa zmianie. 
W rocznych planach kontroli uwzględniane były nie tylko zakłady przetwarzania, u których 
wojewódzki inspektor, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o ZSEE9 z 2005 r. i art. 86 ust. 1 
ustawy o ZSEE z 2015 r., miał obowiązek przeprowadzić, co najmniej jedną kontrolę w roku, 
ale również inne podmioty podlegające ustawie (wprowadzający i zbierający),  
w kolejnych latach 2014-2016) w zakresie ZSEE przeprowadzono 36, 33 i 16 (do 30 września) 
kontroli planowych z czego odpowiednio 18, 19 i 10 w zakładach przetwarzania, pozostałe  
u wprowadzających i zbierających (odpowiednio: 12 i 6, 7 i 7, 6 i 0). 

 (dowód: akta kontroli str. 4-200, 554) 
W badanym okresie nie wystąpiły przypadki kontroli innych instytucji zewnętrznych 
prowadzonych we WIOŚ w zakresie związanym z ZSEE, w szczególności nie miały miejsca 
kontrole GIOŚ ani Wojewody Lubuskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 997) 

1.2. Liczba podmiotów (wg stanu na 30 września 2016 r.) uczestniczących w systemie 
gospodarowania ZSEE funkcjonujących na terenie działania WIOŚ, w tym ujętych w rejestrze 
GIOŚ wynosiła: 

- wprowadzający sprzęt10 – 100 podmiotów, w tym nieznajdujących się w rejestrze GIOŚ: 1, 
skontrolowanych podmiotów w 2014 r.: 17 z tego: planowych - 12, nieplanowych - 5, w 2015 
r.: 12 z tego: planowych - 7, nieplanowych - 5,  w 2016 r. (I-III kw.): 9 z tego: planowych - 6, 
nieplanowych - 3, 

- autoryzowany przedstawiciel – brak podmiotów, brak kontroli, 

- organizacja odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego - brak podmiotów, brak kontroli, 

                                                 
9 Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, ze zm., w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2016 r.  
10 Spośród kontrolowanych w okresie 2014-2016 (III kwartał) wszyscy 13 wprowadzający sprzęt byli jednocześnie zbierającymi. 
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- zbierający zużyty sprzęt - 83, wszystkie w rejestrze GIOŚ, skontrolowanych podmiotów 
w 2014 r.: planowych - 6, nieplanowych - 1, w 2015 r.: planowych - 7, nieplanowych - 0,  
w 2016 r. (I-III kw.): planowych - 0, nieplanowych - 1, 

- prowadzący zakład przetwarzania - 13, wszystkie w rejestrze GIOŚ, skontrolowanych 
podmiotów w 2014 r.: planowych - 18, nieplanowych - 1, w 2015 r.: planowych - 19, 
nieplanowych - 0,  w 2016 r. (I-III kw.): planowych - 10, nieplanowych - 0, 

- prowadzący działalność recyklingu - 4, wszystkie w rejestrze GIOŚ, brak kontroli, 

- prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku - 1, w rejestrze 
GIOŚ, kontrola nieplanowa w 2014 r. - 1. 

(dowód: akta kontroli str. 552-553) 

Jak wyjaśniła p.o. Naczelnika Wydziału Inspekcji niewielka liczba kontroli u zbierających 
wynikała z faktu, że więcej nieprawidłowości w latach 2014-2015 stwierdzano  
u wprowadzających, natomiast na rok 2017 zaplanowano większą liczbę kontroli  
u zbierających w związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonych w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 999) 

Roczne plany kontroli w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania ZSEE zostały 
zrealizowane.  

Liczba zakładów przetwarzania, u których WIOŚ miał obowiązek przeprowadzić kontrolę  
w latach 2014-2016 malała i wynosiła odpowiednio: 16, 15 i 13.  

W okresie objętym kontrolą WIOŚ w podmiotach objętych ustawą o ZSEE: 

- w 2014 r. zaplanował 8 kontroli kompleksowych oraz 23 problemowe, w tym w zakładach 
przetwarzania odpowiednio 1 i 15 kontroli, podczas gdy przeprowadził 8 kontroli 
kompleksowych i 28 problemowych (o 5 więcej niż zaplanowano). Dodatkowo 
przeprowadzono 8 kontroli pozaplanowych, łącznie w podmiotach objętych ustawą o ZSEE 
przeprowadzono 44 kontrole, co stanowiło 3,65% kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ;  

- w 2015 r. zaplanował 3 kontrole kompleksowe i 31 problemowych, w tym w zakładach 
przetwarzania odpowiednio 2 i 17 kontroli, podczas gdy przeprowadził 3 kontrole 
kompleksowe i 30 problemowych (o 1 mniej niż zaplanowano11). Ponadto przeprowadzono 5 
kontroli pozaplanowych. Ogółem w podmiotach objętych ustawą o ZSEE przeprowadzono 38 
kontroli, co stanowiło 2,65% kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ; 

- w 2016 r. nie zaplanował kontroli kompleksowych, natomiast zaplanował 30 problemowych, 
w tym w zakładach przetwarzania 16 kontroli. Do 30 września 2016 r. WIOŚ przeprowadził 16 
kontroli problemowych (w tym 10 w zakładach przetwarzania) oraz 5 kontroli pozaplanowych. 
Ogółem w podmiotach objętych ustawą o ZSEE przeprowadzono 21 kontroli, co stanowiło 
2,31% kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ. 

 (dowód: akta kontroli str. 552-553) 

W kwestii wniosków w zakresie zmian prawa wynikających z przeprowadzanych kontroli i ich 
przekazywania do innych organów Wojewódzki Inspektor wyjaśnił m.in., że wnioski  
w zakresie ewentualnych zmian prawa, w latach 2014-2015 były sygnalizowane 
przedstawicielom Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wątpliwości dotyczyły m.in.  

-  zasadności stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
w sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 2-9 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym (…) 

- braku w ww. ustawie w brzmieniu z 2013 r. sankcji dla wprowadzającego sprzęt nie 
wpisanego do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

                                                 
11 WIOŚ podjął próbę przeprowadzenia kontroli w podmiocie, jednakże nie odbierał on zawiadomień o zamiarze wszczęcia 

kontroli działalności gospodarczej. W czasie wizji lokalnej w terenie stwierdzono, że zakład nie funkcjonuje, wysłane zostały do 
przedsiębiorcy wezwania do stawienia się i uczestnictwa w czynnościach kontrolnych. 



 6 

- braku wskazania w ustawie konkretnego sposobu prowadzenia ewidencji masy sprzętu 
wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego. 

