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1. Wprowadzenie 

Numer kontroli: P/07/156 

Temat kontroli: Transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Ukrainą, Słowacją i 

Polską w okresie 2004 r.  – I półrocze 2007 r.  w świetle przepisów Konwencji 

bazylejskiej. 

Problematyka transgranicznego przemieszczania odpadów jest przedmiotem 

Konwencji bazylejskiej1 o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów 

niebezpiecznych podpisanej w dniu 22 marca 1989 r.,  m. in. przez Słowację, Ukrainę 

i Polskę.  

Od dnia 1 maja 2004 r. Polska i Słowacja są członkami Unii Europejskiej i kraje te 

obowiązuje unijna regulacja międzynarodowego przemieszczania odpadów.  

Przeprowadzenie niniejszej kontroli uzasadnione było koniecznością oceny realizacji 

postanowień Konwencji bazylejskiej w regionie środkowo-wschodniej Europy, 

z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z faktu, iŜ Polska i Słowacja są członkami Unii 

Europejskiej, zaś Ukraina jest sygnatariuszem Konwencji nie naleŜącym do Wspólnoty 

Europejskiej. 

Kontrola podjęta została w wyniku wspólnej inicjatywy NajwyŜszej Izby Kontroli 

(Delegatura w Rzeszowie), NajwyŜszego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej (Expozitura 

w Koszycach) oraz Izby Obrachunkowej Ukrainy - na podstawie umowy o współpracy 

zawartej w dniu 18 lutego 1998 r. pomiędzy NajwyŜszą Izbą Kontroli, a NajwyŜszym 

Urzędem Kontroli Republiki Słowackiej oraz Planu współpracy pomiędzy NajwyŜszą Izbą 

Kontroli a Izbą Obrachunkową Ukrainy na lata 2006 – 2008.  

Celem kontroli była ocena: 

- stopnia realizacji przez Polskę postanowień Konwencji bazylejskiej i obowiązujących w tym 

zakresie przepisów Unii Europejskiej i przepisów krajowych,  

- prawidłowości wydawania decyzji zezwalających na transgraniczne przemieszczanie 

odpadów, 

- prawidłowości i skuteczności kontroli przeprowadzanych w tym zakresie przez 

wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, 

                                                      
1 Dz. U. z 1995 r. Nr 19, poz. 88. 
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- prawidłowości i skuteczności działań kontrolnych mających na celu wykrycie nielegalnych 

transportów odpadów. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. 

Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 października 2007 r. 

2. Podsumowanie wyników kontroli 

 

2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ Rzeczpospolita Polska prawidłowo 

realizowała postanowienia Konwencji bazylejskiej w zakresie wyznaczenia władz 

kompetentnych do wydawania decyzji w sprawach transgranicznego przemieszczania 

odpadów, dostosowania przepisów krajowych do przepisów Unii Europejskiej 

wdraŜających postanowienia Konwencji na obszarze Wspólnoty oraz prawidłowego 

wykonywania procedur udzielania zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ Rzeczpospolita Polska nie realizowała 

postanowień Konwencji bazylejskiej w zakresie zapewnienia skutecznego systemu 

kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Nie zapewniła równieŜ realizacji  

tego obowiązku, określonego w art. 30 Rozporządzenia Rady Europejskiej 

nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów 

w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar oraz w obecnie obowiązującym 

art. 50 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 1013/2006 

z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów2. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ polskie przepisy prawne wydane na 

podstawie Konwencji bazylejskiej i cyt. Rozporządzeń nr 259/93/EWG oraz 

nr 1013/2006, nie określiły formy i trybu kontroli wykonania zezwoleń na 

międzynarodowy obrót odpadami, wskazując jedynie organy i słuŜby właściwe do 

przeprowadzania kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Finansów wydając 

akty wykonawcze3 nie zrealizowali celu delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 18 

                                                      
2 Rozporządzenie 1013/2006 obowiązuje od dnia 12 lipca 2007 r. 
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2004 r. w 
sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami (Dz. 
U. Nr 248, poz. 2494 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. w 
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ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami4 

polegającego na zapewnieniu kontroli zgodności przemieszczanych odpadów z ilością 

i rodzajem deklarowanym w dokumentach przewozowych.  

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ brak powyŜszych unormowań 

uniemoŜliwił prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli transgranicznego 

przemieszczania odpadów, a tym samym nie zapewniał realizacji celów Konwencji 

bazylejskiej w tym zakresie. 

 

2.2. Synteza wyników kontroli 

 
2.2.1 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ zezwolenia na transgraniczne 

przemieszczanie odpadów pomiędzy Polską a Słowacją i Ukrain ą udzielane były 

prawidłowo przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (str. 14 - 16). 

2.2.2 W ocenie NajwyŜszej Izba Kontroli, nadzór nad wykonywaniem zezwoleń na 

międzynarodowy obrót odpadami sprawowany przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, był nieprawidłowy.  

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie posiadał wiedzy o zakresie realizacji 

udzielonych zezwoleń. Dokumenty, stanowiące obowiązkową informacj ę 

o realizacji zezwoleń, przesyłane do GIOŚ przez przemieszczających odpady były  

niekompletne, a działania podejmowane przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska w celu uzyskania prawidłowo wypełnionych formularzy śledzenia 

przesyłki były niewystarczające. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli przyj ęcie przez Polskę w Traktacie 

akcesyjnym do Unii Europejskiej obowiązku uzyskiwania zezwoleń na 

międzynarodowe przemieszczanie odpadów nie zagraŜających środowisku,  było 

niecelowe. Spowodowało to przede wszystkim znaczny wzrost ilości wydawanych 

decyzji administracyjnych w zakresie transgranicznego przemieszczania 

odpadów, a tym samym wzrost zezwoleń nie objętych prawidłowym nadzorem 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (str. 17). 

2.2.3 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska prawidłowo przeprowadzali kontrole podmiotów ubiegających się 

                                                                                                                                                                      
sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami (Dz. U. Nr 
209, poz. 2131 ze zm.) 
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o zezwolenie na wywóz lub przywóz odpadów. Wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska sporadycznie kontrolowali wykonanie udzielonych zezwoleń, mimo 

stwierdzonych przypadków nie wywiązywania się beneficjentów zezwoleń z ich 

realizacji (str. 19 - 23). 

2.2.4 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli StraŜ Graniczna i SłuŜba Celna nie 

zapewniły kontroli zgodności przemieszczanych odpadów z ich ilością i rodzajem 

deklarowanymi w dokumentach przewozowych, co było spowodowane brakiem 

norm prawnych nakazujących taką kontrol ę i określających jej tryb i form ę. 

Ewidencja odpadów przemieszczanych przez granice, prowadzona na podstawie 

wewnętrznych przepisów tych słuŜb, była nierzetelna (str. 24 - 31). 

                                                                                                                                                                      
4 Dz. U. Nr 191, poz. 1956. W obecnie obowiązującej ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o 
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr 124, poz. 859) delegacja ta określona została 
w art. 30. 
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2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

 
Ustalenia przedstawione w niniejszej Informacji wskazują na konieczność podjęcia 

następujących działań: 

przez Ministra Środowiska: 

• przygotowanie zmian w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska5 polegających na nałoŜeniu na wojewódzkich inspektorów ochrony 

środowiska obowiązków przeprowadzania kontroli wykonywania zezwoleń na 

transgraniczne przemieszczanie odpadów; 

 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:  

• przygotowanie zmian w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej6 

polegających na nałoŜeniu na funkcjonariuszy StraŜy Granicznej obowiązku kontroli 

przewoŜonych przez granice odpadów; 

• wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 

2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów w zakresie zapewnienia 

kontroli zgodności zgłoszonego rodzaju odpadów z faktyczną zawartością ładunku 

przywoŜonego z zagranicy, wywoŜonego za granicę lub przewoŜonego tranzytem. 

 

przez Ministra Finansów: 

• przygotowanie zmian w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej7 polegających 

na nałoŜeniu na funkcjonariuszy SłuŜby Celnej obowiązku kontroli przewoŜonych 

przez granice odpadów; 

• wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 

2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów w zakresie zapewnienia 

kontroli zgodności zgłoszonego rodzaju odpadów z faktyczną zawartością ładunku 

przywoŜonego z zagranicy, wywoŜonego za granicę lub przewoŜonego tranzytem; 

 

 

 

                                                      
5 Dz.U. z 2007 r., Nr 44, poz. 287 ze zm. 
6 Dz.U. z 2005 r., Nr 234, poz. 1997 ze zm. 
7 Dz.U. z 2004 r., Nr 156, poz. 1641 ze zm. 
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przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: 

• wprowadzenie zmian organizacyjnych w Głównym Inspektoracie Ochrony 

Środowiska zapewniających prawidłowy nadzór nad wykonaniem udzielonych 

zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami, w szczególności w zakresie 

egzekwowania od beneficjentów zezwoleń obligatoryjnych informacji o realizacji 

transportów odpadów;  

• określenie zasad prowadzenia kontroli przez wojewódzkich inspektorów ochrony 

środowiska w zakresie wykonania zezwoleń udzielonych przez GIOŚ, 

w szczególności określenie częstotliwości i zakresu tej kontroli; 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 

ekonomicznych i organizacyjnych 

 
Polska, Słowacja i Ukraina są stronami Konwencji bazylejskiej i z tego faktu wynikał 

obowiązek wdroŜenia w tych krajach jej postanowień. 

