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Rozwój nowoczesnych technologii 
ułatwiających ludziom życie 
powoduje różnorakie zagrożenia  
dla środowiska i zdrowia człowieka. 
Szczególne niebezpieczne są zawarte 
w bateriach i akumulatorach metale 
ciężkie (m.in. ołów, kadm, rtęć) oraz 
elektrolity.  

Istniało ryzyko, że w Polsce 
nie osiągnięto zakładanych rocznych 
poziomów zbierania zużytych baterii 
przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie baterii i akumulatorów 

oraz zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów nałożyła na państwa 

członkowskie Unii Europejskiej szereg 
obowiązków  w zakresie podjęcia działań 

oraz wprowadzenia regulacji krajowych 
mających na celu zminimalizowanie 

ujemnego wpływu: baterii 
i akumulatorów na środowisko naturalne. 

Ustalenia kontroli rozpoznawczych  
przeprowadzonych przez Delegaturę w  Zielonej 
Górze wskazywały na możliwość występowania  
nieprawidłowości w systemie, m.in. w zakresie 

tworzenia sieci oraz zbiórki, nadzoru nad zbiórką 
oraz wypełnianiem obowiązków informacyjnych 

oraz analityczno-sprawozdawczych. 
 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 
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Co kontrolowaliśmy? 04 

Czy działania organów administracji publicznej sprzyjają zwiększeniu stopnia 
recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów?  

W szczególności: 

 Prawidłowość prowadzenia proekologicznych kampanii informacyjnych 

 Wypełnianie obowiązków w zakresie tworzenia sieci oraz zbiórki zużytych 
baterii i zużytych akumulatorów 

 Sposób sprawowania nadzoru nad zbierającymi zużyte baterie i zużyte 
akumulatory oraz wypełnianie obowiązków analityczno-sprawozdawczych 

 



Kogo kontrolowaliśmy? 05 

INSPEKCJA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 GŁÓWNY INSPEKTOR 
OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
 

 5  WOJEWÓDZKICH 
INSPEKTORATÓW 
OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

   INSPEKCJA HANDLOWA           JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
                                                          TERYTORIALNEGO  

 5 WOJEWÓDZKICH 
      INSPEKTORATÓW 

INSPEKCJI 
HANDLOWEJ 

KONTROLOWALIŚMY 

 5 URZĘDÓW 
MARSZAŁKOWSKICH 

 29 GMIN  
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07 Stwierdzony stan – czynniki obniżające skuteczność działania organów 
administracji publicznej w zakresie zwiększenia stopnia recyklingu zużytych 
baterii i zużytych akumulatorów  

Niefunkcjonalny system tworzenia 
sieci oraz zbiórki zużytych baterii  
i zużytych akumulatorów. 

Brak warunków do segregowania 
zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów jak najbliżej miejsca 
ich wytwarzania, to jest  
gospodarstw domowych. 

Niewystarczająca 
obsada kadrowa 
Inspekcji do skali 
nałożonych zadań. 

Dysfunkcjonalny system 
sprawozdawczości  
na poziomie gminnym. 
Podmioty gospodarujące 
zużytymi bateriami 
i zużytymi akumulatorami 
(poza prowadzącymi 
PSZOK) nie były 
zobowiązane do składania 
gminom  jakichkolwiek 
sprawozdań w tym 
zakresie.  

Niezgodność 
przepisów prawa. 
Niedostosowanie 
przepisów 
wykonawczych do 
ustawy o bateriach 
i akumulatorach. 

Brak centralnej bazy 
danych o odpadach  
i podmiotach działających 
na rynku odpadów. 



08 Stwierdzony stan – niedomagania systemowe  

PRZYCZYNY SKUTKI 

Krąg podmiotów odpowiedzialnych za 
kreowanie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa jest zbyt wąski – 
ograniczony jedynie do jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Brak rozwiązań pozwalających 
na segregowanie zużytych baterii 
i zużytych akumulatorów jak najbliżej  
miejsca ich wytwarzania, to jest  
gospodarstw domowych. 

Nieskuteczna kampania 
informacyjna. 

Niewielki poziom zbierania 
zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów na terenie gmin,  
w szczególności wiejskich. 

Znikome masy zużytych baterii 
przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych 
zebranych za pośrednictwem PSZOK. 

Spora część zużytych baterii 
i zużytych akumulatorów trafia 
z innymi odpadami na wysypiska 
komunalne. 



09 Stwierdzony stan – przykłady zbiórek zużytych baterii 

Zbiórka w Hiszpanii Zbiórka w Polsce 
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10 Stwierdzony stan – mała dostępność Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
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11 Stwierdzony stan – w strumieniu odpadów, na dzikich 
wysypiskach śmieci, znajdują się baterie 
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12 Stwierdzony stan 



13 Stwierdzony stan 



14 Stwierdzony stan 



15 Stwierdzony stan 
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Ocena ogólna 

Działania organów administracji publicznej nie sprzyjały 
prawidłowemu gospodarowaniu zużytymi bateriami i zużytymi 
akumulatorami oraz nie tworzyły w tym obszarze w pełni spójnego  
i skutecznie działającego systemu. 
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Ocena ogólna 

Organy skontrolowanych 
inspekcji, na ogół zgodnie   
z obowiązującymi planami  
i wymogami formalnymi, 
sprawowały kontrolę 
podmiotów zbierających zużyte 
baterie oraz zużyte akumulatory. 
  
Podejmowane działania 
kontrolne nie pozwalały jednak 
na rzetelną ocenę prawidłowości 
stosowania przepisów ustawy 
o bateriach i akumulatorach 
przez wszystkie podmioty 
zobowiązane do jej stosowania.  
 