W związku z nowymi regulacjami prawnymi, od 1 stycznia 2016 r. pojawiły się wątpliwości  
w zakresie klasyfikacji niektórych elementów sprzętu elektrycznego. 

Zastrzeżenia budził także brak uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
z art. 95-97 oraz art. 134 wyżej przytaczanej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym mimo stanu obowiązywania ustawy od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 559-564) 

W ramach kontroli z obszaru ZSEE WIOŚ badał również postępowanie z odpadami w tym 
niebezpiecznymi, transport i transgraniczne przemieszczanie odpadów, przestrzeganie 
wydanych decyzji oraz przepisów w zakresie ochrony środowiska, czy też funkcjonowanie 
instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady. 

W toku kontroli inspektorzy WIOŚ weryfikowali wykonanie zarządzeń pokontrolnych  
z poprzednich kontroli a także instruowali kontrolowanych o zmianach stanu prawnego  
w badanych obszarach, realizując w ten sposób nie tylko funkcję prewencyjną ale także 
szkoleniową kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 354-358, 455-462, 431-435 ,621, 629, 638, 646) 

1.3. LWIOŚ zrealizował ogółem 1.205 kontroli w 2014 roku, 1.432 kontrole w 2015 roku oraz 
909 kontroli (według stanu na 30 września br.). Z tego łącznie w badanym okresie 
przeprowadzono 11 kontroli kompleksowych, 74 kontrole problemowe (razem 85 planowych) 
oraz 1812 kontroli interwencyjnych (pozaplanowych) w podmiotach objętych ustawą o ZSEE 

(łącznie 103 kontrole). 

Zrealizowane kontrole w zakresie przedsiębiorców objętych przepisami o ZSEE stanowiły 
2,9% ogółu przeprowadzonych kontroli, natomiast łączny udział kontroli dot. przedsiębiorców 
objętych przepisami o ZSEE w ogólnej liczbie kontroli zrealizowanych przez WIOŚ zmniejszał 
się z 3,65% w 2014 roku do 2,65% w 2015 r. i 2,31% według stanu na 30 września 2016 r. 

Wszystkie kontrole pozaplanowe realizowane były na podstawie zgłoszeń od innych 
podmiotów zewnętrznych w tym w szczególności: organów państwowych (m.in.: inne WIOŚ, 
GIOŚ, policja, straż pożarna, PIP, PIH), organów samorządowych (marszałek województwa), 
osób fizycznych oraz informacji anonimowych. Ustalenia z kontroli pozaplanowych opisano  
w pkt. 1.8. wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 552-554) 

1.4. Wojewódzki Inspektor wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy 
o ZSEE z 2005 r. i art. 86 ust. 1 ustawy o ZSEE z 2015 r., tj. przeprowadzenia, co najmniej raz 
w roku kontroli w każdym z wpisanych w rejestrze GIOŚ zakładach przetwarzania 
znajdujących się na terenie działania WIOŚ. 
W poszczególnych latach 2014-2015 WIOŚ przeprowadził w zakładach przetwarzania 
odpowiednio: 18 i 19 kontroli przy wpisanych do rejestru GIOŚ odpowiednio: 16 i 15 
zakładach. W okresie I-III kw. 2016 r. skontrolowano zaś 10 z 13 zakładów przetwarzania. Na 
dzień 7.12.2016 r. z terenu województwa lubuskiego wpisanych do rejestru przedsiębiorców  
i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostawało 8 podmiotów 
przetwarzających sprzęt. 

(dowód: akta kontroli str. 552-554, 565) 

1.5. W kontrolowanym okresie obowiązywały Wytyczne do przeprowadzania przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska kontroli zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego z maja 2010 r. Obowiązek wykonywania przez wojewódzkiego inspektora 
zadań zgodnych z ogólnymi kierunkami działania, zaleceniami i wytycznymi GIOŚ wynika  
z art. 5 ust. 4 ustawy o IOŚ. 

                                                 
12 Jeden z podmiotów - kontrola planowa w zakładzie przetwarzania z elementami kontroli pozaplanowej (interwencyjnej). 
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Kontrola NIK13 wykazała m.in., że nie w pełni przestrzegano wytycznych z maja 2010 r. GIOŚ 
do przeprowadzania przez IOŚ kontroli zakładów przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

W protokołach z kontroli zakładów przetwarzania nie w pełni odnotowywano elementy 
określone wytycznymi tj. brak m. in.: oceny faktycznych możliwości technologicznych zakładu 
w zakresie ZSEE (pkt V.4.2. wytycznych), odniesienia do prawidłowości prowadzenia 
demontażu przyjętego ZSEE (V.4.4.2), oceny spełniania wymagań prawa budowlanego przez 
zakład przetwarzania (pkt. V.2.) tj. weryfikacji pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego oraz stwierdzenia użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

Ponadto LWIOŚ nie przeprowadził w latach 2014-2015 żadnej kontroli krzyżowej, mimo że 
wytyczne w pkt 4.3. stanowią, iż wskazane jest przeprowadzenie, co najmniej jednej kontroli 
krzyżowej. W badanym okresie przeprowadzona została jedna kontrola krzyżowa w 2016 r., 
która potwierdziła występowanie nieprawidłowości (opis w pkt 1.7). 

(dowód: akta kontroli str. 620-759) 

1.6. W latach 2014-2015 WIOŚ stosował do kontroli wprowadzających i zbierających ZSEE 
opracowane w ramach ISWK zasady prowadzenia kontroli w zakresie ZSEE (wersja 0.03  
z 02.08.2010 r.). 
Jak wyjaśnił LWIOŚ (…) w obowiązującym systemie nie przewidziano list branżowych  
i horyzontalnych dla zakładów objętych ustawą o ZSEE. W związku z powyższym inspektorzy 
opracowali własne listy kontrolne dotyczące kontroli ww. podmiotów na podstawie 
obowiązującej w latach 2014-2015 ustawy z 2005 r. o ZSEE. W 2016 r. listy zostały 
dostosowane do nowego stanu prawnego. 