Konwencja bazylejska stanowi m. in., iŜ jej sygnatariusze nie będą wysyłali odpadów 

do krajów, które zabroniły importu takich odpadów oraz do innych państw, jeśli te państwa 

nie wyraŜą pisemnej zgody na ich import. 

Strony Konwencji zobowiązały się podjąć odpowiednie środki w celu m.in. 

ograniczenia do minimum transgranicznego przemieszczania odpadów oraz uznania za 

przestępstwo nielegalnych przemieszczeń odpadów. Sygnatariusze zobowiązali się takŜe do 

podjęcia właściwych środków prawnych, administracyjnych i innych w celu wdroŜenia 

i egzekwowania postanowień Konwencji, łącznie ze środkami prewencyjnymi i karnymi. 

Postanowienia Konwencji bazylejskiej i cyt. Rozporządzenia nr 259/93/EWG oraz 

Rozporządzenia nr 1013/2006 są prawem wewnętrznym obowiązującym w Polsce. 

Rozporządzenie nr 259/93/EWG regulowało między innymi zasady wysyłki odpadów 

między państwami członkowskimi, przywozu do Wspólnoty i tranzytu odpadów. 

W rozporządzeniu tym odpady ujęto w trzech załącznikach: zielonym, bursztynowym 

oraz czerwonym. Odpady nie zagraŜające środowisku zostały ujęte w wykazie zielonym. 

W zaleŜności od tego, w którym wykazie znajdywał się dany odpad, do obrotu nim stosowano 

odpowiednie przepisy.  

W okresie objętym kontrolą aktem prawa krajowego regulującym w Polsce 

transgraniczne przemieszczanie odpadów była cyt. ustawa o międzynarodowym obrocie 

odpadami. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 

29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 

Ustawa o międzynarodowym obrocie odpadami określała m. in: właściwość organów 

w zakresie wykonywania przepisów cyt. Rozporządzenia nr 259/93/EWG, sposób 

zabezpieczenia roszczeń (gwarancje finansowe), zasady zwrotu odpadów przemieszczanych 

nielegalnie oraz przepisy karne. 

Zezwolenia na przywóz odpadów do Polski, wywóz odpadów z Polski oraz na tranzyt 

odpadów – pochodzących z zagranicy – przez terytorium Polski wydawał – w drodze decyzji 
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- Główny Inspektor Ochrony Środowiska (art. 8 ust. 1 ustawy o międzynarodowym obrocie 

odpadami.) 

Kopie zezwoleń niezwłocznie miały być przekazywane ministrowi właściwemu 

ds. finansów publicznych i Komendantowi Głównemu StraŜy Granicznej (art. 8 ust. 2 ustawy 

o międzynarodowym obrocie odpadami). 

Kopie zezwoleń na przywóz odpadów do Polski powinny być przekazywane 

niezwłocznie takŜe właściwemu – ze względu na miejsce odzysku lub usuwania – 

marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a takŜe organowi właściwemu do wydania zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub usuwania odpadów (art. 8 ust. 3 

o międzynarodowym obrocie odpadami). 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska – na podstawie art. 11 ustawy 

o międzynarodowym obrocie odpadami – mógł, w drodze decyzji, wyrazić sprzeciw wobec 

dokonania międzynarodowego obrotu odpadami. 

W zezwoleniach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy  o międzynarodowym obrocie 

odpadami. Główny Inspektor Ochrony Środowiska miał obowiązek ustanowienia 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu moŜliwości wystąpienia negatywnych skutków 

w środowisku (art. 14 ust. 1 o międzynarodowym obrocie odpadami).  

Stosownie do treści art. 30 Rozporządzenia nr 259/93/EWG, państwa członkowskie 

UE były zobowiązane podjąć środki niezbędne do zapewnienia, Ŝe odpady wysyłane będą 

zgodnie z postanowieniami tego Rozporządzenia, w szczególności poprzez kontrole 

dokumentów, potwierdzenie toŜsamości i – stosownie do potrzeb – bezpośrednią kontrolę 

odpadów: 

- w miejscu pochodzenia, przeprowadzane z udziałem producenta, posiadacza lub 

zgłaszającego; 

- w miejscu przeznaczenia, przeprowadzane z udziałem ostatecznego odbiorcy; 

- na zewnętrznych granicach Wspólnoty; 

- w czasie wysyłki w obrębie Wspólnoty;  

W art. 6 ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami unormowano, Ŝe wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska sprawuje kontrolę nad prawidłowością gospodarki odpadami 

będącymi przedmiotem międzynarodowego obrotu.  

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 cyt. ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami, 

międzynarodowy obrót odpadami realizowany był w wyznaczonych przejściach granicznych 
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i w wyznaczonych urzędach celnych. Wykazy tych placówek określone zostały 

w rozporządzeniach właściwych ministrów8 - na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 cyt. ustawy. 

Powołane rozporządzenia nie wskazywały jednak przedmiotu właściwości placówek 

StraŜy Granicznej oraz urzędów i oddziałów celnych, w szczególności nie określały zasad 

i właściwości dokonywania kontroli zgodności zgłoszonego rodzaju odpadów z faktyczną 

zawartością przewoŜonego ładunku. 

 
Rys. 1 Przejścia graniczne przez który realizowany był międzynarodowy obrót odpadami pomiędzy Polską 

a Słowacją i Ukrainą z uwzględnieniem głównych punktów przetwarzania odpadów (punktów 

wysyłki/odbioru). 

 

Obrotem nielegalnym, w myśl art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nr 259/93/EWG była  

jakakolwiek wysyłka odpadów dokonana  bez powiadomienia wszystkich zainteresowanych 

właściwych władz, bez ich zgody, za zgodą uzyskaną w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia 

w błąd lub naduŜycia finansowego,  za zgodą, która nie została w odpowiedni sposób 

opisana w liście przewozowym, lub  w wyniku której nastąpi usunięcie lub odzysk 

niezgodne z przepisami Wspólnoty lub przepisami międzynarodowymi. W ust. 5 cyt. artykułu 

26 zawarta była norma delegująca dla państw członkowskich UE, które miały podjąć 

odpowiednie działania prawne w kierunku zakazania i karania nielegalnego obrotu. 

                                                      
8 Patrz przypis 3. 
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 W art. 19 i 20 ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami określony był jeden typ 

czynu zabronionego stanowiący przestępstwo (wywóz odpadów z Polski dokonany bez 

zgody, zgłoszenia lub zezwolenia) oraz jeden typ czynu zabronionego stanowiący 

wykroczenie (nie przedkładanie uprawnionym organom lub osobom dokumentów lub 

informacji wymaganych w międzynarodowym obrocie odpadami lub nie wykonanie decyzji 

o odesłaniu odpadów). 

Wwóz odpadów do Polski poddany został sankcji karnej w art. 183 § 2 i 3 Kodeksu 

karnego9 (…karze podlega, kto wbrew przepisom sprowadza z zagranicy odpady lub 

substancje zagraŜające środowisku, (…) karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza 

do popełnienia tego czynu).  

                                                      
9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

 

3.2. Prawidłowość wydawania decyzji w sprawie transgranicznego 

przemieszczania odpadów oraz nadzór nad ich wykonaniem – 

sprawowany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

 
W okresie objętym kontrolą, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał 143 

zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Polską a Ukrainą 

i Słowacją (w tym 5 razy udzielił milczącej zgody). 

Przemieszczanie odpadów pomiędzy 

Polską a Ukrainą 

Przemieszczanie odpadów pomiędzy 

Polską a Słowacją 

68 zezwoleń (w tym 4 razy udzielona 

„milcz ąca zgoda10”), z tego: 

- 32 zezwolenia na przywóz odpadów  

   z  Ukrainy do Polski, 

- 10 zezwoleń na wywóz odpadów  

   z Polski do Ukrainy, 

- 18 zezwoleń na tranzyt odpadów  

   z Ukrainy do Niemiec (w tym 4 razy 

udzielona „milcząca zgoda”), 

- 8 zezwoleń na tranzyt odpadów  

   z Ukrainy do Belgii. 

75 zezwoleń (w tym 1 raz udzielona 

„milcz ąca zgoda”), z tego: 

- 26 zezwoleń na przywóz odpadów ze  

  Słowacji do Polski, 

- 48 zezwoleń na wywóz odpadów  

   z Polski na Słowację (w tym 1 raz  

   udzielona „milcząca zgoda”), 

- 1 zezwolenie na tranzyt odpadów  

   z Niemiec na Słowację. 

Tabela 1. Zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów z podziałem na Ukrainę i Słowację oraz 

import, eksport oraz tranzyt.  

 

• W ramach zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Polską 

a Ukrainą, 42 dotyczyło odpadów z „listy zielonej”, 18 dotyczyło odpadów z „listy 

bursztynowej” przemieszczanych tranzytem z Ukrainy do Niemiec, zaś 8 dotyczyło 

odpadów z „listy bursztynowej”  przemieszczanych tranzytem z Ukrainy do Belgii. 

