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I.

I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytui kontroli
Jednostka
paeprowadzajqca
kontrolq
Kontrolerzy

P/16/072 - System zaizqdzania zuzytym sprz§tem elektrycznym i elektronicznym
Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

1. Elzbieta Grz^dzihska, glowny specjalista kontroli paiistwowej, upowaznienie do kontroli
nr LWA/112/2016 z 22 listopada 2016 r.
2. Inga Piotrowska, specjalista kontroli pahstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LWA/103/2016 z 14 listopad 2016 r.
{dowod: akta kontroli torn I str. 1-4)

Jednostka
kontrolowana
Kierownikjednostki
kontrolowanej

Wojewodzki InspektoratOchrony Srodowiska w Warszawie, ul. Bartycka IIOA^
Adam Ludwikowski, Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska^
(dowod: akta kontroli torn I str. 5)

II. Ocena kontrolowanej dziafalnosci^
Ocena ogolna

Wojewodzki Inspektor wykonywaf zadania, okreslone w ustawie z dnla 20 lipca 1991 r.
0 Inspekcji Ochrony Srodowiska^, na podstawie rocznych planbw pracy. Przy
opracowywaniu tych planow Inspektorat uwzgl^nial wytyczne GIOS^ w zakresie kontroli
funkcjonowania systemu gospodarowania ZSEE^ zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy
olOS.
W latach 2014-2016 (do 30 wrzesnia) przeprowadzano kontrole uj^te w planach pracy
Inspektoratu zar6wno w zakladach przetwarzania, jak i innych podmiotach obj^tych ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytynn sprz^cie elektrycznym i elektronicznym/ Prowadz^c
kontrole, stosowano wytyczne oraz procedury GIOS dotyczc|ce kontroli podmiotow obj^tych
przepisami o ZSEE. W przypadku stwiendzenia naruszeh wymagah ochrony Srodowiska,
wymierzano stosowne kary oraz wydawano zarz^dzenia pokontrolne.
Kazdy wniosek o podjfcie interwencji byi pod$tawq_podj?cia kontroli.
Inspektorat w ramach wsp6lpracy z innymi organami (m.in. samorz^dem terytorialnym,
Inspektoratami Ochrony Srodowiska), przekazywal informacje o nieprawidtowosciach
stwierdzonych w toku kontroli oraz rozpatrywal wnioski skladne przez organy samorz^du
terytorialnego (art, 17 ust. 2 pkt l a ustawy o lOS). Ponadto WIOS realizowat wspolne
kontrole z GIOS oraz Mazowieckim Urz^dem Marszatkowskim w podmiotach obj^tych
przepisami o ZSEE.
Stwiendzono dokonanie zmian w rocznym planie pracy na 2015 r. bez akceptacji Wojewody
Mazowieckiego dotycz^cych nieuj^cia w tych zmianach jednego podmiotu {zaktadu
przetwarzania).
NIK zwraca uwag^ na nieprowadzenie przez WIOS kontroli krzyzowych, ktore umozliwiajs^
wykrycie nieprawidfowosci we wzajemnych relacjach pomi^dzy uczestnikami lahcucha
przetwarzania zuzytego sprz^tu.

1 Dalej: WIO§ lub Inspektorat
^ Dalej: Wojewddzkl Inspektor.
3 Najwy2sza Izba Kontroli stosuje 3-stapniowE^ skal^ ocen: poi^tywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawldtowo^i,
nega^na. Je2ell sfonnutowanle oceny ogolnej wedKig proponowanej skali byioby nadmlemie utrudnione. albo taka ocena nie
dawataby prawdawego obrazu funkcjonowania kontolowanej jednostkl w zakresie obj^lym kontrolei, stosuje si$ ocen^
opisov^ b^d^ uzupetnia ocen^ og6lnEi o dodatkowe objaSnlenie.
^ Dz.U. z 2016 r. poz. 1688 ze zm. Dalej: uslawa o lOS.
s Gtowny Inspektor Ochrony Srodowiska.
6 Zuzyty sprz^t elektiyczny i elektronlczny.
' Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 ze zm. - uchylona z dniem 1 stycznla 2016 r. Obecnle obowiqajje ustawa z dnla 11 wrzeSnIa
2015 r. 0 zuiytym spiz^cie elektiycznym i elektronicznym (Dz.U, poz. 1688). Dalej: ustawa o ZSEE,

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1.
1.1.
Opis stanu
faktycznego