(dowód: akta kontroli str. 809, 1001-1010) 

1.7. W badanym okresie LWIOŚ przeprowadził we wrześniu 2016 r. jedną kontrolę krzyżową 
obejmującą zakresem zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Po kontroli interwencyjnej  
w jednym z podmiotów zajmujących się sprzedażą i exportem monitorów WIOŚ wszczął 
kontrolę u przedsiębiorcy będącego odbiorcą tych monitorów. Ustalenia kontroli wszczętej  
w trybie interwencyjnym bez dokonania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia (art. 79 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej14) obejmowały: 
- przedsiębiorca nie prowadził ewidencji zbieranych odpadów, 
- przedsiębiorca zbierał odpady nie ujęte w pozwoleniu, 
- przedsiębiorca posiadał nierzetelne zestawienie danych o opadach (nie uwzględniono 
wszystkich rodzajów odpadów oraz wystąpiły różnice w dokumentacji co do masy odpadów), 
- przedsiębiorca niezgodnie z prawdą poinformował LWIOŚ o wykonaniu zarządzenia 
pokontrolnego z 17.04.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 455-469, 810-815) 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wyjaśnił, że (…)  
w planie działalności kontrolnej na rok 2017, WIOŚ uwzględnił rezerwę czasową na 
przeprowadzenie kontroli krzyżowych w związku w kontrolą zakładów przetwarzania na 
terenie województwa. 
Kierująca LWIOŚ do marca 2016 roku wyjaśniła natomiast, że: w zasadzie nie miałam 
świadomości konieczności wykonania jakiejkolwiek kontroli krzyżowej przynajmniej raz do 
roku. To pojęcie w trakcie narad czy w sprawozdaniach nie funkcjonowało, stąd brak takich 
kontroli w latach 2014-2015. 

(dowód: akta sprawy str. 805-809/1, 817-819) 

1.8. Naruszenia ustawy o ZSEE lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach15 
stwierdzono w 38 z 85 kontroli planowych oraz 18 z 19 kontroli pozaplanowych. Najczęściej 

                                                 
13 Badaniem objęto dokumentację 9 z 47 (19,1%) kontroli planowych przeprowadzonych  
w zakładach przetwarzania w latach 2014-2016. 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm. 
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm. 
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stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły kwestii formalnych, tj.: obowiązków rejestrowych 
(brak wpisu lub wpis nieaktualny16), ewidencyjnych17, niewypełniania obowiązków 
informacyjnych (wynikający z art. 22 ust. 1 ustawy o ZSEE w brzmieniu sprzed 01.01.2016 r. – 
nie dołączanie do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wymaganych 
informacji)18 bądź sprawozdawczych19.  
Ponadto stwierdzono naruszenia art. 27 (naruszenie obowiązku zorganizowania  
i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt, przetwarzania, odzysku, w tym 
recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych) i art. 41 pkt 1 
(sprzedaż sprzętu wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego nie wpisanego do 
rejestru GIOŚ) ustawy o ZSEE w brzmieniu sprzed 01.01.2016 r.  
Dodatkowo wśród istotnych ustaleń wystąpiły dwa przypadki naruszeń z art. 36 ust. 1 ustawy 
o ZSEE w brzmieniu sprzed 01.01.2016 r., dotyczące mieszania odpadów oraz jeden 
przypadek prowadzenia odzysku metali kolorowych z odpadów w tym elektronicznych bez 
zezwolenia (art. 41 ustawy o odpadach).  

(dowód: akta kontroli. 291-531, 828, 294, 317-318, 347, 365, 374, 391, 405-406, 419-420, 
442-443, 461, 474, 504, 521) 

W kontroli interwencyjnej dotyczącej sprawy 18/15 w trakcie wizji lokalnej terenu stwierdzono 
składowanie zużytego sprzętu razem z innymi odpadami (wymierzono grzywnę 300 zł), 
natomiast w kontroli interwencyjnej dotyczącej sprawy nr 1/2 z 2014 roku stwierdzono 
przetwarzanie (odzysk) odpadów poprzez usuwanie drobnych elementów z płyt 
komputerowych bez posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. W sprawie tej LWIOŚ 
skierował pisma do innych organów (w tym ścigania) oraz wydał decyzję wymierzającą karę 
pieniężną w wysokości 2 tys. zł za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów bez wymaganego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 328-341, 470-477) 
W objętych analizą kontrolach planowych stwierdzono natomiast najczęściej naruszenie 
obowiązków „rejestrowych” (w tym: brak dokonania wpisu do rejestru GIOŚ), 
sprawozdawczych (w tym: brak sprawozdań lub nierzetelne sprawozdania) i informacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 820-831) 
W badanych kontrolach pozaplanowych stwierdzano ponadto brak oznakowania sprzętu 
oznakowaniem selektywnego zbierania, nieprowadzenie kart ewidencyjnych bądź 
prowadzenie ewidencji w sposób wadliwy (nieprawidłowe formularze) lub nierzetelnie. 

(dowód: akta kontroli str. 294, 317-318, 347, 365, 374, 391, 405-406, 419-420, 442-443, 461, 
474, 504, 521) 

W poddanych analizie kontrolach WIOŚ w badanym okresie w 15 protokołach Inspekcja 
stwierdziła uchybienia dotyczące przedkładania przez zbierającego ZSEE do GIOŚ 
sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu 
(sprawozdanie nieterminowe - 1, sprawozdanie nierzetelnie – 8, brak sprawozdania – 6). 

(dowód: akta kontroli str. 354-359, 370-376, 385-392, 455-462, 1011-1070) 
W jednym przypadku pomimo podjętych prób wszczęcia kontroli (kilkukrotne zawiadomienia  
i wezwania w okresie od lutego 2015 roku do czerwca 2016 roku) WIOŚ bezskutecznie 
podejmowali działania zmierzające do zainicjowania kontroli u przedsiębiorcy (sprawa nr 
53/16).  

 (dowód: akta kontroli str. 346-346/6) 

1.9. W kontrolowanym okresie LWIOŚ sformułował zarządzenia pokontrolne w odniesieniu do 
18 z 19 podmiotów, u których po przeprowadzeniu kontroli stwierdzono naruszenia ustawy  
o ZSEE lub ustawy o odpadach. Zarządzenia takie zostały wydane po 18 kontrolach 
interwencyjnych. Wszystkie kontrolowane podmioty udzieliły odpowiedzi na zarządzenia 

                                                 
16 Tego typu uchybienia stwierdzono w 10 planowych i 9 pozaplanowych kontrolach. 
17 Tego typu uchybienia stwierdzono w 12 planowych i 8 pozaplanowych kontrolach. 
18 Tego typu uchybienia stwierdzono w 6 planowych i 7 pozaplanowych kontrolach. 
19 Tego typu uchybienia stwierdzono w 18 planowych i 6 pozaplanowych kontrolach. 
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pokontrolne (jeden podmiot udzielił odpowiedzi po wezwaniu) informując WIOŚ o wykonaniu 
zarządzeń pokontrolnych. W badanym okresie wystąpiły  dwa przypadki, w których podmioty 
niezgodnie z prawdą poinformowały LWIOŚ o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego20. 
Sformułowane przez LWIOŚ zarządzenia pokontrolne dotyczyły najczęściej: 

 dokonania wpisu do rejestru GIOŚ dla wprowadzających sprzęt i/lub zbierających zużyty 
sprzęt; 

 realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy o ZSEE; 

 sprzedaży sprzętu wyłącznie od wprowadzającego zarejestrowanego w GIOŚ (art. 41 
ustawy o ZSEE); 

 prowadzenia rejestrów (dot. masy i rodzaju wprowadzonego sprzętu, oraz odpadów lub 
kart odpadów); 

 składania sprawozdań do Marszałka Województwa lub GIOŚ; 

 zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt, przetwarzania, 
odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu z gospodarstw 
domowych (art. 27 ustawy o ZSEE); 

