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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

Źródło: Opracowanie  własne na podstawie poradnika „Rady na elektroodpady – Praktyczne 
Vademecum” z 2013 r., opracowanego w ramach kampanii edukacyjnej „Elektroodpady – 
pomyśl zanim wyrzucisz!” 



 

 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

W systemie zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
(ZSEE) występują poważne problemy: 

 „szara strefa”, czyli nieprofesjonalny demontaż zebranego zużytego 
sprzętu, w prymitywnych warunkach poza zakładami przetwarzania 
(najczęściej w punktach skupu złomu) lub w zakładach przetwarzania  
o niskim standardzie technologicznym 

 problem z rzeczywistym ustaleniem poziomów zbierania, odzysku  
oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu:   

– ok. 40% obiegu ZSEE odbywa się na podstawie fałszywej 
dokumentacji 

– nie wszyscy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku 
sprawozdawczego 

 brak rozwiązao prawnych mających na celu zapobieganie oszustwom 

 brak efektywnego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu 
gospodarowania zużytym sprzętem 



 

 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 03 

Źródło: Opracowanie  własne na podstawie rocznych raportów o funkcjonowaniu systemu 
gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  sporządzanych corocznie 
przez GIOŚ 



Czy działania w ramach systemu zarządzania zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym są prawidłowe? 

w szczególności: 

 Czy zakłady przetwarzania i podmioty zbierające zużyty sprzęt 
spełniają wymogi określone w przepisach o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym? 

 Czy dokumentacja dotycząca obrotu zużytym sprzętem elektrycznym  
i elektronicznym jest prawidłowa i wiarygodna? 

 Czy system sprawozdawczy o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym jest źródłem rzetelnych i wiarygodnych danych? 

 Czy kontrola podmiotów działających w sektorze obrotu zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest prawidłowa i skuteczna? 

Co kontrolowaliśmy? 04 



 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

 Pięd wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w: 

– Katowicach 

– Kielcach 

– Poznaniu 

– Warszawie 

– Zielonej Górze 
 

W ramach kontroli doraźnych zleconych wojewódzkim inspektoratom 

– podmioty prowadzące zakłady przetwarzania ZSEE (5) 

– podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą w zakresie 
zbierania zużytego sprzętu (10) 

z terenu województw: lubuskiego, mazowieckiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego i wielkopolskiego. 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 05 



Stwierdzony stan – nieprawidłowości w gospodarowaniu ZSEE 06 

Źródło: Materiały kontrolne NIK 



Stwierdzony stan – nieprawidłowości istotne  
z punktu widzenia ochrony środowiska 

WIOŚ ujawniły istotne nieprawidłowości w 5% do 14% kontroli 
prowadzonych w latach 2014-2016 w zakresie przestrzegania przepisów o 
ZSEE, np.:  

 magazynowanie zużytego sprzętu niezgodnie z wymogami określonymi  
w przepisach o ZSEE,  

 nielegalny demontaż ZSEE,  

 umieszczanie ZSEE łącznie z innymi odpadami. 
 

 

 

 

 

07 

Zużyty sprzęt magazynowany nieselektywnie  
wraz z innymi odpadami w miejscu niezadaszonym 
 

Stół warsztatowy wykorzystywany w czasie prowadzonego 
u zbierającego ZSEE (punkt skupu złomu) demontażu ZSEE 
 

Źródło: Materiały kontrolne NIK 



Stwierdzony stan – sprawozdawczośd o ZSEE  08 

 WIOŚ w prowadzonych w latach 2014-2016 (do 30 września) kontrolach 
najczęściej stwierdzały nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania 
odpadów oraz sporządzania i przedkładania Głównemu Inspektorowi 
sprawozdao wymaganych przepisami o zużytym sprzęcie.  

 Nieprawidłowo z obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów  
o zużytym sprzęcie wywiązywało się 42% przedsiębiorców skontrolowanych 
w ramach kontroli zleconych, a połowa z nich nierzetelnie prowadziła 
ewidencję odpadów.  