Prawidtowosc i skutecznosc kontroli podmiotow dzialajqcych
w sektorze obrotu Z S E E
Proces planowania kontroli funkcjonowania systemu gospodarowania
ZSEE

W okresie obj^tym kontrol^s pianowanie dziaialnosci kontrolnej WiOS, w tym w zakresie
kontroli funkcjonowania systemu gospodarowania ZSEE, byto reaiizowane w oparciu
0 „Wytyc2ne do planowania dziaialnosci organow Inspekcji Ochrony Srodowiska"^ oraz
ogolnopolskie cele kontrolne okreslane corocznie przez GIO^i^.
Opracowanie rocznych p[an6w pracy Inspekcji Ochrony Srodowiska w wojewodztwie
mazowieckim odbywato si§ zgodnie z procedurami Informatycznego Sytemu Wspomagania
Kontroli {obowi^zywat do 31 grudnia 2015 r.)^^ i Informatycznego Systemu Kontroli^^
(obowi^zuje od 1 stycznia 2016 r ) . Proces typowania do kontroli podmiotow obj?tych
przepisami o ZSEE byt poprzedzony wielokryterialnq. analizq. ryzyka, na podstawie ktorej
dany podmiot typowany byl do danej kategorii zakladow^^
(dowod: akta kontroli tom i str. 83-110,119-321,343-506,518-718; tom III str. 231-383)
Jak wynika z wyjasnien Wojewodzkiego Inspektora kazdy Inspektor WIO^ po zakohczonej
kontroli wykonywat odpowiednio w ISWK i iSK analiz? wielokryterialn^ oddziaiywania
danego zaktadu na srodowisko. Analiza ta umozliwiala dokonywanie kategoryzacji zakiadow
pod wzgl^dem ich uciqzliwosci dia srodowiska 1 stanowiia decydujqcy element przy
ustalaniu cz^stotliwosci kontroli w zakladach bardziej uci^liwych dIa srodowiska kosztem
kontroli w zaWadach mniej uci^zliwych dia srodowiska.
(dowod: akta kontroli tom III str. 230, 234-236,318-319)
Ponadto Wojewodzki Inspektor podat, iz przy typowaniu do pianu pracy kontroli podmiotow
obj^tych przepisami o ZSEE stosuje s\q nawniez nast^puj^ce kryteria:
- w pienwszej kolejno^ci uwzgl^dnia si^ wszystkie zaktady z kategorii I oraz zaWady, ktore
zgodnie z wymaganiami prawnymi musz^ by6 kontrolowane co roku {zakfady
przetwarzania),
- wnioski o pizeprowadzenie kontroli skiadane przez organy adminlstracji publicznej oraz
GI06,
- podmioty. ktore nie zostaly skontrolowane w ramach poprzedniego planu pracy,
- w zakresie pozyskania informacji niezb^dnych do dokonania analizy oddzialywania na
srodowisko oraz spelniania wymogow formalno-prawnych,
- zakiady, ktore ze wzgl^du na powodowan^ uci^zliwosc lub zagrozenie dIa srodowiska
powinny zostac skontrolowane w danym roku.
(dowod: akta kontroli tom III str. 230,235-236)
Jednym z elementow tworzenla rocznego planu pracy byto ustalanie liczby zakladow
przewidzianych do kontroli przy uwzgl^dnieniu liczby etatow inspekcyjnych oraz innych
czynnikow m.in. takich jak rezenwa czasowa na kontnDle pozaplanowe.
(dowod: akta kontroli tom III str. 230-233,302-317)
W latach 2014-2016 (na 30 wrzesnia) w rocznych planach pracy, zatwierdzanych przez
wojewod? mazowieckiego^*, uj^to l^cznie 231 kontroli funkcjonowania systemu
gospodarowania ZSEE^^, wtym 47 kontroli kompleksowych^^ i 184 kontrole problemowe^^.
B Lata 2014-2016 (do dnia zakohczenia kontroli).
3 Dalej: Wy^czne do planowania.
10 w 2014 r. GIOS okreSlil ogdinopolskie cele kontroli nr 20 - sprawdzenie przestizegania przepis6w ustawy o zuiytym
sprz?de elektrycznym i elektronicznym w zaktadach przetwarzania zutytego sprz^tu elektrycznego i elektronicznego i nr 21 sprawdzenie przestrzegania przepis6w ustawy o zuiytym sprz^de elektrycznym I elektronicznym, w 2015 r. byiy to cele nr 24
- kontrola zaktad6w przetwarzania zuiytego sprz?tu elektrycznego i elektronkznego i nr 25 - kontrola przestrzegania
przeplsbw ustawy o zuzyfym sprz§cie elektrycznym I elektronicznym, w 2016 r. byly to cele nr 22 - kontrola zakfad6w
przetwarzania zulytego sprz^tu elektrycznego 1 elektronicznego i 23 - kontrola przestrzegania przepisfiw ustawy o zu2ytym
s p r z ^ e elektrycznym i elektronicznym.
" OkreSlonydi wdokumencie pt. „System Kontroli Inspekqi Ochrony Srodowiska". Dalej: ISWK.
" Dalej: ISK.
" System ISWK i ISK wyr6iniat piqt kategorii zaklad6w: Kategoria I, Kategoria II, Kategoria III, Kategoria III, Kategoria IV,
Kategoria V, okroSlaj^cych w kolejnoSci stopieh uci^2liwo^ci dIa Srodowiska 1 w zaieznosci od obliczonej wartoSci oceny lyzyka
nast^powab wyliczenie kategorii dIa danego zakladu.
" Zgodnie z art 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o IDS.
« W tym: 88 w 2014 r., 62 w 2015 r. 161 w 2016 r. (na 30 wrzeSnia).