(dowód: akta kontroli str. 296-298, 307-308, 320-323, 351-353, 360-361, 367- 369, 377-379, 
393-396, 408-410, 422-426, 436-438, 445-448, 463-466, 478-481, 507-510, 523-525) 

1.10. W kontrolowanym okresie LWIOŚ nie wydał żadnej decyzji wstrzymującej działalność 
podmiotu aktywnego w obszarze ZSEE, stosował natomiast sankcje za naruszenia przepisów 
ustawy o ZSEE oraz przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 

Sankcję w formie pouczenia LWIOŚ zastosował w odniesieniu do: 

 naruszenia art. 22 ust.1 ustawy o ZSEE (pięć przypadków)21, 

 naruszenia art. 32 ust.1 ustawy o ZSEE (trzy przypadki), 

 naruszenia art. 66 ust.1 i/lub art. 67 ust.1 ustawy o odpadach (dwa przypadki)22,  

 naruszenie art. 8 ust.2 ustawy o odpadach (jeden przypadek)23 

 naruszenia art. 75 ustawy o odpadach (jeden przypadek), 

 naruszenia art. 31a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (jeden przypadek). 
Sankcję w formie mandatu LWIOŚ zastosował natomiast pięciokrotnie na łączna kwotę 1,5 
tys. zł w odniesieniu do: 

 naruszenia art. 22 ust.1 ustawy o ZSEE (jeden przypadek 200 zł), 

 naruszenia art. 32 ustawy o ZSEE (jeden przypadek 300 zł),  

 naruszenia art. 36 ustawy o ZSEE (jeden przypadek 300 zł), 

 naruszenia art. 66 ust.1 ustawy o odpadach (jeden  przypadek 200 zł), 

 naruszenia art. 31a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (jeden przypadek 500 zł). 
LWIOŚ nałożył i wyegzekwował w badanym okresie administracyjne kary pieniężne24  
w łącznej kwocie 43 tys. zł, w tym 40 tys. zł w ramach kontroli pozaplanowych m.in. za 
naruszenie: 

 art. 27 ustawy o ZSEE (pięć decyzji - każda na kwotę 5 tys. zł)25, 

 art. 41 pkt 1 ustawy o ZSEE (dwie decyzje - każda na kwotę 5 tys. zł), 

 art. 41 ust.1 ustawy o odpadach (dwie decyzje: 1 tys. zł, i 2 tys. zł), 

 art. 75 ust.1 pkt 1 i 76 ust. 1 ustawy o odpadach (dwie decyzje po 500 zł)26, 

                                                 
20 W przypadku sprawy nr 3/72 inspektor LWIOŚ nałożył mandat w wysokości 500 zł, a w przypadku sprawy nr 1/85 zastosowano 

pouczenie. 
21 Wyjątkiem było nałożenie mandatu za to naruszenie w sprawie nr 2/6/12. 
22 Przypadki z 2016 roku. Przed 2016 rokiem tego rodzaju naruszenia nie były sankcjonowane. 
23 Przypadek dotyczył braku wystąpienia o dokonanie zmian w rejestrze GIOŚ (nie uwzględniającego nowo powstałego oddziału 

w innej lokalizacji). 
24 Wszystkie nałożone kary pieniężne za naruszenia przepisów ustawy o ZSEE były wymierzane były przez LWIOŚ w najniższej 

wysokości 5 tys. zł (z ustawowego przedziału od 5 do 500 tys. zł) i to niezależnie od ilości stwierdzonych w kontroli naruszeń. 
25 Jedna z decyzji została uchylona przez GIOŚ i przekazana do ponownego rozpatrzenia (sprawa nr 18/15). 
26 W podstawie prawnej jednej z decyzji wskazano także na naruszenie art. 51 ustawy o ZSEE. 
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 art. 194 ust.1 pkt 4 i art. 196 ustawy o odpadach (dwie decyzje na kwotę 1 tys. zł 
każda), 

 art. 237 ustawy o odpadach (jedna decyzja na kwotę 500 zł), 

 art. 200 ustawy o odpadach (cztery decyzje po 500 zł) 
(dowód: akta kontroli str. 285-291, 362, 430, 832-836) 

W związku ze stwierdzanymi naruszeniami LWIOŚ nie kierował spraw do sądu  
o ukaranie, natomiast w jednej sprawie skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa do prokuratury (sprawa nr 1/2)27. 

W dwóch sprawach LWIOŚ skierował ponadto zawiadomienia do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o stwierdzonych przypadkach wystąpienia szkody  
w środowisku (sprawy o nr 1/2 i 5/1/4). W sprawie nr 1/2 LWIOŚ zawiadomił ponadto 
Państwową Inspekcję Pracy w związku z podejrzeniem nielegalnego zatrudniania osób 
fizycznych na terenie kontrolowanej firmy. Ponadto w przypadku stwierdzenia braku złożenia 
sprawozdania do marszałka województwa WIOŚ kierował w tej sprawie pismo do urzędu 
marszałkowskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 285-290, 328, 343-353) 
W przypadku 3 kontroli po stwierdzeniu nieprawidłowości z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach 
LWIOŚ z uwagi na brak możliwości nałożenia mandatu nie zastosował sankcji, a jednocześnie 
nie kierował do właściwych organów wniosków o ukaranie.  

(dowód: akta kontroli str. 346/8-348, 385-391, 470-477) 
1.11. LWIOŚ przy realizacji czynności kontrolnych współdziałał z organami jednostek 
samorządu terytorialnego oraz organami administracji państwowej. Trzynaście  
z dziewiętnastu (68,4%) kontroli interwencyjnych z obszaru ZSEE przeprowadzonych zostało 
po zawiadomieniu ze strony tych organów (wszystkie zakończyły się stwierdzeniem 
nieprawidłowości w obszarze ZSEE). Wskutek informacji przekazanych przez Marszałka 
Województwa Lubuskiego LWIOŚ przeprowadził dwie kontrole28, a na podstawie pism 
otrzymanych od GIOŚ lub innych WIOŚ z terenu kraju, LWIOŚ przeprowadził siedem kontroli 
pozaplanowych. Dodatkowo na zlecenie lub wskutek zawiadomienia innych organów (Policja, 
PIH, PSP, inny organ29) przeprowadził cztery kontrole. Poza powyższymi kontrole 
pozaplanowe inicjowane były m.in. przez: zespół adwokacki, 3 anonimy, a ponadto WIOŚ  
z własnej inicjatywy przeprowadził jedną pozaplanową kontrolę krzyżową. 