                                                      
10 Milcząca zgoda w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia nr 259/93/EWG – oznacza brak sprzeciwu 
(dorozumiany lub wyraŜony na piśmie) właściwych władz kraju uczestniczącego w transgranicznym 
przemieszczaniu odpadów.  
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• W ramach zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Polską 

a Słowacją, 72 zezwolenia dotyczyły odpadów z „listy zielonej”, zaś 3 dotyczyły 

odpadów z „listy bursztynowej”. 

• Wszystkie zezwolenia GIOŚ dotyczyły transgranicznego przemieszczania odpadów 

w celu odzysku, oprócz jednego dotyczącego przemieszczania z Polski na Słowację 

odpadów z „listy bursztynowej” – celem unieszkodliwienia 

 

Wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwolenia na 

transgraniczne przemieszczanie odpadów pozwalały na realizację łącznie 27.224 transportów, 

z czego wg danych GIOŚ zrealizowano 2.321 transportów (8,5 %).  

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli dane dotyczące liczby faktycznie zrealizowanych 

transportów nie są wiarygodne, poniewaŜ z uwagi na brak prawidłowego informowania 

o realizacji zezwoleń przez podmioty dokonujące międzynarodowego obrotu odpadami, mogą 

być zaniŜone. 

W ramach 143 zezwoleń na transgraniczny obrót odpadami pomiędzy Polską 

a Ukrainą i Słowacją wydanych w okresie objętym kontrolą przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, za kaŜdym razem zastosowano prawidłową procedurę, jaką – ze 

względu na rodzaj odpadów – przewidywało Rozporządzenie nr 259/93/EWG oraz ustawa 

o międzynarodowym obrocie odpadami. Nieliczne nieprawidłowości o charakterze formalnym 

oraz nieznaczne uchybienia terminów przewidzianych w procedurach nie wpłynęły 

negatywnie na poprawność wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. 

 

• W czterech przypadkach nie dochowano 3-dniowego terminu na wysłanie 

potwierdzenia wpływu formularza zgłoszeniowego oraz w czterech przypadkach nie 

dochowano 30-dniowego terminu na wydanie decyzji.  

• W przypadku czterech zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów nie 

przesłano kopii decyzji do Komendanta Głównego StraŜy Granicznej oraz Ministra 

Finansów, co naruszało przepisy art. 8 ust. 2 ustawy o międzynarodowym obrocie 

odpadami. 

• W przypadku sześciu decyzji GIOŚ udzielił zezwolenia na przywóz odpadów do Polski, 

nie dochowując wymogu zwrócenia się o opinię wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta właściwego ze względu na miejsce odzysku. 
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• W kontroli ustalono, iŜ w przypadku 15 decyzji zezwalających na transgraniczne 

przemieszczanie odpadów Główny Inspektor Ochrony Środowiska określił wi ęcej niŜ 

jedną trasę transportu odpadów (a zarazem więcej niŜ jedno przejście graniczne). 

W przypadku dwóch decyzji trasa przewozu odpadów nie została w ogóle określona. 

PowyŜsze uchybienia stanowiły naruszenie przepisów art. 3 ust. 5 oraz art. 28 ust. 1 

Rozporządzenia nr 259/93/EWG. 

• W wydawanych decyzjach powoływano róŜne podstawy prawne w przypadku takich 

samych rozstrzygnięć. 

 

Przyjęta w wydawanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzjach 

forma zabezpieczania roszczeń z tytułu moŜliwości wystąpienia negatywnych skutków 

w środowisku odpowiednio chroniła interesy Polski. W okresie objętym kontrolą nie 

wystąpiły przypadki, w których GIOŚ musiałby dokonać zwrotu lub usunięcia odpadów na 

swój koszt a tym samym korzystać z zabezpieczenia roszczeń. 

 

• W kontroli ustalono, iŜ w ramach 143 zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie 

odpadów pomiędzy Polską a Słowacją i Ukrainą, w trzech przypadkach GIOŚ 

ustanowił w decyzjach obowiązek zabezpieczenia roszczeń z tytułu moŜliwości 

wystąpienia negatywnych skutków w środowisku. W dwóch przypadkach ustanowiono 

zabezpieczenie roszczeń, pomimo iŜ zezwolenia dotyczyły odpadów z „listy zielonej” – 

w stosunku do których takie zabezpieczenie nie było wymagane. Było to spowodowane 

faktem, iŜ przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia dołączone zostały przez 

wnioskodawców wystawione juŜ gwarancje bankowe. W jednym przypadku 

dotyczącym zezwolenia na przemieszczanie odpadów z „listy bursztynowej” 

ustanowiono gwarancję bankową na rzecz GIOŚ, zaś w pozostałych przypadkach 

wydawania zezwoleń na przemieszczanie odpadów z „listy bursztynowej” uznawano 

znajdujące się w dokumentacji zabezpieczenia roszczeń wystawione na rzecz 

właściwego organu Niemiec lub Belgii, które to kraje były docelowym miejscem 

tranzytu odpadów z Ukrainy. 

 

Działania podejmowane przez GIOŚ w celu uzyskania prawidłowo wypełnionych 

formularzy śledzenia przesyłki były niewystarczające. Tym samym GIOŚ nie miał nadzoru 

nad wykonywaniem udzielonych zezwoleń na transgraniczne przemieszanie odpadów.  
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GIOŚ nie wykorzystywał uprawnień określonych w art. 14 ustawy o Inspekcji 

Ochrony Środowiska umoŜliwiającej występowanie jako oskarŜyciel publiczny w sprawach 

o wykroczenia, w tym wykroczenia polegającego na nie przedkładaniu uprawnionym 

organom dokumentów lub informacji wymaganych przepisem art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o międzynarodowym obrocie odpadami. 

 

• W ramach formularzy śledzenia przesyłki otrzymywanych przez GIOŚ od podmiotów  

dokonujących transgranicznego przemieszczania odpadów pomiędzy Polską 

a Ukrainą i Słowacją szczegółowej analizie poddano 310 formularzy, co stanowiło 

13,4 % wszystkich formularzy w obrocie odpadami pomiędzy tymi państwami. 

W wyniku analizy ustalono, iŜ GIOŚ posiadał 52 formularze śledzenia przesyłki, 

w których nie odnotowano potwierdzenia dokonania odzysku odpadów, 172 

formularze nie posiadały informacji o dacie i ilości przyjęcia odpadów przez 

odbiorcę/zakład odzysku, 62 formularze nie posiadały informacji o ilości wysłanych 

odpadów, 77 formularzy nie posiadało informacji o dacie wysyłki. Ponadto, 

w przypadku 20 formularzy podana ilość odpadów wysłanych znacząco róŜniła się od 

ilości odpadów przyjętych przez odbiorcę (róŜnice od 320 kg do 3.800 kg). Na badane 

310 formularzy śledzenia przesyłki, GIOŚ w 111 przypadkach przyjmował formularze 

przesłane później niŜ na 3 dni przed dokonaniem transportu, co stanowiło naruszenie 

przepisu art. 8 ust. 2 Rozporządzenia nr 259/93/EWG. 

• Na podstawie wyników kontroli NIK, przeprowadzonych w placówkach StraŜy 

Granicznej w Korczowej, Dorohusku, Hrubieszowie i ChyŜnem ustalono, iŜ GIOŚ nie 

posiadał kopii formularzy śledzenia przesyłki, a tym samym wiedzy o dokonaniu 179 

transportów odpadów. 

• Główny Inspektor Ochrony Środowiska, poza jednym przypadkiem pisma w sprawie 

okresowej kontroli zakładu HUTMEN S.A., nie zlecał wojewódzkim inspektoratom 

ochrony środowiska przeprowadzenia kontroli w tych podmiotach, które 

nieprawidłowo realizowały obowiązek przesyłania formularzy śledzenia przesyłki. 
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3.2.2. Kontrola międzynarodowego obrotu odpadami realizowana 

przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami kontrolę nad 

prawidłowością gospodarki odpadami będącymi przedmiotem międzynarodowego obrotu 

odpadami,  w szczególności w miejscach ich pochodzenia i przeznaczenia, sprawowali 

wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. W okresie objętym kontrolą obowiązek ten 

realizowany był przede wszystkim poprzez wydawanie, na wniosek GIOŚ,  opinii w sprawie 

udzielenia zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów.  Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska przed wydaniem kaŜdej decyzji zwracał się do wojewódzkiego 

inspektoratu ochrony środowiska właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wysyłającego 

lub przyjmującego w obrocie z Ukrainą i Słowacją, z wnioskiem o udzielenie opinii 

w zakresie przestrzegania przez ten podmiot przepisów ochrony środowiska. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli WIOŚ przeprowadzali kontrole rzetelnie. 

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska wydawali opinie w oparciu o wyniki 

doraźnych kontroli podmiotów ubiegających się o udzielenie zezwolenia, bądź w oparciu 

o wyniki kontroli przeprowadzonych wcześniej, jednak nie później niŜ rok przed wydaniem 

opinii. 