W rocznych ptanach pracy uwzgl^dniano zaWady przetwarzania oraz inne podmioty:
prawadz^cy dziatalnosc w zakresie wprowadzania sprz^tu, zbierania zuzytego sprz^tu oraz
recyklingu.
(dowod: akta kontroli torn II str. 1-22,24)
W badanym okresie plany pracy ulegaiy zmianom^s po | polraczu, zgodnie z procedurami
planowania kontroli. W latach 2014-2015 zmiany te zostaly zaakceptowane przez wojewod^
mazowieckiego, a w 2016 r. ustnie przez Kierownikow Delegatur WIOS, jak wynika
z wyjasnieh Wojewddzkiego InspektoraJ^
Ponadto w 2015 r. przeprowadzono kontrol? planowan^ w zaWadzie przetwarzania, jednak
podmiot ten nie zostal uj§ty w zmianach planu pracy, zatwierdzonych w sierpniu 2015 r.
przez wojewod? mazowieckiego.
(dowod: akta kontroli torn I str. 322-342.507-517,719-721; torn II str. 2-22; 93;
torn III str. 241-301,384, 388)
Jak wynika z wyjasnieh Wojewodzkiego Inspektora ww. podmiot omyikowo nie zostal uj^ty
w piSmie do Wojewody Mazowieckiego koryguj^cym plan roczny na 2015 r.
(dowod: akta kontroli tom III str. 384,387)

1.2.

Realizacja planow kontroli w zakresie
systemu gospodarowania ZSEE

kontroii funkcjonowania

Liczba planowych kontroli dotyczc\cyc[i funkcjonowania systemu gospodarowania ZSEE
zrealizowanych w poszczegolnych latach badanego okresu w podmiotach obj^tych ustawq.
0 ZSEE wynosila:
- w 2014 r. - ogoiem 83 kontrole (stanowito to 94,3% zaplanowanych kontroli), w tym
zakfadach przetwarzania 30 (stanowita to 100% tych kontroli),
- w 2015 r. - ogotem 75 kontroli (stanowito to 91,5% zaplanowanych), w tym zakladach
przetwarzania 26 (stanowito to 92,3%20),
- w 2016 r. (na 30 wrzesnia) - ogotem 32 kontrole (stanowito to 52,5%), w tym zaktadach
przetwarzania dziewi^c (stanowito to 34,6%2i).
(dowod: akta kontroli tom II str. 1)
Wedtug wyjaSnieh Wojewodzkiego Inspektora zaktady przetwarzania kontrolowane s ^
zazwyczaj w IV kwartale danego roku, poniewaz w trakcie tych kontroli sprawdza si§
sprawozdawczo§6 pfzedktadanstdo GIO^.
(dowod: akta kontroli tom II str. 23)
Powodem niezrealizowania kontroli planowych w latach 2014-2015 byt brak mozliwosci
dor^czenia zawiadomieh o wszcz?ciu post^powania kontroinego z powodu upadtosci spotki,
niepnDwadzenia przez podmiot dziatalnosci pod wskazanym adresem, wyrejestrowania
dziatalnosci gospodarczej, uzyskania infbrmacji o prowadzonej kontroli skarbowe]
w podmiocie. Ponadto w jednym z zaktadow przetwarzania nie zostata wykonana kontrola
z powodu wykreslenia go z rejestru GiOS w styczniu 2015 r.
{dowod: akta kontroli tom II str. 10-11,14-17)
W latach 2014-2016 (na 30 wrzesnia) liczba wszystkicti kontroli^^ przeprowadzonycti
w podmiotacti obj^tych ustaw^ o ZSEE wyniosta odpowiednio 105, 103, 50, natomiast