 Główny Inspektor weryfikował sprawozdania wynikające z przepisów  
o ZSEE. Proces weryfikacji był jednak długotrwały i nie obejmował analizy 
sprawozdao pod kątem terminowości ich złożenia.  

 Terminowośd realizacji obowiązku sprawozdawczego wojewódzkie 
inspektoraty weryfikowały corocznie w zakładach przetwarzania.  
Biorąc pod uwagę fakt, że w latach 2014-2016 (do 30 września) 
skontrolowano ok. 8% pozostałych podmiotów, tylko w znikomym zakresie 
wywiązywanie się w terminie z obowiązków sprawozdawczych tych 
podmiotów objęte było kontrolą WIOŚ.  

 

 



Stwierdzony stan – sprawozdawczośd o ZSEE cd. 09 

 Główny Inspektor: 

– nie posiadał narzędzi, które umożliwiłyby mu sprawowanie  
bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez podmioty funkcjonujące  
w systemie zarządzania ZSEE obowiązku sprawozdawczego 

– nie dysponował danymi o podmiotach zobowiązanych do złożenia  
za 2014 r. i 2015 r. sprawozdao wynikających z przepisów o zużytym 
sprzęcie 

W związku z tym, nie było możliwe ustalenie, czy wszystkie zobowiązane 
podmioty wywiązały się z obowiązku sprawozdawczego. 

 Z rocznych raportów o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEE  
za 2014 r. i 2015 r. wynika, że GIOŚ nie otrzymuje rocznie (wg jego 
szacunku) ok. 12 tys. sprawozdao, o których mowa w przepisach  
o ZSEE, oraz że najwięcej sprawozdao nie złożyli za te lata zbierający ZSEE. 

 



Stwierdzony stan – kontrole w zakresie przestrzegania 
przepisów o ZSEE zrealizowane przez WIOŚ  
w latach 2014-2016 (do 30 września) 
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WIOŚ w Katowicach

WIOŚ w Kielcach

WIOŚ w Poznaniu

WIOŚ w Warszawie

WIOŚ w Zielonej Górze

Średnia liczba pracowników WOIŚ zajmujących się wykonywaniem kontroli w podmiotach 
funkcjonujących w systemie gospodarowania ZSSE 
 

Liczba kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ZSSE 
 
Źródło: Materiały kontrolne NIK 



Stwierdzony stan – zbierający ZSEE 11 

Źródło: Materiały kontrolne NIK 



Stwierdzony stan – prawidłowośd kontroli 12 

 Główny Inspektor w 2010 r. wydał Wytyczne do przeprowadzania  
przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zakładów przetwarzania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jednak nie wywiązywał 
się z ustawowego obowiązku kontroli ich przestrzegania. Wytyczne  
nie zostały zaktualizowane pomimo wejścia w życie od 1 stycznia 2016 r. 
nowej ustawy o ZSEE. Nie dostosowywano ich również do zmieniających się 
przepisów wykonawczych.  

 WIOŚ kontrolując zakłady przetwarzania nie stosowały się do tych 
wytycznych, m.in.: 

– nie weryfikowały faktur za wykonaną usługę przetworzenia ZSEE  
wraz z zaświadczeniami o zużytym sprzęcie w celu wyeliminowania 
tzw. „handlu kwitami”, 

– nie kontrolowały faktycznych możliwości technologicznych zakładu  
w zakresie przetwarzania ZSEE,  

– nie kontrolowały prawidłowości prowadzenia demontażu ZSEE, 
– nie przeprowadzały kontroli krzyżowych, dzięki którym możliwe jest 

wykrycie nieprawidłowości we wzajemnych relacjach pomiędzy 
uczestnikami łaocucha przetwarzania zużytego sprzętu. 



Stwierdzony stan – działania pokontrolne 13 

 Z obowiązku informowania WIOŚ o zakresie podjętych i zrealizowanych 
działao eliminujących wskazane w zarządzeniach pokontrolnych 
naruszenia nie wywiązywało się 5,4% podmiotów (objętych badaniem  
w ramach kontroli NIK), 14,3% informowało nieterminowo, a 10% 
niezgodnie z prawdą.  
Opóźnienia w przekazywaniu informacji o zakresie wykonania zarządzeo 
pokontrolnych wynosiły od kilku do 282 dni. 