 

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, na wniosek GIOŚ, wydał dwie 

opinie dotyczące zasadności udzielenia zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie 

odpadów. W jednym przypadku opinię wydano w oparciu o wyniki doraźnie 

przeprowadzonej kontroli, w drugim podstawą do wydania opinii były wyniki kontroli 

przeprowadzonej   wcześniej. Pierwsza opinia dotyczyła spółki Celsa „Huta 

Ostrowiec” z Ostrowca Świętokrzyskiego, która była beneficjentem łącznie pięciu 

zezwoleń na sprowadzenie z Ukrainy odpadów złomu stalowego. Druga opinia 

dotyczyła podmiotu wysyłającego odpady agrochemikaliów na Słowację. 

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował 

8 decyzji zezwalających na transgraniczne przemieszczanie odpadów podmiotom 

z terenu województwa podkarpackiego. Pięć opinii wydano w oparciu o doraźnie 

przeprowadzone kontrole po otrzymaniu wniosku GIOŚ, podstawą trzech opinii były 

kontrole podmiotów przeprowadzone nie wcześniej niŜ rok przed  wnioskiem GIOŚ. 
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• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał, na wniosek GIOŚ, 

34 opinie w przedmiocie udzielenia zezwolenia dla podmiotów sprowadzających bądź 

wysyłających odpady w obrocie ze Słowacją i Ukrainą, 30  opinii wydano w oparciu 

o kontrole przeprowadzone nie wcześniej niŜ rok przed wpłynięciem wniosku GIOŚ, 4 

opinie wydano na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych wcześniej niŜ rok 

przed wnioskiem GIOŚ. 

• W okresie objętym kontrolą Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał siedem 

decyzji wyraŜających sprzeciw wobec planowanego transgranicznego przemieszczenia 

odpadów. Decyzje te oparte były na ustaleniach kontroli wojewódzkich inspektorów 

ochrony środowiska (w Bydgoszczy, Katowicach, Rzeszowie, Warszawie oraz we 

Wrocławiu) przeprowadzonych u podmiotów ubiegających się o udzielenie 

zezwolenia. Wyniki tych kontroli wskazywały na niezasadność udzielenia zezwolenia 

podmiotom, z uwagi na nieprawidłowości przy przestrzeganiu przepisów ochrony 

środowiska. 

 

Na 143 zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie udzielone przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska, w ramach których (wg danych GIOŚ) zrealizowano 2.321 

transportów, w 27 przypadkach wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przeprowadziły 

kontrolę wykonania tych zezwoleń. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli liczba kontroli wykonania zezwoleń była 

niewystarczająca, w szczególności w świetle nie wywiązywania się beneficjentów zezwoleń 

z obowiązku informowania o wykonaniu transportów. 

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska wyjaśniali, iŜ mała liczba kontroli 

sprawdzających wykonanie zezwolenia na transgraniczne przemieszczenie odpadów 

spowodowana jest wykonywaniem innych, priorytetowych działań Inspekcji oraz faktem, iŜ 

podmioty dokonujące obrotu odpadami z Ukrainą lub Słowacją stanowią niewielki procent 

wszystkich podmiotów podlegających kontroli WIOŚ. Wyniki przeprowadzanych kontroli nie 

wykazały znaczących nieprawidłowości przy wykonywaniu zezwoleń (dotyczyły np. 

niezgodnego z przepisami składowania sprowadzonych odpadów lub braków formalnych 

w pozwoleniach zintegrowanych), jednak przedmiotem kontroli nigdy nie była realizacja 

obowiązków informowania GIOŚ o dokonanych przemieszczeniach odpadów i ich 

zagospodarowaniu. 
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• Najwięcej kontroli wykonania udzielonych przez GIOŚ zezwoleń przeprowadził 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (11 kontroli) i Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi (7 kontroli). 

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził 5 kontroli  

wykonania decyzji GIOŚ zezwalających na obrót odpadami pomiędzy Polską 

a Ukrainą lub Słowacją (na 8 udzielonych),  co stanowiło 1,67% wszystkich kontroli 

przeprowadzonych przez WIOŚ w Kielcach w okresie 1 maja 2004 r. – 30 czerwca 

2007 r. Jak wyjaśniła Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

w Kielcach, „niski udział w kontroli WIOŚ problematyki TPO wynikał z faktu, iŜ 

podmioty związane z przemieszczaniem odpadów z Ukrainy i Słowacji stanowią 0,15% 

ogólnej ilości zakładów, a wszystkie podmioty związane z transgranicznym obrotem 

odpadami – 0,52% w skali województwa. 

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie przeprowadził kontroli 

wykonania zezwoleń udzielonych firmie HUTMEN S.A. w dniach 15 lutego i 19 

września 2006 r., pomimo iŜ firma ta sprowadziła ze Słowacji 4.800 ton odpadów, zaś 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 5 kwietnia 2006 r. zwracał 

uwagę na konieczność kontroli tego zakładu w okresach półrocznych. Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyjaśnił brak kontroli 

faktem, iŜ „przesyłane do wiadomości decyzje GIOŚ nie obligują WIOŚ do 

przeprowadzenia kontroli, a ustawa o międzynarodowym obrocie odpadami nie 

określa częstotliwości kontroli instalacji, do której przewoŜone są odpady”. 

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach podczas kontroli 

w podmiocie będącym beneficjentem zezwolenia na wysyłkę odpadów na Słowację 

wykrył próbę przewiezienia odpadów innych, niŜ określone w zezwoleniu.  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania wojewódzkich inspektorów 

ochrony środowiska w sytuacji wykrycia przypadków nielegalnego sprowadzenia odpadów 

z Ukrainy lub Słowacji. Inspektorzy kierowali w takich sytuacjach zawiadomienie do 

prokuratury oraz informowali GIOŚ. Pracownicy Inspekcji skutecznie pomagali 

w identyfikacji odpadów, w przypadkach wykrycia nielegalnych transportów przez inne 

organy. 
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• W czasie kontroli przeprowadzonej przez inspektorów podkarpackiego WIOŚ 

w Rzeszowie wykryto dwa przypadki nielegalnego sprowadzenia odpadów z „listy 

zielonej” ze Słowacji do przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów w Jaśle 

i Kolbuszowej. W wyniku tych działań zawiadomiono GIOŚ oraz prokuraturę. 

W pierwszym przypadku sąd umorzył postępowanie ze względu na znikomy stopień 

społecznej szkodliwości czynu, w drugim – prokurator z Prokuratury Rejonowej 

w Kolbuszowej wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z uwagi na brak 

wypełnienia znamion przestępstwa z art. 183 § 2 kodeksu karnego. 

• W trakcie kontroli prowadzonej w grudniu 2005 r. inspektorzy WIOŚ w Łodzi ujawnili 

wywóz odpadów złomu na Słowację bez wymaganego zezwolenia. W sprawie tej 

skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jednak śledztwo zostało 

umorzone ze względu na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu. 

 

Pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska udzielali pomocy 

innym słuŜbom (StraŜy Granicznej, SłuŜbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego) 

w identyfikacji odpadów. Działania te odbywały się w ramach porozumień zawartych na 

szczeblu wojewódzkim, zaś po dniu 7 lutego 2007 r. na podstawie porozumienia zawartego 

pomiędzy Ministrem Finansów, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Komendantem 

Głównym StraŜy Granicznej. W wyniku współpracy inspektorzy WIOŚ przyczyniali się do 

wykrycia przypadków nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów. 

 

• W okresie 1 maja 2004 r. do 7 lutego 2007 r. pracownik WIOŚ w Rzeszowie  - 

delegatury w Przemyślu dokonał sześciu identyfikacji odpadów na przejściu 

granicznym z Ukrainą w Korczowej. We wszystkich przypadkach stwierdzono próbę 

wwozu odpadów bez wymaganego zezwolenia GIOŚ, a transporty nie zostały 

wpuszczone na terytorium Polski. Po dniu 7 lutego 2007 r., tj. po podpisaniu cyt. 

wyŜej porozumienia na szczeblu centralnym, inspektorzy z przemyskiej delegatury 

WIOŚ w Rzeszowie dokonali 27 wyjazdów na przejście graniczne w Korczowej celem 

dokonania identyfikacji odpadów, w 20 przypadkach transporty zostały zawrócone zaś 

w 7 przypadkach identyfikacja nie potwierdziła próby wwiezienia odpadów bez 

zezwolenia. W okresie objętym kontrolą WIOŚ w Rzeszowie nie dokonywał 

identyfikacji odpadów na przejściach granicznych w Medyce-śurawicy (przejście 

graniczne z Ukrainą) i w Barwinku (przejście graniczne ze Słowacją, poniewaŜ – jak 
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wyjaśniano – funkcjonariusze z tych przejść nie sygnalizowali przypadków utrudnień 

w identyfikacji odpadów. 

• W dniu 2 i 6 marca 2007 r. inspektorzy Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu 

Transportu Drogowego wykryli łącznie trzy nielegalne transporty zgarów Ŝelaza i stali 

sprowadzone z Ukrainy. Inspektorzy WIOŚ w Kielcach dokonali pomocy w 

identyfikacji nielegalnie sprowadzonych odpadów z Ukrainy dokonując ekspertyzy 

próbek w laboratorium badawczym WIOŚ. 

• W dniu 20 lutego 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach, uczestnicząc we wspólnej kontroli ze StraŜą Graniczną, 

Policją i Inspekcją Transportu Drogowego w ramach IMPEL TFS „Europejskie akcje 

inspekcyjne” pomogli w wykryciu nielegalnego wwozu ze Słowacji 10 ton odpadów 

tworzyw sztucznych. 