'6 W tym: 24 w 2014 r., 15 w 2015 r. i osiem w 2016 r. (na 30 wrzesnia).
" W tym: 64 w 2014 r., 67 w 2015 r. i 53 w 2016 r. (na 30 wrzesnia).
'8 Zmiany te polegaly:
w 2014 r. na usuni^ciu pi^ciu podmlotdw wprowadzaj^cych sprz^ (w trzech przypadkach z powodu zawieszenia
dziatalnosci, a w dw6cli - nie moiliwoSd dor^czenia zawiadomieh o zamiarze wszcz^cia l<ontroii), a uw^i^dnieniu
w planie dw6ch podmiot6w (podmiot wprowadzajEicy sprz^t w zamian za podmiot usuni?ty z pianu oraz zaidad
przetwarzania - wpisany w tral<oie roku do rejestru GiOS);
w 2015 r. na usuni^ciu czterecli podmiot6w wprowadzaj^cycii sprz?t (w trzecti przypadltacii z powodu niemozliwo^ci
dor?czenia zawiadomieh o zamiarze wszcz?cia kontroli, a w jednym - ogtoszenia upadioSci), a uwzgi^dnieniu w pianle
trzech podmiotdw wprowadzaj^cych sprz?t uj?tycii w zamian za podmioty usuni^te z pianu;
w 2016 r. na usuni^ciu czteredi podmiotow wprowadzaj^cydi sprz^t (w trzecti przypadkadi z powodu niemoziiwosci
dor^czenia zawiadomieft o zamiarze wszcz^cia konhx)ii, a w Jednym - podmiot nie podlegal pod przepisy ustawy
0 dziatainoSci gospodarczej), a uwzgi^dnleniu w planie dw6cii zamfennycii ptximiotow oraz dwoch podmiotow
wprowadzaJe)cycli sprz^t z powodu ustaleh w trakcie innej kontroii, gdzie stwierdzono, \1 podmioty te nie byly
zarejestrowane w rejestrze GiOS.
'9 Zmiany te zostaly zatwierdzone przez Kierownik6w Delegatur WiOS, poniewai zmiany te nie wplywaiy na zmian? ilosci
podmiotow w planie pracy.
^ W 2015 r. zapianowano 27 kontroii w zakladacii przetwarzania.
" W 2016 r. (na 30 wrzeSnia) zapianowano 26 kontroli w zakladacii przetwarzania.
^ W tym planowydi i pozapianowycti,