(dowód: akta kontroli str. 285-290, 362, 430) 
1.12. Stosownie do art. 5 ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy o IOŚ, wojewódzki inspektor, kierując 
działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa, dokonuje na obszarze 
województwa analiz i ocen przestrzegania przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. 
ustawy. WIOŚ obowiązek prowadzenie analiz realizował poprzez sporządzanie  
i przedkładanie do GIOŚ corocznej informacji o działalności IOŚ oraz sporządzanie  
i publikację cyklicznych raportów o stanie środowiska. Ww. dokumenty zawierały m.in. analizę 
oraz ocenę przestrzegania przepisów z zakresu ZSEE.  

(dowód: akta kontroli str. 837-870) 

1.13. Kontrole przedsiębiorców objętych przepisami o ZSEE realizowały 2 osoby, tj. 9,5% 
faktycznie prowadzących czynności kontrolne w Inspektoracie i Delegaturze (odpowiednio 
Wydział i Dział Inspekcji)30 i 7,4% ogółem pracowników inspekcji (w związku z długotrwałymi 
urlopami i zwolnieniami).  

                                                 
27 Podejrzenie dotyczyło nielegalnego odzysku metali kolorowych z odpadów złomu i odpadów elektronicznych (płyty 

komputerowe) ze skutkami w postaci pogorszenia stanu środowiska. 
28 Sprawa 1/375 w 2015 roku oraz sprawa 3/72 w 2016 roku. 
29 W treści protokołu WIOŚ wskazano że wniosek pochodzi od innego organu. 
30 21 osób przy 27 ogółem w Wydziale i Dziale Inspekcji WIOŚ wg. stanu na 30.06.2016 r., (łącznie 4 osoby na urlopach 

długotrwałych i 2 nieprowadzące kontroli). 
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W latach 2014-2016 (do 30 września) osoby te zrealizowały łącznie 615 kontroli (17,3% 
kontroli ogółem), w tym 103 w podmiotach objętych ustawą o ZSEE, przy ogólnej licznie 3.546 
kontroli. 

Pracownicy kontrolujący przedsiębiorstwa z zakresu ZSEE posiadali wykształcenie  
w zakresie ochrony środowiska.  

W badanym okresie doszło do znacznej fluktuacji kadry wykonującej czynności kontrolne.  
W 2014 r. z komórek inspekcyjnych WIOŚ odeszły 3 osoby, w 2015 r. odeszły kolejne 4 
osoby, w 2016 r. - 3 osoby. 

Jak wskazano w piśmie do Wojewody Lubuskiego z 19.09.2016 r. poważnym problemem  
w bieżącej działalności inspekcyjnej jest występująca w Wydziale i Dziale Inspekcji fluktuacja 
kadr. Główną przyczyną zwolnień z pracy wyszkolonych inspektorów i trudności  
w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników są zbyt niskie płace31 w stosunku do 
oferowanych przez zewnętrzny rynek pracy. 

Zatrudnienie ogółem w komórkach inspekcji zmalało z 28 osób na koniec 2014 r. do 27 na 
koniec I półrocza 2016 r., przy czym liczba osób wykonujących kontrole, przede wszystkim  
w związku z długotrwałymi nieobecnościami była niższa i wynosiła 21 osób (na 30.06.2016 r.). 

W latach 2014-2015 pracownicy komórek inspekcyjnych uczestniczyli w szkoleniach  
w zakresie związanym ze ZSEE organizowanych przez GIOŚ, natomiast w 2016 r. brak było 
szkoleń (GIOŚ nie organizował szkolenia). 

WIOŚ sygnalizował Wojewodzie Lubuskiemu w 2016 r. trzykrotnie potrzeby w zakresie 
utworzenia dodatkowych etatów32 (2 etatów w czerwcu oraz 3 etatów dwukrotnie we wrześniu) 
w odpowiedzi otrzymując informację, że w 2017 r. nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek 
zmian w planowanych wydatkach. Wcześniej w lipcu 2014 r. LWIOŚ przekazał na wniosek 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z przystąpieniem do prac związanych  
z opracowywaniem projektu ustawy budżetowej na 2015 r. wykaz zadań nałożonych w latach 
2010-2014 i od 2015 roku ze wskazaniem liczby etatów, kosztów (kwot niedoboru)  
i potencjalnych skutków zaniechań. 

(dowód: akta kontroli str. 871-937) 
1.14. Zgodnie z § 22 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego LWIOŚ (dalej: Regulamin) 
rozpatrywanie skarg i wniosków należało do zadań wspólnych wydziałów, działów  
i laboratorium w zakresie spraw powierzonych tym komórkom. W kontrolowanym okresie 
wnioski i skargi dotyczące działalności przedsiębiorców objętych przepisami o ZSEE były 
realizowane zgodnie z § 26 pkt 17) Regulaminu przez Wydział Inspekcji. Wszystkie skargi  
i wnioski rejestrowane były w elektronicznym systemie wspomagania obiegu dokumentów 
eDok. W 2014 roku odnotowano jedną skargę, a w 2015 roku, dwie skargi (żadna nie 
dotyczyła obszaru ZSEE). Według stanu na 30 listopada 2016 roku nie odnotowano żadnych 
skarg. 

Ewidencja skarg prowadzona była w kontrolowanym okresie przez Wydział Administracyjno-
Techniczny (od września 2016 roku Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia), natomiast rejestr 
wniosków33 dotyczących stanu środowiska w zakresie ustawy o ZSEE oraz ustawy  
o odpadach prowadził w wersji papierowej Wydział Inspekcji bez podziału na obszary, których 
dotyczyły wnioski. Akta spraw zawarto w teczkach, których oznaczenia odnosiły się do 
podmiotu a nie poszczególnych postępowań, stąd zawierały one wszystkie dotychczasowe 
postępowania związane z danym podmiotem. 

W rejestrze wniosków Wydziału Inspekcji odnotowano: 202 wnioski w 2014 roku, 251  
wniosków w 2015 roku oraz 308 wniosków w 2016 roku (stan na 1 grudnia 2016 r.). 