 

3.2.3. Kontrola międzynarodowego obrotu odpadami 

realizowana przez StraŜ Graniczną 

 

W okresie objętym kontrolą StraŜ Graniczna nie zapewniła kontroli wszystkich 

transportów odpadów przemieszczanych przez przejścia graniczne z Ukrainą i Słowacją oraz 

przez przejście graniczne z Czechami w Cieszynie, przez które odbywało się przemieszczanie 

odpadów pomiędzy Polską a Słowacją.  

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 czerwca 

2007 r. funkcjonariusze StraŜy Granicznej dopuścili do sprowadzenia do Polski 55 

transportów odpadów bez wymaganego zezwolenia. W dwóch przypadkach transporty zostały 

wpuszczone na terytorium RP po upływie obowiązywania zezwolenia, zaś w pozostałych 

przypadkach zezwolenie nie zostało wydane. 

Prowadzona przez placówki StraŜy Granicznej ewidencja kontroli transportów 

odpadów, wymagana przepisami Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego StraŜy Granicznej 

z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie kontroli przewozu przez granicę państwową odpadów, 

szkodliwych substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych, środków odurzających 

i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych, była 

nierzetelna. Nieprawidłowości polegały głównie na ewidencjonowaniu niewłaściwej masy 

przewoŜonych odpadów lub przypisywaniu transportów do niewłaściwej decyzji GIOŚ. 
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• Funkcjonariusze StraŜy Granicznej z PSG w Medyce zezwolili na wjazd do Polski - 

bez wymaganego zezwolenia - 48 transportów odpadów zawierających łącznie 16.416 

ton  złomu, tj. 40% ogólnej ilości odpadów transportowanych przez kolejowe przejście 

graniczne w Medyce w okresie objętym kontrolą. 

• W wyniku kontroli WIOŚ w Rzeszowie wykryto dwa przypadki nielegalnego 

sprowadzenia odpadów ze Słowacji (łącznie 5 transportów) – przez przejście 

graniczne w Barwinku. Funkcjonariusze Placówki StraŜy Granicznej w Barwinku nie 

odnotowali faktów przejazdu wymienionych transportów przez to przejście graniczne. 

• Na drogowym przejściu granicznym w Cieszynie oraz na drogowym przejściu 

granicznym w ChyŜnem funkcjonariusze tamtejszych placówek StraŜy Granicznej 

dopuścili do wjazdu na terytorium RP łącznie dwóch transportów odpadów po 

upływie obowiązywania zezwolenia GIOŚ.  

• W Placówce StraŜy Granicznej w Dorohusku, przed 6 kwietnia 2006 r., tj. przed 

wejściem w Ŝycie powołanego wyŜej Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego StraŜy 

Granicznej prowadzona była ewidencja transportów odpadów, lecz 16 transportów 

(5,2% ujętych w ewidencji) odnotowano podając nierzetelnie dane.  Nieprawidłowości 

dotyczyły błędnie podanej ilości i wagi odpadów, nie ujęcia w ewidencji 3 transportów 

oraz przypisania transportów do niewłaściwej decyzji GIOŚ. Po dniu 6 kwietnia 2006 

r., tj. po wejściu w Ŝycie Zarządzenia nr 8 do końca okresu objętego kontrolą w 

„Ewidencji kontroli transportów odpadów” nierzetelnie ujęto 59 transportów (14% 

odnotowanych) w tym: w 33 przypadkach nie określono rodzaju odpadów, 

w przypadkach 8 transportów nie podano numeru zezwolenia, w 2 przypadkach nie 

określono ilości odpadów. W składanych wyjaśnieniach jako przyczynę 

nieprawidłowości podano przeoczenia oraz błędne odczytywanie dokumentów 

przewozowych. 

• W Placówce StraŜy Granicznej w Zwardoniu w okresie od 7 kwietnia do 30 czerwca 

2006 r. nie dokonano wpisów w Ewidencji kontroli transportów odpadów, mimo Ŝe 

tylko w maju 2006 - wg danych PKP Cargo -  przez drogowe przejście graniczne ze 

Słowacją w Zwardoniu przemieszczono 199 wagonów odpadów o łącznej masie 7.915 

ton. W grudniu 2006 r. w Ewidencji kontroli transportów odpadów ujęto jedynie 

4,38% wszystkich transportów odpadów przemieszczonych w tym okresie pomiędzy 

Słowacją a Polską – wg danych PKP Cargo. 
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• W Placówce StraŜy Granicznej w Hrubieszowie  na 157 transportów odpadów 

odnotowanych w ewidencji, w 55 przypadkach (33%) stwierdzono róŜnice w stosunku 

do ewidencji prowadzonej na tym samym przejściu granicznym przez Oddział Celny 

w Hrubieszowie. W przypadku 26 transportów zaewidencjonowano łącznie 299 ton 

odpadów więcej niŜ wynikało to z danych Oddziału Celnego, w przypadku 

10 transportów odnotowano łącznie 60 ton odpadów mniej niŜ wynikało to z danych 

Oddziału Celnego, 4 transporty przypisano do niewłaściwych zezwoleń GIOŚ, nie 

ujęto w ewidencji 11 transportów o masie 550 ton, mimo iŜ przemieszczenie tych 

transportów odnotował Odział Celny. W składanych wyjaśnieniach jako przyczynę 

nieprawidłowości podano błędy w sumowaniu oraz podawanie danych przybliŜonych. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ w okresie objętym kontrolą funkcjonariusze 

StraŜy Granicznej udaremnili łącznie 62 próby nielegalnego przemieszczenia odpadów 

pomiędzy Polską a Słowacją lub Ukrainą. Próby te dotyczyły głównie wwozu do Polski 

odpadów z „listy zielonej” bez wymaganego zezwolenia GIOŚ. W przypadku wykrycia prób 

nielegalnego przemieszczenia odpadów przez granicę StraŜ Graniczna powiadamiała Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska lub właściwy miejscowo wojewódzki inspektorat ochrony 

środowiska oraz Policję lub prokuraturę. Postępowania w sprawie usiłowania popełnienia 

czynu określonego w art. 183 § 2, tj. sprowadzenia, wbrew przepisom, odpadów z zagranicy, 

były umarzane ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu lub nie były w ogóle 

wszczynane ze względu na brak realizacji znamion typu czynu zabronionego. 

 

• Zestawienie przypadków udaremnienia przez StraŜ Graniczną prób nielegalnego 

transgranicznego przemieszczania odpadów pomiędzy Polską a Słowacją lub 

Ukrainą: 

Placówka StraŜy Granicznej w Dorohusku  – 2 przypadki, 

Placówka StraŜy Granicznej w Korczowej  – 18 przypadków, 

Placówka StraŜy Granicznej w Barwinku  – 15 przypadków, 

Placówka StraŜy Granicznej w Cieszynie  – 7 przypadków, 

Placówka StraŜy Granicznej w Zwardoniu  – 1 przypadek, 

Placówka StraŜy Granicznej w ChyŜnem   – 18 przypadków, 

Placówka StraŜy Granicznej w Muszynie  – 1 przypadek. 
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• W Placówce StraŜy Granicznej w Barwinku pomimo wykrycia 15 prób nielegalnego 

wwiezienia odpadów do Polski z terenu Słowacji nie zawiadamiano Policji ani 

Prokuratury. Jak wyjaśnił komendant Placówki, o przypadkach zawrócenia 

nielegalnych transportów informowano telefonicznie Prokuraturę Rejonową 

w Krośnie, jednak Prokuratura stała na stanowisku, iŜ brak jest podstaw do 

wszczynania postępowania karnego w przypadku zawrócenia odpadów na granicy, 

gdyŜ nie dochodzi wówczas do transgranicznego nielegalnego przewozu odpadów. 

 

Placówki StraŜy Granicznej były wyposaŜone w specjalistyczny sprzęt słuŜący 

identyfikacji towarów, taki jak kamery endoskopowe, minikamery, kamery na wysięgnikach 

oraz sprzęt słuŜący do wykrycia materiałów radioaktywnych, nie był to jednak sprzęt 

specjalistyczny do identyfikacji odpadów. Brak było moŜliwości weryfikacji przewoŜonych 

odpadów pod względem ilościowym. Znajdujące się na przejściach granicznych wagi, nad 

którymi nadzór sprawowali wojewodowie, były nieczynne lub nie posiadały odpowiednich 

legalizacji. 

 

• Placówka StraŜy Granicznej w Dorohusku wyposaŜona była w trzy bramki kontroli 

radiometrycznej, funkcjonariusze korzystali równieŜ z wagi dynamicznej będącej na 

wyposaŜeniu Oddziału Celnego w Dorohusku. 

• Placówka StraŜy Granicznej w Medyce wyposaŜona była w endoskop, miernik skaŜeń 

powierzchni, system inspekcji wizyjnej MIS-3, monitor promieniowania gamma 

i neutronowego PM-1401GN, Monitor skaŜeń PM 5000-10, stacjonarny pomost 

kontrolny. 