liczba wszystkich kontroli pfzeprowadzonych w terenie przez W I 0 6 wyniosia odpowiednio:
2 079, 1 903 i 1154. Udzial procentowy kontroli funkcjonowania systemu gospodarowania
ZSEE w ogblnej liczbie kontroli zwi^kszyt si? i wyniosi w 2014 r. - 5,1%, a w 2015 r. - 5,4%.
(dowod: akta kontroli torn II str. 1)
W badanym okresie WIOS posiadai wiedz? o liczbie zakiadow przetwarzania
funkcjonuj^cych na terenie wojewodztwa mazowieckiego - 29 w 2014 r. i po 26 w 2015
i 2016 r. (na 30 wrze^nia). W przypadku pozostalych podmiotow obj^tych przepisami
oZSEE, tj. wprowadzaj^cych sprz^t, autoryzowanych przedstawicieli, organizacji odzysku
sprz^tu elektrycznego i elektronicznego, zbierajqcych zuzyty sprz^t, prowadz^cych
dziatelnoSt w zakresie recyklingu oraz prowadzc\cych dzialalnosc w zakresie innych n±
recykling procesow odzysku, Inspektorat nie posiadat danych.
(dowod: akta kontroli torn II str. 24)
Jak wynika z wyja^nieh Wojewodzkiego Inspektora, WIOS jest w posiadaniu tyiko biezqcych
danych z rejestru GIOS, natomiast w latach 2014-2016 r. (na 30 wrzesnla) Inspektorat nie
posiadat tych danych oraz nie ma mozliwosci technicznifch ich uzyskania. Ponadto nie ma
wymogu prawnego, co do prowadzenia przez WI06 odr^bnej ewidencji podmiotow
uczestniczcpych w systemie gospodarowania ZSEE, a rejestr tych podmiotow zobow(2\zany
jest prowadzic GIOS, z ktorego korzysta WIOS przy opracowaniu planow pracy.
(dowod: akta kontroli tom III str. 384-391)
W badanym okresie 248 podmiotow obj^tych przepisami o ZSEE zostato skontrolowanych
w ramach kontroli planowych (182) i pozaplanowych (66), w tym:
- wprowadzaj^cy sprz?t - ogotem 157 skontrolowanych podmiotow (109 planowo i 48
pozaplanowo),
- zbierajqcy zuzyty sprz^t - ogotem 13 podmiotow (siedem planowo i szesc
pozaplanowo),
- prowadz^cy zaklad przetwarzania - ogotem 76 podmiotow (65 planowo i 11
pozaplanowo),
- prowadz^cy dziaialnosc w zakreste recyklingu - ogotem dwa podmioty (planowo
w 2015 r. i pozaplanowo w 2014 r.).
WIOS w fatach 2014-2016 (na 30 wrzesnla) nie przeprowadzat kontnDii w podmiotach:
zajmuj^cych si§ organizacji odzysku sprz^tu elektrycznego i elektronicznego,
prowadz^cych dzialalnoS6 w zakresie innych niz recykling procesow odzysku. Natomiast
w przypadku podmiotow: autoryzowanych przedstawicieli oraz prowadz^cych dziaialnosc
w zakresie recyklingu nie przepnjwadzono kontnDii w 2016 r. (na 30 wrzesnla).
(dowod: akta kontroli tom II str. 24)
Wojew6dzki Inspektor poinformowat, iz przepisy nte regulujst cz^stotliwosci kontroli
u podmiotow zbieraj^cych zuzyty sprz^t, prowadzqcych dziaialnosc w zakresie innych niz
recykling procesow odzysku oraz prowadz^cych dziatelnosc w zakresie recyklingu,
w zwiqzku z powyzszym WIOS kontroiuje je w zaieznosci od mozliwosci kadrowych
i czasowych. Ponadto w przypadku organizacji odzysku sprz^tu elektrycznego
i elektronicznego, podmioty te byfy kontrolowane w 2012 r. i zostaiy zakwalifikowane do
kategorii IV i V, w zwi^zku z tym nie wyst^iiy przestenki do przeprowadzania tych kontroli
w kolejnych latach. Natomiast autoryzowani przedstawiciele zacz^li dopiero funkcjonowac
od 1 stycznia 2016 r., diatego tez nie zostali uj^ci w planie pracy na 2016 r., poniewaz jest
on tworzony w czwartym kwartale poprzedniego roku.
(dowod: akta kontroli tom III str, 384-390)
Zakres przedmiotowy tych kontroli okreslony w upowaznieniach do kontroli obejmowat
przestrzeganie przepisow i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska^^.
23 w protokoladi kontroli wskazywano cele kontnali, kt6re obejmowaly m.in. sprawdzenie przestrzegania przepisiiw ustawy
0 zu^ytym spr^de elektiYCznym 1 elektronicznym w zakladach prTetwarzania zuiytego sprz^tu elektrycznego
1 elektronicznego, kontfol^ p«lmiot6w wprowadzajctcych £deki do w6d lub do ziemi pod k^tem sprawdzania przestrzegania
przepls6w prawa i decyzji administracyjnych, sprawdzanie przestrzegania przepisow ochrony Srodowiska w zakresie emisji
subsfancji do powietrza, ocen? przestrregania wymagart wynikajqcych z ustewy o bateriach 1 akumulaforach przez podmio^
prowadz^ce d^afalno^ w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania z u ^ c h baterii i zuzytych akumulator6w, kontrol^
staqi demontaiu pojazdow, kontroi^ pniestrzegania przepisdw ustawy o recyklingu pojazd6w wycofanych z ekspioatacji,
popraw^ jakoici danych dostarczanych przez prowadz^cych instalacj^ w ramach Krajowego Rejestnj Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeii, kontrol^ funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania odpadow, kontnsl^ wnoszenia opiat za
korzystanle ze irodowislta, kontml^ przestrzegania przepis6w w zakresie uiywania czynnik6w chlodniczych oraz obrotu nimi,
przestrzeganie wymagah ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanlowymi, sprawdzenie przestrzegania
przepis6w o ochronie Srodowiska w zakresie emisji halas6w do ^rodowiska.