 W żadnym badanym przypadku nieterminowego złożenia tej informacji 
wojewódzkie inspektoraty nie podjęły działao w celu ukarania sprawcy 
tego wykroczenia. Karę grzywny w drodze mandatu karnego nałożono 
na 17% podmiotów, które nie złożyły informacji o zakresie wykonania 
zarządzenia pokontrolnego oraz na 63% podmiotów, które niezgodnie  
z prawdą poinformowały o wykonaniu zarządzeo pokontrolnych.  

 Realizację zarządzeo pokontrolnych weryfikowano w zakładach 
przetwarzania w trakcie corocznych kontroli w zakresie przestrzegania 
przepisów o zużytym sprzęcie. W pozostałych podmiotach nie 
prowadzono kontroli sprawdzających realizację zarządzeo 
pokontrolnych.  

 



Stwierdzony stan – działania pokontrolne cd. 14 

Inspektorzy WIOŚ w wielu przypadkach (m.in. za nieprawidłowości  
w ewidencjonowaniu odpadów oraz niezłożenie do Głównego Inspektora 
wniosku o wpis do rejestru GIOŚ), ze względu na rodzaj naruszenia  
oraz stopieo szkodliwości czynu, odstępowali od wymierzenia kar w drodze 
mandatu karnego, poprzestając na pouczeniu. 

 
W okresie objętym kontrolą zastosowano 358 pouczeo, natomiast grzywien  
w drodze mandatu karnego wymierzono 78.  
 

W Inspekcji Ochrony Środowiska stosowano niejednolite podejście przy karaniu 
sprawców wykroczeo. Prowadząc działania pokontrolne, wojewódzkie 
inspektoraty często nie korzystały z przewidzianych prawem środków 
zmierzających do ukarania osób odpowiedzialnych za stwierdzone naruszenia 
wymogów ochrony środowiska. 

 



Stwierdzony stan – nadzór nad działalnością WIOŚ 15 

W latach 2014-2016 wojewódzkie inspektoraty nie były kontrolowane 
przez wojewodów i Głównego Inspektora w zakresie realizacji zadania 
polegającego na kontroli podmiotów korzystających ze środowiska  
w zakresie przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie. Organy te,  
interpretując obowiązujące przepisy o Inspekcji Ochrony Środowiska,  
nie uznają się za właściwe do podejmowania takich kontroli. 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: pl.fotolia.com 

Źródło: fotolia.com 



Ocena ogólna 16 

Źródło: Materiały kontrolne NIK 



Do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

– Podniesienie jakości i skuteczności kontroli podmiotów działających  
w sektorze ZSEE, poprzez wydanie szczegółowych wytycznych  
dla Inspekcji Ochrony Środowiska określających sposób postępowania  
w trakcie realizacji kontroli w podmiotach gospodarujących ZSEE, 
uwzględniających koniecznośd przeprowadzania kontroli krzyżowych 
oraz kontrolowanie stanu ich realizacji 

Do Ministra Środowiska 

– Określenie w drodze rozporządzenia, na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 
ustawy o odpadach, wymagao dla procesów przetwarzania ZSEE  
lub dla instalacji do przetwarzania oraz wymagao dla odpadów 
powstających w wyniku tych procesów 

 

17 Wnioski 



W związku z różną interpretacją przez wojewodów i Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska przepisów dotyczących kontroli działalności WIOŚ, 
uzasadnione jest zapewnienie Głównemu Inspektorowi możliwości 
kontrolowania realizacji przez wojewódzkich inspektorów tych zadao,  
tym bardziej, że organy te nie uznają się za właściwe do podejmowania 
takich kontroli. Dlatego też NIK wskazuje na potrzebę zapewnienia 
Głównemu Inspektorowi skutecznych instrumentów umożliwiających 
kontrolę realizacji przez wojewódzkie inspektoraty zadao, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym 
kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ZSEE. 

18 Uwagi 



Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Kielcach 

Zdjęcie czarno-białe 