• Funkcjonariusze StraŜy Granicznej na drogowym przejściu granicznym w Barwinku 

wyposaŜeni byli w minikamery oraz endoskop, jednakŜe zainstalowana na przejściu 

granicznym waga, stanowiąca własność Wojewody Podkarpackiego była nieuŜywana 

od maja 2004 r.  z uwagi na brak legalizacji. 

• Placówka StraŜy Granicznej w Korczowej nie była wyposaŜona w specjalistyczny 

sprzęt do identyfikacji odpadów. Jak wyjaśnił Komendant Placówki, sprzęt taki jest 

zbędny, gdyŜ w razie wątpliwości co do charakteru przewoŜonego towaru decyzja 

o przepuszczeniu transportu konsultowana jest z pracownikami Inspekcji Ochrony 

Środowiska. 
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• Kolejowe przejście graniczne w  Zwardoniu wyposaŜone było w sprzęt słuŜący do 

wykrycia materiałów promieniotwórczych, lecz funkcjonariusze nie mieli do 

dyspozycji Ŝadnego sprzętu słuŜącego identyfikacji odpadów. 

• Placówka StraŜy Granicznej w Cieszynie posiadała sprzęt do identyfikacji towarów 

w postaci minikamery i endoskopu oraz sprzęt monitorujący poziom promieniowania 

rentgenowskiego. Zainstalowana na przejściu waga nie była uŜywana ze względu na 

brak legalizacji. 

• Kolejowe przejście graniczne w  Muszynie wyposaŜone było w sprzęt słuŜący do 

wykrycia materiałów promieniotwórczych oraz endoskop i kamerę na wysięgniku, 

brak było jednak wagi umoŜliwiającej weryfikację ilości przewoŜonych towarów. 

 

3.2.4. Kontrola międzynarodowego obrotu odpadami realizowana 

przez SłuŜbę Celną 

 

SłuŜba Celna nie zapewniła kontroli wszystkich transportów odpadów 

przemieszczanych pomiędzy Polską a Ukrainą w okresie 1 maja 2004 r. – 30 czerwca 2007 r. 

Obowiązujące przepisy nie wprowadzały obowiązku kontroli kaŜdego zgłoszenia celnego 

obejmującego transport odpadów pod kątem zgodności towaru deklarowanego z faktycznie 

przewoŜonym. Dwa z czterech granicznych oddziałów celnych (w Dorohusku 

i w Hrubieszowie) zapewniły kontrolę wszystkich transportów pod względem ilościowym 

i jakościowym (toŜsamość przewoŜonego odpadu z deklarowanym).  

W granicznym Oddziale Celnym w Korczowej wystąpiły trzy przypadki wpuszczenia 

na teren Polski odpadów bez wymaganego zezwolenia (łącznie 63 tony), zaś w  Oddziale 

Celnym na kolejowym przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze celni dopuścili do 

obrotu na terenie Unii Europejskiej łącznie 16.224 ton (56 zgłoszeń celnych) odpadów złomu 

bez wymaganego zezwolenia. 

Do oddziałów celnych dokonujących odpraw celnych odpadów nie zostały przesłane 

wszystkie kopie właściwych miejscowo zezwoleń GIOŚ, a kopie niektórych zezwoleń 

oddziały otrzymywały ze znacznym opóźnieniem. Przyczyną tego był fakt, iŜ Departament 

Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów nie zawsze przesyłał otrzymane z GIOŚ decyzje do 

właściwych izb celnych. Nie wpłynęło to jednak na sposób wykonywania kontroli 

transgranicznego przemieszczania odpadów poniewaŜ wykaz zezwoleń GIOŚ – zawierający 

niezbędne dane - dostępny był w systemie informatycznym SłuŜby Celnej. 
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Wytyczne  w stosunku do transportów odpadów zostały zawarte w piśmie Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów z dnia 2 sierpnia 2004 r., 

w którym zobowiązano naczelników urzędów celnych do wprowadzenia zasad 

szczegółowego trybu ewidencjonowania przypadków odpraw celnych odpadów, zwrócenia 

szczególnej uwagi na wymagania dotyczące kompletności przedkładanej do odpraw celnych 

odpadów dokumentacji, zasad jej potwierdzania oraz sumowania, zwiększenia liczby 

przeprowadzanych rewizji celnych w przypadku odpadów celem weryfikacji faktycznej masy 

i rodzaju odpadów. W Ŝadnym z kontrolowanych urzędów celnych nie wprowadzono 

zawartych w cytowanym piśmie zasad, co wyjaśniane było przez naczelników urzędów 

celnych brakiem przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie oraz 

niewystarczającą liczbą etatów koniecznych do szczegółowej kontroli celnej odpadów. 

W oddziałach celnych nie była prowadzona odrębna ewidencja odpraw celnych 

odpadów, zgłoszenia takie ujmowane były w ewidencji przyjętej dla wszystkich rodzajów 

towarów (system CELINA), nie dokonywano równieŜ sumowania ilości przewiezionych 

odpadów w ramach zezwolenia GIOŚ pod kątem nie przekroczenia przyznanego limitu. 

 

• Do Oddziału Celnego w Korczowej, będącego jednostką organizacyjną Urzędu 

Celnego w Przemyślu wpłynęło w okresie objętym kontrolą 12 zezwoleń GIOŚ 

dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów pomiędzy Polską i Ukrainą 

na 30 decyzji, określających przejście graniczne w Korczowej jako właściwe do 

przemieszczenia odpadów przez granicę RP. W pięciu przypadkach kopie zezwoleń 

wpłynęły do Oddziału po dacie dokonania pierwszego transportu w ramach decyzji 

GIOŚ. 

• Kontrola transportów odpadów w OC w Korczowej polegała na weryfikacji 

dokumentów (100% transportów) oraz na dokonywaniu rewizji celnych (296 rewizji 

na 358 transportów – 83,5%) Do szczegółowej kontroli typowane były transporty, co 

do których organ celny, na podstawie analizy ryzyka miał uzasadnione podejrzenia 

o mogących wystąpić nieprawidłowościach. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości, z przeprowadzonych rewizji kaŜdorazowo sporządzane 

były protokoły otwarcia środków transportu. W okresie objętym kontrolą w Oddziale 

Celnym w Korczowej odnotowano 18 prób nielegalnego przemieszczania odpadów. 

W dniach 1 i 6 marca 2007 r. dwóch funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Korczowej 

dopuściło do wpuszczenia na terytorium RP trzech transportów odpadów o łącznej 

masie 63 ton bez wymaganego zezwolenia GIOŚ. Postępowanie karne jak 
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i dyscyplinarne toczone przeciw funkcjonariuszom zostało umorzone z uwagi na niski 

stopień społecznej szkodliwości czynu. 

• Urząd Celny w Zamościu, w strukturze którego funkcjonowały graniczne oddziały 

celne, w których dokonywane były zgłoszenia celne odpadów przemieszczanych 

pomiędzy Polską a Ukrainą (OC w Hrubieszowie i OC w Dorohusku) otrzymał jedynie 

33 z 48 właściwych zezwoleń GIOŚ. W przypadku 14 zezwoleń oddziały celne 

w Hrubieszowie i Dorohusku otrzymały kopie decyzji w terminie od 10 do 197 dni od 

daty dokonania pierwszych transportów w ramach przedmiotowych zezwoleń. Według 

informacji i wyjaśnień pracowników Izby Celnej w Białej Podlaskiej i Urzędu Celnego 

w Zamościu, przyczyną nieprawidłowości w przekazywaniu decyzji GIOŚ do 

właściwych oddziałów celnych było nie przekazanie lub przekazanie decyzji 

z opóźnieniem przez Ministerstwo Finansów. W ocenie funkcjonariuszy SłuŜby Celnej 

UC w Zamościu sytuacja taka nie utrudniała wykonywania kontroli transportów 

realizowanych na podstawie zezwoleń, gdyŜ decyzje GIOŚ zamieszczane były w formie 

elektronicznej w systemie CORINTIA  oraz przedkładane były przez  przewoźników. 

• W oddziałach celnych w Hrubieszowie i Dorohusku nie była prowadzona odrębna 

ewidencja transportów odpadów, wszystkie transporty były ewidencjonowane 

w systemie obsługi deklaracji celnych CELINA. 

• Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Dorohusku i Hrubieszowie poddali kontroli 

wszystkie  1.184 transporty odpadów realizowane w okresie objętym kontrolą. DuŜa 

liczba transportów wynikała z tego, iŜ w ramach transportów realizowanych koleją 

przez przejście graniczne w Hrubieszowie kaŜdy wagon objęty był osobnym 

zgłoszeniem celnym a tym samym stanowił dla słuŜb celnych jeden transport. Kontrola 

polegała na weryfikacji dokumentów, przeprowadzaniu rewizji celnej przewoŜonego 

ładunku pod kątem zgodności przewoŜonego towaru z deklarowanym, a takŜe wagi 

towaru. 

• Oddział Celny w Dorohusku dysponował czterema wagami dynamicznymi do waŜenia 

pojazdów cięŜarowych w ruchu oraz dwoma wagami statycznymi. Oddział Celny 

w Hrubieszowie nie dysponował wagą do waŜenia wagonów kolejowych, ale korzystał 

z wagi stanowiącej własność PKP-LHS. Poza wymienionymi wagami, oddziały celne 

w Dorohusku i Hrubieszowie dysponowały narzędziami do poboru próbek towarów 

celem przekazania ich do badania, lecz w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły 

przypadki konieczności ustalenia charakteru przewoŜonego towaru pod kątem 
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spełniania kryteriów odpadu, poza dwoma oględzinami przeprowadzonymi przez 

inspektorów WIOŚ w Lublinie na przejściu drogowym w Dorohusku. 