(dowod: akta kontroli tom II str. 275-282,363,381-387; tom III str. 521-534)
Odnosnie metodyki prowadzenia kontroli majqcej na celu zminimalizowanie wyst?powania
niepoz^danych zjawisk na rynku ZSEE Wojewodzki Inspektor poinformowal, iz elementem
wspomagajSLcym dzialania kontralne w iatach 2014-2015 byty zawarte w ISWK procedury
wykonywania kontraii podmiotow obj^tych ustawq. o ZSEE. StanowHy one syntez^
najwazniejszych problemow z jakimi moze si$ spotkac kontroluj^cy i zawieraly wskazowki
na jakie elementy nalezy zwrocic uwag? przy kontroli tych podmiotow. Od 2016 r. procedury
te nie obowistzuj^ w zwi^zku z powyzszym metodyka prowadzenia kontroli wynika z zasad
ogolnych okreslonych w ISWK i ISK oraz Wytycznych do przeprowadzania przez Inspekcji
Ochrony Srodowiska kontraii zakiadow przetwarzania zuzytego sprz^tu elektrycznego
i elektronicznego" z maja 2010 r.
(dowod: akta kontroli tom III str. 399,462-505)
W latach 2014-2016 WIOS nie skladat wnioskow w zakresie zmian prawa wynikaj^cych
bezposrednio z przeprowadzonych kontroli w zakres funkcjonowania systemu
gospodarowania ZSEE.
Natomiast w 2014 r. na prosb§ wojewody mazowieckiego WI06 opiniowat projekt ustawy
0 zuzytym sprz^cie elektrycznym i elektronicznym, zgiaszajqc dziewi^c propozycji zmian,
ktore dotyczyty m.in. rozbudowanego systemu naktadania administracyjnych kar
pieni^znych i zast^lenie ich w przypadkach mniejszej skali naruszen, kar^ w drodze
mandatow kamych.
Ponadto w Informacji o realizacji zadah za 2014 r. i 2015 r. Inspektorat przedstawii
propozycje zmian do ustawy o odpadach i ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej
maj^ce wptyw na funkcjonowanie systemu gospodarowania ZSEE, np. wnioskowano
0 dodanie do art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach^'' ust. 7. o tresci:
„Decyzje, o ktorych mowa w ust. 1 wydaje si? po uzgodnieniu z wlasciwym organem
Pahstwowej Inspekcji Sanitamej w zakresie zagrozenia zycia lub zdrawia ludzi".
(dowod: akta kontroli tom III str. 148-171.207-212,511-512)

1.3.

Zakres i wyniki kontroli pozaplanowych, wtym interwencyjnych

Liczba kontroli pozaplanowych przeprowadzonych w podmiotach obj^tych ustawy
0 ZSEE w poszczegolnych latach badanego okresu wynosila: w 2014 r. - 22 kontrole,
tj. 20,1% ogotu kontroli (w tym 11 kontraii interwencyjnych), w 2015 r. - 28 kontroli,
CO stanowito 27,2% ogolu kontroli (w tym osiem kontroli interwencyjnych) oraz w 2016 r.^s 18 kontroli, co stanowito 36,0% ogolu kontroli (w tym osiem kontroli interwencyjnych).
PrzyczynsL przeprawadzenia tych kontraii byly m.in. wnioski wptywaj^ce do WIOS o podj?cie
interwencji od osob fizycznych (siedem wnioskov^, wnioski GI06 (33), innych organow, np.
samorz^du terytorialnego (pi^c), innych WIOS (cztery), nadlesnictw (dwa), inspekcji
handlowej, Policji oraz doniesienia medialne i wniosek zakladu przetwarzania,
Wnioski te dotyczyly m.in. nieprawidtowego magazynowania odpadow na terenie zaktedu
przetwarzania, wprowadzania sprz^tu do obratu bez wpisu do rejestnj GI06,
nieprzestrzegania zapisow ustawy o zuzytym sprz^cie elektrycznym i elektronicznym przez
wprowadzaj^cego, spalania odpadow, zdarzenia na terenie zaMadu przetwarzania (pozar),
nielegalnego zbierania i utylizacji odpadow, nieprzestrzegania wymagah w zakresie
post^powania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
WIOS rozpatrzyl te wnioski poprzez przeprowadzenie kontroli, ktbrych zakres obejmowat
sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony
Srodowiska, w tym m.in. sprawdzenie przestrzegania przepisow ustawy o zuzytym sprz?cie
elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach, wymagah w zakresie
post?powania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
W wyniku podj^tych dziatah kontralnych stwierdzono m.in. nast^pujsLce nieprawidtowosci:
brak wpisu podmiotu do rejestru GIOS, brak odpowiedniego nadzoru nad miejscem
1 sposobem magazynowania odpadow celem eliminacji zagra^eh pozarowych, nietemninowe
przekazywanie sprawozdania do marszatka wojewodztwa o wysokosci srodkow
przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, nie realizowanie obowi^zkow
okreslonych w ustawie o ZSEE dotycz^cych wprowadzaj^cego i zbieraj^cego, nie
" Dz.U. z 2016 r. poz, 1987 ze zm. Dalej: ustawa o odpadach.
25 Stan na30wrze6nia.