                                                 
31 Ok. 2.500 zł brutto w 2014 r. i ok 2.700 zł brutto w 2015 r. 
32 W celu zwiększenia skuteczności kontroli w zwalczaniu szarej strefy. 
33 Jako wnioski WIOŚ uznawała wszelkie wnioski (w tym także od innych organów administracji) o podjęcie interwencji, w tym 

również interpelacje pochodzące od parlamentarzystów oraz podania załatwiane  na podstawie art. 65 lub art. 66 kpa. 



 12 

Problematyki ZSEE dotyczyły tylko dwa z nich. W obu przypadkach wnioski zostały 
rozpatrzone zgodnie z  działem VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego34 (kpa). 

(dowód: akta kontroli str. 201-239, 284, 938-962) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Stosownie do art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy IOŚ wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
kierując działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa wykonuje jej 
zadania zgodnie z ogólnymi kierunkami działania, zaleceniami i wytycznymi Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. 
Analiza dokumentacji z 9 kontroli zakładów przetwarzania z obszaru ZSEE, zrealizowanych 
przez LWIOŚ w latach 2014-2016, wykazała m.in., że: 
- w protokołach z 9 kontroli poddanych analizie zakładów przetwarzania nie odnotowywano  
w pełni elementów określonych wytycznymi tj. m. in. dotyczących oceny faktycznych 
możliwości technologicznych zakładu w zakresie ZSEE (pkt V.4.2. wytycznych), prawidłowości 
prowadzenia demontażu przyjętego ZSEE (V.4.4.2).  

 (dowód: akta kontroli str. 620-759) 
P.o. Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ wyjaśniła że: (…) W przypadku przedmiotowych 
zakładów stwierdzone zgodności odnotowywane są w protokołach w pierwszym roku i nie 
powielane w latach następnych (…). W przypadku wystąpienia istotnych zmian 
technologicznych czy formalno-prawnych w funkcjonowaniu zakładu fakt ten jest 
odnotowywany w bieżącym protokole z kontroli. Każda kontrola zakładu przetwarzania ZSEE 
rozpoczyna się od wizji lokalnej terenu w czasie, której przedstawiciel zakładu omawia 
poszczególne etapy procesu przetwarzania oraz opowiada o zmianach jakie zaszły od 
ostatniej kontroli. W przypadku nie stwierdzenia przez inspektora zmian w procesie 
przetwarzania w protokole z kontroli nie odnosi się on do punktów 4.2 i 4.4.2 rozdział V 
„Wytycznych do przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zakładów 
przetwarzania ZSEE”. 
W pełni zautomatyzowaną linię przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego na terenie województwa lubuskiego posiada Stena Recycling Sp. z o.o. 
Oddział we Wschowie. Natomiast z kontrolowanych np. ZGKiM czy Martlen Górna Sp. J., 
proces przetwarzania odbywa się sporadycznie przy zastosowaniu narzędzi ręcznych. 

(dowód: akta kontroli str. 532-534) 
Kierująca LWIOŚ do marca 2016 roku Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
w Zielonej Górze wyjaśniła, że: (…) inspektorzy w zakładach przetwarzania spędzają 
stosunkowo dużo czasu (także w ramach kontroli innych niż ZSEE). Zakłady są kontrolowane 
co najmniej raz w roku. W związku z tym brak odnotowywania w protokołach pewnych 
informacji wynikał najprawdopodobniej z rutyny oraz faktu, iż dla inspektora dane te były 
znane i oczywiste np. dane dotyczące spełniania wymagań prawa budowlanego - wskazania 
pozwolenia na użytkowanie, użytkowania nieruchomości zgodnego z przeznaczeniem, 
prawidłowości prowadzenia demontażu przyjętego ZSEE. Inspektorzy skupiali się na 
najpewniej na najważniejszych kwestiach co jest także pokłosiem znacznej ilości kontroli jakie 
realizuje każdy z inspektorów i ich dużego obciążenia obowiązkami. 

(dowód: akta kontroli str. 817-819) 
Zdaniem NIK Inspektorat powinien w kompletny i rzetelny sposób odzwierciedlać ustalenia 
dokonywane w toku kontroli w zakładach przetwarzania, poprzez prezentowanie wszystkich 
elementów określonych wytycznymi GIOŚ. 
  
2. Analiza sposobu postępowania przez LWIOŚ w zakresie pozaplanowych kontroli 
interwencyjnych z obszaru ZSEE, zrealizowanych przez LWIOŚ w latach 2014-2016, 

                                                 
34 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wykazała m.in., że: 
a) LWIOŚ nie przeprowadził postępowania oraz nie wydał decyzji nakładających 

administracyjną karę pieniężną przewidzianą w art. 80 ust. 8 ustawy ZSEE po 
stwierdzeniu naruszenia art. 41 pkt 1 ustawy. Stan taki dotyczył ustaleń z dwóch kontroli 
w 2014 roku (sprawy nr 6/1/13 i nr 1/284), dwóch kontroli z 2015 roku (sprawy nr 47/10  
i nr 43/24) oraz jednej kontroli z 2016 roku (sprawa nr 3/72)35. I tak: 
- w sprawie nr 6/1/13 LWIOŚ od lipca 2014 roku nie wszczął postępowania i nie wydał 
decyzji w sprawie wymierzenia kary za naruszenie art. 41 ust.1 ustawy o ZSEE (LWIOŚ 
po tej kontroli wszczął jedynie 28 kwietnia 2015 roku postępowanie i wydał 2 czerwca 
2015 r. decyzję w sprawie nałożenia kary za naruszenie art. 27 ustawy o ZSEE); 
- w sprawie nr 1/28436 LWIOŚ od września 2014 roku nie wszczął postępowania i nie 
wydał decyzji w sprawie wymierzenia kary za naruszenie art. 41 ust. 1 ustawy o ZSEE 
(LWIOŚ po tej kontroli wszczął jedynie 31 marca 2015 roku postępowanie i wydał  
3 czerwca 2016 r. decyzję w sprawie nałożenia kary za naruszenie art.27 ustawy  
o ZSEE); 
- w sprawie nr 47/1037 LWIOŚ od września 2015 roku LWIOŚ nie wszczął postępowania 
w sprawie wymierzenia kary za naruszenie art. 41 ust.1 ustawy o ZSEE (LWIOŚ po tej 
kontroli wszczął jedynie 20 października 2015 roku postępowanie i wydał 12 stycznia 
2016 r. decyzję w sprawie nałożenia kary za naruszenie art. 27 ustawy o ZSEE); 
- w sprawie nr 43/2438 od stycznia 2016 roku nie wszczęto postępowania i nie wydano 
decyzji nakładającej karę za naruszenie art. 41 pkt.1 ustawy o ZSEE; 
- w sprawie nr 3/7239 LWIOŚ wszczął postępowanie, lecz nie wydał od sierpnia 2016 
roku decyzji sankcjonującej naruszenie art. 41 pkt 1 ustawy o ZSEE mimo, że 
sankcjonował to naruszenie wcześniej po kontroli w 2015 roku nakładając wówczas karę 
pieniężną 5 tys. zł za takie samo naruszenie. 