Nieskuteczność kontroli była 
konsekwencją przede wszystkim 
obowiązującego modelu jej 
sprawowania, braku właściwych 
narzędzi prawnych lub rozwiązań 
organizacyjnych. 
 
 
Również niewystarczająca 
obsada kadrowa Inspekcji, 
będąca następstwem 
niedostatecznego poziomu 
finansowania, przy dużym 
obciążeniu licznymi obowiązkami 
pracowników, przekładała się na 
zakres i sposób realizacji zadań. 

Podejmowana przez gminy 
działalność informacyjna 
i  edukacyjna była nieskuteczna 
o  czym świadczą wyniki  
w zakresie gromadzenia zużytych 
baterii i zużytych akumulatorów. 
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Ocena ogólna 

Wyniki kontroli wskazują na 
dysproporcje pomiędzy 
masami zebranych zużytych 
baterii przenośnych 
i zebranych zużytych 
akumulatorów przenośnych, 
wykazywanymi 
w sprawozdaniach składanych 
przez wprowadzających 
baterie lub akumulatory  
i zbierających zużyte baterie 
lub zużyte akumulatory. 
Podważa to rzetelność 
sprawozdawczości w tym 
zakresie.  

Brak wiarygodnych danych 
o gospodarce zużytymi bateriami 
i zużytymi akumulatorami  wynikał  
z niedostosowania obowiązujących 
przepisów wykonawczych do 
znowelizowanej ustawy o bateriach  
i akumulatorach. Brakowało także  
ogólnopolskiej bazy danych 
o odpadach i podmiotach 
działających na rynku odpadów. 

Nieznany jest rzeczywisty 
poziom zbierania zużytych 
baterii przenośnych  i zużytych 
akumulatorów przenośnych. 



19 Wnioski 

określających termin, w jakim 
zbierający zużyte baterie lub 
zużyte akumulatory (podmiot 
pośredniczący) oraz 
prowadzący zakłady 
przetwarzania zużytych baterii 
lub zużytych akumulatorów 
powinni przekazywać 
marszałkom województw 
egzemplarz zaświadczenia 
odpowiednio - o zebranych 
zużytych bateriach przenośnych 
lub zużytych akumulatorach 
przenośnych (art. 59a ust. 1 i 2 
u.b.a.) oraz  
o przetworzonych zużytych 
bateriach lub zużytych 
akumulatorach (art. 64a ust. 1 
i  2 u.b.a.);  

nakładających na 
wprowadzających baterie lub 
akumulatory (podmioty 
pośredniczące) obowiązek 
przedkładania UM odpisów 
umów, o których mowa 
art.  32 ust. 1 i art. 36 ust. 1 
u.b.a., zawieranych ze 
zbierającymi zużyte baterie 
lub zużyte akumulatory oraz 
prowadzącymi zakłady 
przetwarzania zużytych 
baterii i zużytych 
akumulatorów; 

Do Ministra Środowiska  
o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do u.b.a. przepisów: 

regulujących zasady 
sprzedaży internetowej 
baterii samochodowych  
kwasowo-ołowiowych 
i akumulatorów 
samochodowych kwasowo-
ołowiowych osobom 
niebędącym 
przedsiębiorcami.  
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Wnioski do Ministra Środowiska  
o podjęcie działań w następującym zakresie: 

rozszerzenia kręgu 
podmiotów 
odpowiedzialnych za 
kreowanie świadomości 
ekologicznej, szczególnie 
w lokalnych 
społecznościach  
z równoczesnym 
zintensyfikowaniem 
kampanii edukacyjnych, 
zwłaszcza w środkach 
masowego przekazu, 
w  tym w mediach 
społecznościowych; 

wprowadzenia 
rozwiązań mających 
na celu zwiększenie 
liczby miejsc 
zbierania zużytych 
baterii przenośnych 
i zużytych 
akumulatorów 
przenośnych  
zlokalizowanych 
szczególnie 
w pobliżu 
gospodarstw 
domowych; 

wzmocnienia 
kadrowego organów 
Inspekcji Ochrony 
Środowiska, któremu 
powinno towarzyszyć 
zapewnienie w 
budżecie Ministerstwa 
Środowiska oraz  
w budżetach 
poszczególnych 
wojewodów 
odpowiednich środków 
finansowych na 
funkcjonowanie GIOŚ  
i WIOŚ, w celu 
zwiększenia 
skuteczności nadzoru 
nad rynkiem baterii  
i akumulatorów;  

zapewnienia 
wprowadzenia  
do BDO rozwiązań 
uwzględniających 
specyfikę rynku 
baterii  
i akumulatorów; 



21 Wnioski 

opracowania instrukcji (wskazówek) 
dotyczących sposobu realizacji 
obowiązków sprawozdawczych przez 
podmioty zobowiązane do stosowania 
u.b.a. oraz marszałków województw 
do czasu pełnego uruchomienia modułu 
sprawozdawczego BDO; 

zaplanowania i przeprowadzenia przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska 
ogólnopolskiego cyklu kontrolnego 
w zakresie przestrzegania przepisów 
u.b.a. uwzględniającego również kontrolę 
zbierających zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory oraz weryfikację 
zaświadczeń o masie zebranych zużytych 
baterii przenośnych i zebranych 
akumulatorów przenośnych; 

Wnioski do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska  
o podjęcie działań mających na celu: 



22 Działania po kontroli 

zawiadomienia 
do właściwych 

organów 
1 

wnioski 
pokontrolne 

31 

wystąpienia 
pokontrolne 
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