przekazywanie do marszatka wojewodztwa zbiorczego zestawienia infomiacji o zakresie
korzystania ze srodowiska oraz o wysokosci naleznycti optat, a takze zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadow, o sposobie gospodarowania nimi oraz
0 instalacjach i urzqdzeniach stuz^cych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow.
W zwiqzku z powyzszymi nieprawidtowosciami WIOS wydat 42 zarz^dzenia pokontrolne
oraz zastosowat wobec skonti^lowanych podmiot6w nast^puj^ce sankcje:
- 10 podmiotom wymierzono administracyjne kary pieni^zne na t^cznq^kwot? 52,0 tys. zt,
- trzem podmiotom wymierzono mandaty na t^czn^ kwot? 900 zt.,
- wobec 21 podmiotow zastosowano pouczenie.
Nie stwierdzono wnioskow o intenwencj^ dotycz^cych zagrozenia srodowiska lub zdrowia
ludzi.
(dowod: akta kontroli tom II str. 1,25-91)

1.4.

WywiE^zywanie si$ WIOS z obowi^zku kontroiowania zakladow

pr7etwarzania
W latach 2014-2015 WI06 wywi^zat si? z obowi^zku okre^lonego w art. 16 ust. 1 ustawy
0 ZSEE z 2005 r., tj. przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli zaktadu
przetwarzania.
W 2016 r. (na 30 wrzesnia) przepnawadzono dziewi^c kontroli zaktadow przetwarzania
sposrod 26 zaktadow uj^tych w pianie pracy.
(dowod: akta kontroli tom II str. 1,22,92-93)

1.5.

Zgodnosc
prowadzenia kontroli
z zaiecenlami i wytycznymi

w

zaktadach

przetwarzania

W badanym okresie inspektorat stosowat „Wytyczne do przeprowadzania przez Inspekcj?
Ochrony SnDdowiska kontroli zaktadow przetwarzania zuzytego sprz^tu elektrycznego
1 eiektronicznego"26 z maja 2010 r., przekazane przez GIOS. Ponadto obowi^zaty procedury
GIOS zawarte w Systemie Kontroli Inspekcji Ochrony Srodowiska, opracowane 2 sierpnia
2010 r. pt. „Procedury wykonywania kontroli w zakresie pojazdow wycofanych
z eksploatacji, wykonywania kontroli w zakresie zuzytego sprz^tu eiektrycznego
i elektronicznego oraz wykonywania kontroli w zakresie wyrobbw podlegajcipych
zasadniczym lub innym wymaganiom (opakowania, urz^dzania emituj^ce hatas),
z wykorzystaniem zakupionego sprz^tu dia inspektorbw, wspomagaj^ce dziatania
pokontrolne".
(dow6d: akta kontroli tom I! str. 94-147,180-205)
Badanie dokumentacji z kontroli przeprowadzonych w zaktadach przetwarzania^' wykazaio,
ze kontrole te prowadzone byty zgodnie z ww. wytycznymi i procedurami. Kontrole w tych
zaktadach obejmowaty m.in. nast^puj^ce zagadnienia: weryfikacj? posiadanych decyzji
w zakresie gospodarowania odpadow pod kqtem przestrzegania wamnkow w nich
zawartych, spetnianie wymagaii technicznych (prawidtowosc prowadzenia demontazu
zuzytego sprz^tu, prawidtowosc przetwarzania zuzytego sprz^tu, magazynowania
zebranych i wytworzonych odpadow), prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji
odpadow i obowi^zki sprawozdawcze.
(dowod: akta kontroli tom II str. 275-362)

1.6.