b) LWIOŚ przy określeniu wysokości kary, nie uwzględniał skali prowadzonej działalności 
oraz zakresu i okoliczności stwierdzanych naruszeń, do czego zobowiązywał  art. 80 ust. 
11 ustawy o ZSEE (w szczególności w sprawach o nr 18/15, 47/10 i 1/284 nie ustalono 
masy sprzętu, którą wprowadzający wprowadził do obrotu, a 6/1/13 ustalenie oparto na 
oświadczeniu kontrolowanego bez jego późniejszej weryfikacji). Ponadto LWIOŚ nie 
uwzględniał skali prowadzonej działalności i nie różnicował wysokości wymierzanych kar, 
zarówno w odniesieniu do hurtownika, który wprowadził kilka ton sprzętu (sprawa nr 
3/72) jak również w odniesieniu do podmiotu, który dokonał jednorazowej sprzedaży 77 
sztuk monitorów (sprawa nr 1/197)40. W obu tych przypadkach wymierzono karę  
w wysokości 5 tys. zł (przy przedziale kar od 5 do 500 tys. zł.) 

c) W sprawie nr 18/1541 LWIOŚ prowadził postępowanie i wydał decyzję w oparciu  
o niewłaściwą podstawę prawną (kpa zamiast Ordynacji podatkowej), co skutkowało 
uchyleniem decyzji przez GIOŚ i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia.  
W tej sytuacji LWIOŚ bez formalnego zakończenia postępowania prowadzonego na 

                                                 
35 Naruszenia stwierdzono w protokołach kontroli o nr: WI.7023.391.2014.MM z 24.09.2014 r., WI.7023.331.2016.MM  

z 04.08.2016 r., WI.7023.539.2015.MM z 15.01.2015 r., WI.7023.378.2015.MM z 09.09.2015 r. oraz DI.7023.116.2014.AS  
z 29.07.2014 r. 

36 Kontrolą objęto 2014 rok. W protokole kontroli z 24 września 2015 r. wykazano ponadto nieobjęte sankcjami naruszenie art. 7 
ust.1 pkt 2 i art. 21 ust.1 oraz art. 32 ust.1 ww. ustawy. 

37 Kontrolą objęto 2015 rok. LWIOŚ wydał 12 stycznia 2016 r. decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł za 
naruszenie obowiązku z art. 27 ustawy o ZSEE (w protokole kontroli z 9 września 2015 r. wykazano ponadto nieobjęte 
sankcjami naruszenie art. 7 ust.1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 41 ust.1 ww. ustawy). 

38 Kontrola objęła lata 2014 i 2015. Kontrola z 2016 roku wykazała ponadto naruszenie art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o ZSEE oraz, że 
firma niezgodnie z prawdą poinformowała w 2015 roku o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego w tym zakresie (za naruszenie 
art. 31a ustawy z dnia o Inspekcji Ochrony Środowiska  została ukarana w 2016 roku grzywną 500 zł). 

39 W sprawie 3/72 LWIOŚ we wcześniejszym okresie  wydał 3 maja 2015 r. decyzję sankcjonującą wcześniej stwierdzone już 
naruszenie art.41 pkt 1 ustawy o ZSEE opisane w protokole kontroli z 23.03.2015 r. Kontrola obejmowała lata 2013-2014. 

40 Inspektorzy w przypadku braku prowadzenia przez kontrolowanego ewidencji  rodzaju i ilości wprowadzonego sprzętu nie 
ustalali skali obrotów w oparciu o inne dowody u przedsiębiorcy (np. ewidencję sprzedaży). 

41 Kontrola objęła rok 2013 i 2014 (do dnia zakończenia kontroli). 
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podstawie kpa, wszczął kolejne postępowanie w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa 
(nieprawidłowości były stwierdzone w protokole z 29 lipca 2014 roku). 

d) LWIOŚ pozostawał w bezczynności (m.in. w sprawach nr 18/1542, 1/17543) i podejmował 
nieskuteczne działania (sprawa nr 53/16)44. Stosownie do art. 79 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku bezskuteczności lub utrudnień  
w doręczeniu zawiadomienia WIOŚ uprawniony był do wszczęcia kontroli bez 
zawiadomienia. 

(dowód: akta kontroli str. 283-531)  
Pełniący od sierpnia 2016 roku obowiązki Naczelnika Wydziału Inspekcji LWIOŚ, pracownik 
wyjaśnił, że poza jednym pismem dotyczącym sankcjonowania za brak wpisu w rejestrze 
GIOŚ, nie było innych wytycznych dotyczących nakładania sankcji, w związku z czym przyjęto 
zasadę karania przedsiębiorcy za jedno ze stwierdzonych naruszeń. (…) Każda kontrola jest 
inna i w danym konkretnym przypadku inspektor oceniał dany podmiot indywidualnie. (…) 
Przepisy zmieniały się na przestrzeni kontrolowanych lat. (…) W związku z brakami 
kadrowymi i dużą ilością spraw w niektórych przypadkach nie przygotowano jeszcze 
projektów wszystkich pism i decyzji. Inspektorzy jedynie przedstawiają projekty zawierające 
propozycje. Ostateczny kształt decyzji i innych pism zależy od uwag ze strony obsługi prawnej 
i decyzji Wojewódzkiego Inspektora. Najniższe proponowane kary wynikały często z tego, że 
sprawy dotyczyły mikroprzedsiębiorców, których nie byłoby stać na ich zapłacenie. Nie 
wprowadzili oni dużej ilości sprzętu i w ocenie inspektora taka wysokość kary spełniała swoją 
funkcję. Inne błędy wynikały m.in. z tego, że w ostatnim czasie brak było szkoleń w zakresie 
procedur administracyjnych oraz wystarczającej obsługi prawnej. Natomiast przeprowadzone 
szkolenia z ustawy o ZSEE były w mojej ocenie niewystarczające. 