• Do Oddziału Celnego  na kolejowym przejściu granicznym w Medyce-śurawicy kopie 

zezwoleń GIOŚ wpływały w terminie od 1 do 3 miesięcy od ich wydania. Transporty 

odpadów ewidencjonowano w systemie ewidencji zgłoszeń celnych CELINA. Łącznie 

w  okresie objętym kontrolą odnotowano 143 transporty, z tego rewizji celnej pod 

katem zgodności przewoŜonego towaru z deklarowanym poddano 12 transportów. 

• W okresie 6 maja 2004 r. – 21 grudnia 2004 r., na podstawie 56 zgłoszeń celnych, 

w Oddziale Celnym w Medyce-śurawicy zwolniono do procedury dopuszczenia do 

obrotu na terenie Unii Europejskiej łącznie 16.224.270 kg odpadów w postaci złomu, 

bez wymaganego zezwolenia GIOŚ. Stanowiło to  39,2 % ogółem odprawionych 

w Oddziale Celnym w Medyce-śurawicy.  

• Oddział Celny w Toruniu odnotował 101 zgłoszeń celnych związanych 

z transgranicznym przemieszczaniem odpadów pomiędzy Polską a Ukrainą i we 

wszystkich przypadkach dokonał weryfikacji dokumentów a w przypadku 19 zgłoszeń 

(18,8%) dokonał rewizji celnej pod kątem zgodności deklarowanego odpadu 

z faktycznie przewoŜonym. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości. 

• W okresie objętym kontrolą GIOŚ wydał łącznie 12 zezwoleń na transgraniczne 

przemieszczanie odpadów pomiędzy Polską a Ukrainą dla podmiotów mających 

siedzibę na terenie właściwości miejscowej OC w Czechowicach – Dziedzicach. 

W kontroli ustalono, iŜ Oddział nie otrzymał ani jednej kopii zezwolenia, co 

spowodowane było formą obiegu dokumentów przyjętą w Urzędzie Celnym w Bielsku 

Białej – wykaz przedmiotowych decyzji przekazano do OC w Czechowicach – 

Dziedzicach w formie elektronicznej. W Oddziale nie była prowadzona odrębna 

ewidencja transportów odpadów – wszystkie zgłoszenia celne ewidencjonowano 

w systemie CELINA. 

• W okresie objętym kontrolą w OC w Czechowicach – Dziedzicach dokonano 244 

zgłoszeń celnych odpadów sprowadzonych z Ukrainy, w tym kontrolą pod względem 

zgodności deklarowanego towaru z faktycznie sprowadzonym objęto 81 zgłoszeń 

celnych. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości.  

 

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez NajwyŜszą Izbę Kontroli dokonano ustaleń 

wskazujących na popełnienie przestępstwa przez funkcjonariuszy StraŜy Granicznej oraz 



 

 31 

SłuŜby Celnej  i skierowano w tych sprawach wnioski do prokuratury. Ustalenia kontroli 

dotyczyły równieŜ przypadków nielegalnego przemieszczania odpadów, w których 

postępowanie juŜ zostało wszczęte, jednak postępowania te były umarzane (lub odmawiano 

wszczęcia śledztwa) ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu lub brak realizacji 

znamion czynu zabronionego. Powołując się na ekonomikę procesową prokuratorzy 

odmawiali równieŜ wszczęcia śledztwa w przypadkach, gdy zawiadomienia dotyczyły 

usiłowania popełnienia przestępstwa określonego w art. 183 § 2 k.k., tj. gdy transporty 

odpadów nie objęte zezwoleniem nie były wpuszczane na terytorium Polski. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4. 1. Przygotowanie kontroli  

 

ZałoŜenia przygotowanej i przeprowadzonej przez NIK kontroli transgranicznego 

przemieszczania odpadów wynikały przede wszystkim z następujących przesłanek: 

1. Kontrola prowadzona była równolegle przez trzy państwa, sygnatariuszy Konwencji 

bazylejskiej, w tym dwa naleŜące do Unii Europejskiej (Słowacja i Polska).  

2. Wyniki kontroli – łącznie z wynikami kontroli równoległych przeprowadzonych przez 

najwyŜsze organy kontroli Słowacji i Ukrainy – stanowić będą podstawę wspólnej 

informacji o realizacji postanowień Konwencji bazylejskiej przez Słowację, Ukrainę 

i Polskę. 

3. Jako datę początkową okresu objętego kontrolą przyjęto 1 maja 2004 r., tj. datę 

wstąpienia Polski i Słowacji do struktur Unii Europejskiej.  

4. NajwyŜsza Izba Kontroli prowadziła w latach poprzednich dwie kontrole obejmujące 

problematykę transgranicznego przemieszczania odpadów: 

- P/04/158 „Transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Polską a Rosją – 

Obwodem Kaliningradzkim” przeprowadzoną przez delegaturę NIK w Olsztynie, 

- P/03/114 „Przestrzeganie wymagań w zakresie międzynarodowego obrotu 

odpadami” przeprowadzoną przez Departament Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania Przestrzennego NIK. 

Kontrole te prowadzone były w innym stanie prawnym. 

5. Kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów pomiędzy Ukrainą, Słowacją 

i Polską w okresie 2004 r.  – I półrocze 2007 r.  w świetle przepisów Konwencji 

bazylejskiej została poprzedzona doraźną kontrolą rozpoznawczą przeprowadzoną 

przez Delegaturę NIK w Rzeszowie w Urzędzie Celnym w Przemyślu, na przełomie 

listopada i grudnia 2006 r. 
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4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

1. W postępowaniu kontrolnym nie wystąpiły przypadki odmowy podpisania 

protokółu kontroli, nie zgłoszono teŜ zastrzeŜeń do protokołów lub wystąpień 

pokontrolnych, po zakończeniu kontroli zorganizowano łącznie 4 narady 

pokontrolne. 

2. NajwyŜsza Izba Kontroli skierowała w wystąpieniach pokontrolnych ogółem 

24 wnioski pokontrolne, z których 22 zrealizowano, zaś dwa wnioski pozostają w 

realizacji. W kaŜdym przypadku sformułowania wniosków NajwyŜsza Izba 

Kontroli była informowana o sposobie ich wykorzystania. Informacje te złoŜyli: 

- Główny Inspektor Ochrony Środowiska,  

- Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

- Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

- Komendant Karpackiego Oddziału StraŜy Granicznej, 

- Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Medyce, 

- Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Barwinku, 

- Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Zwardoniu, 

- Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Dorohusku, 

- Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Hrubieszowie, 

- Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Muszynie, 

- Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej, 

- Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu, 
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3. Na podstawie art. 29 pkt 2) lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej 

Izbie Kontroli11 zwrócono się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego  

o udzielenie informacji na temat liczby przypadków nielegalnego transgranicznego 

przemieszczania odpadów pomiędzy Polska a Słowacją lub Ukrainą stwierdzonych 

przez ITD w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. 

4. W wyniku ustaleń kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Celnym w Przemyślu 

(Oddział Celny Medyka-śurawica) oraz w Placówce StraŜy Granicznej w Medyce 

Delegatura NIK w Rzeszowie skierowała dwa zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa z art. 183 § 3 Kodeksu karnego przeciw funkcjonariuszom SłuŜby 

Celnej i StraŜy Granicznej, którzy dopuścili do sprowadzenia na terytorium Polski 

odpadów bez wymaganego zezwolenia. 

                                                      
11 Dz.U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701. 
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5. Załączniki  

• Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które 
przeprowadziły w nich kontrole; 

• Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną 
działalność; 

• Wykaz aktów prawnych dot. kontrolowanej działalności; 

• Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli; 
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5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek 

organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich 

kontrole 

l.p. Skontrolowany podmiot Jednostka organizacyjna NIK 
1. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura NIK w Rzeszowie 

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy 

Delegatura NIK w Bydgoszczy 

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Gdańsku 

Delegatura NIK w Gdańsku 

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Katowicach 

Delegatura NIK w Katowicach 

5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Kielcach 

Delegatura NIK w Kielcach 

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie    

Delegatura NIK w Krakowie    

7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Lublinie      

Delegatura NIK w Lublinie      

8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Łodzi 

Delegatura NIK w Łodzi 

9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Poznaniu 

Delegatura NIK w Poznaniu 

10. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

Delegatura NIK w Rzeszowie 

11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Warszawie 

Delegatura NIK w Warszawie 

12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu 

Delegatura NIK we Wrocławiu 

13. Placówka StraŜy Granicznej w Medyce Delegatura NIK w Rzeszowie 
14. Placówka StraŜy Granicznej w Barwinku Delegatura NIK w Rzeszowie 
15. Placówka StraŜy Granicznej w Korczowej Delegatura NIK w Rzeszowie 
16. Placówka StraŜy Granicznej w Dorohusku Delegatura NIK w Lublinie      
17. Placówka StraŜy Granicznej w Hrubieszowie Delegatura NIK w Lublinie      
18. Placówka StraŜy Granicznej w Muszynie Delegatura NIK w Krakowie 

19. Placówka StraŜy Granicznej w Lipnicy 
Wielkiej (przejście graniczne w ChyŜnem) 

Delegatura NIK w Krakowie 

20. Placówka StraŜy Granicznej w Zwardoniu Delegatura NIK w Katowicach 
21. Placówka StraŜy Granicznej w Cieszynie Delegatura NIK w Katowicach 

22. Urząd Celny w Przemyślu - Oddział Celny w 
Korczowej 

Delegatura NIK w Rzeszowie 

23. Urząd Celny w Przemyślu  
      - Oddział Celny w Medyce – śurawicy 

Delegatura NIK w Rzeszowie 

24. 
Urząd Celny w Zamościu 
   - Oddział Celny w Dorohusku 
   - Oddział Celny w Hrubieszowie 

Delegatura NIK w Lublinie      

25. 
Urząd Celny w Bielsku – Białej 
- Oddział Celny w Czechowicach –  
Dziedzicach 

Delegatura NIK w Katowicach 

26. Urząd Celny w Toruniu Delegatura NIK w Bydgoszczy 
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- Oddział Celny w Toruniu  

27. Urząd Celny w Kielcach 
- Oddział Celny w Starachowicach 

Delegatura NIK w Kielcach 

28. Urząd Celny w Krakowie 
- Oddział Celny w Krakowie 

Delegatura NIK w Krakowie 
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5.2. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

l.p. Skontrolowany podmiot Nazwa stanowiska 
Osoba zajmująca 

kierownicze stanowisko w 
jednostce 

1. Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Marek Haliniak (poprzednio, 
do 25 października 2006 r. 
Wojciech Stawiany, a do 19 
kwietnia 2005 r. Krzysztof 
Zaręba 

2. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 

Elwira Jutrowska 

3. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Gdańsku 

Pomorski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Halina Czarnecka (poprzednio 
do 30 sierpnia 2005 r. Andrzej 
Walkowiak) 

4. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Katowicach 

Śląski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska Jerzy Jamrocha 

5. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Kielcach 

Świętokrzyski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Małgorzata Janiszewska 

6. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Krakowie    

Małopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Paweł Cienko (poprzednio do 
23 stycznia 2007 r. Leszek 
Ryszard Sebesta) 

7. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Lublinie      

Lubelski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Leszek śelazny 

8. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Łodzi 

Łódzki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Krzysztof Wójcik (poprzednio 
do dnia 25 kwietnia 2007 r. 
Andrzej DroŜdŜyk) 

9. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Poznaniu 

Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Hanna Kończal (poprzednio 
do 30 kwietnia 2007 r. Hanna 
Grunt) 

10. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie 

Podkarpacki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Maria Suchy 

11. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w 
Warszawie 

Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Adam Ludwikowski 

12. 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu 

Dolnośląski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

Krzysztof Andruszkiewicz 
(poprzednio do 9 lutego 2007 
r. Waldemar Kulaszka)  

13. Placówka StraŜy Granicznej 
w Medyce 

Komendant Placówki StraŜy 
Granicznej w Medyce 

Bogusław Ślazyk 

14. Placówka StraŜy Granicznej 
w Barwinku 

Komendant Placówki StraŜy 
Granicznej w Barwinku 

Jan Grochowski (poprzednio 
do 15 kwietnia 2005 r. Jerzy 
Jezierski) 

15. Placówka StraŜy Granicznej 
w Korczowej 

Komendant Placówki StraŜy 
Granicznej w Korczowej 

Robert Rogoz 

16. Placówka StraŜy Granicznej Komendant Placówki StraŜy Mirosław Chomontowski 
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w Dorohusku Granicznej w Dorohusku (poprzednio do 4 kwietnia 
2004 r. Leszek Górnik) 

17. Placówka StraŜy Granicznej 
w Hrubieszowie 

Komendant Placówki StraŜy 
Granicznej w Hrubieszowie 

Leszek Surmacz (poprzednio 
do 31 sierpnia 2004 r. 
Wojciech Drewnik) 

18. Placówka StraŜy Granicznej 
w Muszynie 

Komendant Placówki StraŜy 
Granicznej w Muszynie 

Rafał Brecławski 

19. 

Placówka StraŜy Granicznej 
w Lipnicy Wielkiej 
(przejście graniczne w 
ChyŜnem) 

Komendant Placówki StraŜy 
Granicznej w Lipnicy 
Wielkiej 

Wiesław Patelwicz 

20. Placówka StraŜy Granicznej 
w Zwardoniu 

Komendant Placówki StraŜy 
Granicznej w Zwardoniu 

Sławomir Walczak 

21. Placówka StraŜy Granicznej 
w Cieszynie 

Komendant Placówki StraŜy 
Granicznej w Cieszynie 

Jacek Klorczyk (poprzednio 
do 31 stycznia 2007 r. Jan 
śyrek) 

22. 
Urząd Celny w Przemyślu  
   - Oddział Celny 
w Korczowej  

Naczelnik Urzędu Celnego 
w Przemyślu Andrzej Karpiński 

23. 
Urząd Celny w Przemyślu  
      - Oddział Celny 
w Medyce – śurawicy 

Naczelnik Urzędu Celnego 
w Przemyślu Andrzej Karpiński 

24. 

Urząd Celny w Zamościu 
   - Oddział Celny 
w Dorohusku 
   - Oddział Celny 
w Hrubieszowie 

Naczelnik Urzędu Celnego 
w Zamościu Mariusz Szaruga (poprzednio 

do dnia 31 marca 2006 r. 
Jerzy Gaik) 

25. 

Urząd Celny w Bielsku – 
Białej 
- Oddział Celny 
w Czechowicach –  
Dziedzicach 

Naczelnik Urzędu Celnego 
w Bielsku - Białej Leszek Wieczorek 

(poprzednio do 3 września 
2006 r. Ireneusz Chemicz) 

26. Urząd Celny w Toruniu 
- Oddział Celny w Toruniu  

Naczelnik Urzędu Celnego 
w Toruniu 

Tomasz Ilukowicz 
(poprzednio do 31 stycznia 
2007 r. Adam Motybel, a do 
31 stycznia 2006 r. Lucyna 
Michalak) 

27. 
Urząd Celny w Kielcach 
- Oddział Celny 
w Starachowicach 

Naczelnik Urzędu Celnego 
w Kielcach 

Andrzej Halicki (poprzednio 
do 8 stycznia 2007 r. Andrzej 
Pasternak) 

28. 
Urząd Celny w Krakowie 
- Oddział Celny 
w Krakowie 

Naczelnik Urzędu Celnego 
w Krakowie Dariusz PyŜyk 
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5.3. Wykaz aktów prawnych dot. kontrolowanej działalności 

1. Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania 

odpadów niebezpiecznych. Bazylea 22 marca 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 19, poz. 

88); 

2. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej Nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie 

nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz 

poza jej obszar (Dz.U.UE.L.93.30.1); 

3. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 24 listopada 1994 roku dotycząca 

standardowego listu przewozowego, określonego w Rozporządzeniu Rady (EWG) Nr 

259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów w obrębie, do 

Wspólnoty oraz poza jej obszar. (Dz.U.UE.L.94.310.70); 

4. Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, 

poz. 1956); 

5. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 

(Dz.U. Nr 124, poz. 859) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, 

zm.: Dz.U. Nr 88, poz.587); 

7. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (j. t. Dz. U. z 2007 r. 

Nr 44, poz. 287, zm.: Dz.U. Nr 75 poz. 493, Dz.U. Nr 124, poz. 859, Dz.U. Nr 88, 

poz. 587); 

8. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 

234, poz. 1997, zm.: Dz.U. Nr 90, poz.757, Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz.U. 

Nr 104, poz. 711, Dz.U. Nr 170, poz.1218, Dz.U. z 2007 r. Nr.82, poz. 558, Dz.U. Nr 

57, poz. 390); 

9. Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej ( j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 

1641, zm. Dz.U. Nr 273, poz. 2703, Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1399, Dz.U. z 2006 

r. Nr 104, poz. 708, Dz.U. Nr 170, poz. 1218, Dz.U. Nr 218, poz.1592, Dz.U. z 2007 

r., Nr 57, poz. 390, Dz.U. Nr 89, poz.589); 

10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 

125, poz. 874, zm.: Dz.U. Nr 99, poz. 661); 
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11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia 

wzoru listu przewozowego stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. 

U. Nr 251 poz. 2189); 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 

2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowany jest 

międzynarodowy obrót odpadami (Dz. U. Nr 248, poz. 2494, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 

53, poz. 480); 

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie urzędów 

celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami (Dz. U. Nr 209, 

poz. 2131, zm.: Dz.U. Nr 279, poz. 2764, Dz.U. z 2005 r. Nr 136, poz. 1148, Dz.U. Nr 

165, poz.1369, Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 619). 
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5.4. Wykaz organów, którym przekazano informację 

o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 

4. Prezes Rady Ministrów; 

5. Minister Środowiska; 

6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

7. Minister Finansów; 

8. Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 

9. Główny Inspektor Transportu Drogowego; 

10. Komendant Główny StraŜy Granicznej. 

 
 
 