(dowód: akta sprawy str. 532-534) 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wyjaśnił, że powyższe 
nieprawidłowości były wynikiem braku czujności ze strony radcy prawnego opiniującego 
przedkładane przez Wydział Inspekcji projekty decyzji. W marcu 2016 roku jeden z radców 
prawnych obsługujących LWIOŚ został zwolniony i obsługę wszystkich spraw musiał przejąć 
drugi z radców prawnych. Od sierpnia 2016 roku LWIOŚ zawarł umowę na obsługę prawną  
z jedną z zielonogórskich kancelarii prawnych. Ponadto od czerwca 2016 roku koordynacja 
pracy Wydziału Inspekcji została powierzona jednemu z inspektorów w Wydziale wskutek 
nagłej choroby dotychczasowego Naczelnika Wydziału Inspekcji. Dodał, że ilość spraw 
przewyższa możliwości kadrowe Inspektoratu. W związku z przeciążeniem obowiązkami 
inspektorów nie byli oni w stanie dotrzymać wszystkich terminów. Kierownictwo dysponuje 
możliwością monitorowania spraw poprzez system eDok, jednak z uwagi na liczne obowiązki 
nie udało się na żadnym poziomie wychwycić i usunąć zaległości. Zadeklarował, że zostanie 
przeprowadzony przegląd tych spraw i zostaną podjęte odpowiednie działania. W celu 
wyeliminowania błędów i zapewnienia inspektorom skutecznego wsparcia merytorycznego 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Szkoleń zbiera informacje o potrzebach szkoleniowych  
i w pierwszym rzędzie zostaną przeprowadzone przez prawników zewnętrznej kancelarii 
prawnej szkolenia pracowników Wydziału Inspekcji z zakresu procedur administracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 535-536) 
Kierujący LWIOŚ do marca 2016 roku Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
w Zielonej Górze wyjaśnił, że w WIOŚ było dwóch radców prawnych dostępnych przez 4 z 5 
dni w tygodniu oraz jeden dodatkowo w delegaturze. Jego zdaniem była zapewniona pełna 

                                                 
42 Od listopada 2015 roku LWIOŚ nie podjął żadnych czynności w sprawie po jej zwróceniu do ponownego rozpatrzenia przez 

GIOŚ. Kontrola dotyczyła roku 2013 i 2014 (do dnia zakończenia kontroli). 
43 W dniu 25 kwietnia 2016 r. zakończono kontrolę, a zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wymierzenia kary 

pieniężnej skierowano do strony 27 października 2016 r. Dotychczas nie zakończono postępowania i nie wydano decyzji. 
Kontrola obejmowała bieżącą działalność w 2016 roku. 

44 LWIOŚ wysyłał bezskutecznie zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia kontroli (24 lutego, 8 czerwca oraz 31sierpnia 2016 r.) 
oraz wezwania do przedsiębiorcy (4 listopada oraz 3 grudnia 2016 r.). Ostatnia korespondencja z przedsiębiorca datowana jest 
na dzień 5 sierpnia 2016 r.  
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dostępność, gdyż nie docierały do niego sygnały o problemach. Oczywiście radca był 
oblegany i niekiedy nie było możliwości konsultacji danego dnia, ale nie można stwierdzić że 
dostępu prawnika dla pracowników nie zapewniono. Projekty decyzji opracowywane były  
w Wydziale Inspekcji i wraz z aktami przekazywane były do radcy prawnego, który po 
weryfikacji przekazywał uwagi i na końcu przekazywano je do podpisu LWIOŚ. W sytuacji, 
gdy coś budziło zaniepokojenie LWIOŚ to prosił o załączniki, ale najczęściej nie było takiej 
potrzeby. LWIOŚ dodał, że w nawale spraw mogły mu pewne zagadnienia umknąć. Według 
LWIOŚ sankcje za stwierdzone naruszenia proponowali Inspektorzy razem z Naczelnikiem 
Wydziału Inspekcji i być może w nawale spraw zbyt powierzchownie podchodzili do spraw  
w ramach swobodnego uznania. Faktem jest, że rozpiętość kar zgodnie z ustawą o ZSEE była 
duża i pracownicy nie potrafili sobie poradzić z miarkowaniem, ale nie docierały do LWIOŚ 
sygnały, że mogą w tym obszarze wystąpić nieprawidłowości. W odniesieniu do sprawy o nr 
53/16 LWIOŚ wyjaśnił, że nie pamięta tej sprawy, ale co do zasady kierowano w takich 
przypadkach zawiadomienia do sądu. 

(dowód: akta sprawy str. 817-819) 

3. W toku 6 kontroli WIOŚ stwierdził naruszenie polegające na braku złożenia do GIOŚ przez 
zbierającego ZSEE sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do zakładu 
przetwarzania zużytego sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str. 370-376, 385-392, 1049-1070)  
Tymczasem, podmiot prowadzący działalność w zakresie zbierania ZSEE nie był 
zobowiązany do sporządzenia i przedkładania GIOŚ sprawozdań zawierających informacje  
o masie ZSEE zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania ze względu na fakt, iż 
przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, żaden z przywołanych 
w art. 237 ust. 1 pkt 5 przepisów nie statuował takiego obowiązku. 
W powyższej kwestii LWIOŚ wyjaśnił, że z uwagi na okres przejściowy, niejednoznaczność 
przepisów oraz brak szkoleń GIOŚ inspektorzy kwestionowali brak składania sprawozdań 
przez zbierających ZSEE do GIOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 1071) 
Zdaniem NIK, realizacja większej liczby kontroli krzyżowych, w miarę posiadanych zasobów 
kadrowych, mogłaby znacznie przyczynić się do zwiększenia efektywności Inspektoratu  
w zakresie oddziaływania na przedsiębiorców aktywnych w obszarze ZSEE, w szczególności 
w odniesieniu do podmiotów działających w tzw. szarej strefie.  

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
 

1. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia rzetelnego odzwierciedlania, w treści 
protokołów z kontroli zakładów przetwarzania ZSEE, kompletnego stanu faktycznego 
stwierdzanego w toku czynności kontrolnych.  

2. Niezwłoczne podjęcie i przeprowadzenie postępowań w celu wydania decyzji  
o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej w odniesieniu do stwierdzanych 
naruszeń. 

3. Korzystanie z uprawnienia umożliwiającego wszczęcie kontroli bez zawiadomienia  
w przypadkach bezskuteczności lub utrudnień w doręczeniu zawiadomienia  
o zamiarze wszczęcia kontroli. 

 
 
 
 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności 

Wnioski  

pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla Pana 
Inspektora, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, przysługuje Panu Inspektorowi 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 Zielonej Górze. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 
21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi i wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Zielona Góra, dnia 9 stycznia 2017 r. 

   Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Delegatury NIK w Zielonej Górze 

 
 

Paweł Pawlak 
specjalista kontroli państwowej 

Zbysław Dobrowolski  
 

 
........................................................ 

 
 
 

 
........................................................ 

Krzysztof Hofman  
starszy inspektor kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 
 
 

 

Prawo  
zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi  

i wykonania wniosków 