Zgodnosc prowadzenia kontroii w Innycli podmiotach obj^tych ustaw£i
ZSEE z zaieceniami i wytycznymi

Badanie dokumentacji kontroli przeprowadzonych w podmiotach innych n\i zaktady
przetwarzania obj^tycli ustaw^o ZSEB^ wykazato, ze kontrole te prowadzone byly zgodnie
z procedurami wykonywania kontroli.
Poza ww. procedurami WIOS nie posiadal innych zaieceti i wytycznych do przeprowadzenia
kontroli w pozostatych podmiotach obj^tych ustawq.o ZSEE.
^ Dalej: Wytyczne.
" Szczeg6towym badaniem obj^to dobran^ iosowo dokumentacj? 12 kontroii w zakladacti przetwarzania (stanowito to 15%
ogolem tydi kontroii) w latach 2014-2016 (na 30 wizesnia).
^ Szczeg6towym badaniem obj^to dobran^i Iosowo dokumentaq^ 19 kontroii pizeprowadzonycii przez WIOS w iatacii 20142016 (do dnia 30 wrzesnia] w nast^puj^cycii podmiotacti: szeSciu zbieraj^cych, 12 wprowadzaj^cych oraz u jednego
rec^ldera).

(dowod: akta kontroli tom II str. 180-205; tom III str. 386,392-393,521-534)

1.7.

Przeprowadzanie kontroli krzyzowych

W okresie obj^tym kontrolq^ Inspektorat nie przeprowadzal kontroli krzyzowych
obejmuj^cych zbieraj^cych zuzyty sprz^t, zaklady przetwarzania oraz podmioty prowadz^ce
recykling lub inne niz recykling procesy odzysku lub unieszkodliwienia^s.
(dowod: akta kontroli tom II str. 96.99,105, tom III str.199,202-203)
Wojew6dzki Inspektor podal w wyjasnieniach, 11 nie byto przestanek do inicjowanla kontroli
krzyzowych, poniewaz w badanym okresie kontrole przeprawadzone u podmiotow obj^tych
przepisami o ZSEE nie potwierdzily nielegalnego demontazu zuzytego sprz^tu oraz nie
wystetpily powody, ktbre wymagalyby podj^cia tych kontroli. Ponadto kontrole krzyzowe
wymagaj^ zaangazowania wi^kszej liczby inspektorbw, co w obecnej sytuacji kadrowe]
WI06 nie jest mozliwe, z uwagi na kolejne nowe do realizacji zadania ustawowe.
(dowod: akta kontroli tom III str. 199,202-203)

1.8.

Stwierdzone
nieprawidlowosci w
toku
kontroli
planowych
1 pozaplanowych przeprowadzonych w przedsi^biorstwach obj^tych
ustaw£i 0 ZSEE

W badanym okresie sposrod 258 przeprowadzonych ogolem kontroli planowych
i pozaplanowych w podmiotach obj^tych przepisami o ZSEE, nieprawidtowosci stwierdzono
w 168 kontrolach, w tym 122 kontrolach planowych i 46 pozaplanowych.
(dowod: akta kontroli tom II str. 364)
Najcz^sciej powtarzaj^ce si§ nieprawidtowosci stwierdzone w wyniku przeprowadzonych
kontroli planowych I pozaplanowych dotyczyiy wymogow fomialnych. tj.: nietemiinowe
przekazywanie sprawozdah, W^dne dane w sprawozdaniach, bt^dy w prowadzonej
ewidencji odpadow, w zbtorczym zestawieniu odpadow, klasyfikacji odpad6w,
nieprzekazywaniu odpadow powstalych w wyniku przetwarzania zuzytego sprz^tu
prowadzcLcemu dziaialnoS6 w zakresie recyklingu lub Innego niz recykling procesu odzysku
wpisanego do rejestru GIOS, niewywis^zywaniu si? z obowi^zku ztozenia do GIOS wnlosku
0 wpis do rejestru jako zbieraj^cy zulyty sprz^t, nieprowadzeniu ewidencji iloSciowo jakoSciowej wytwarzanych odpadow, niewywicpywanie si? z obowictzku zawarcia umowy
z prowadz^cym zaklad przetwarzania zuzytego sprz^tu, nieskiadanie do Krajowego
OSrodka Bilansowania i Zarzqdzania Emisjami raportu na temat wielkosci emitowanych
do powietrza gazow cieplamianych i innych substancji, sprzedazy sprz?tu pochodzcjcego
od wprowadzaj^cego nieposiadaj^cego numeru rejestrowego GIOS.
Stwierdzono pojedyncze przypadkl nieprawidtowo^i majqcych istotne znaczenie dIa
ochrony srodowiska takich jak m.in.: naruszanie warunkow decyzji w zakresie zbierania,
przetwarzania, magazynowania, odpadow zuiytego sprz^tu, namszanie warunkow
posiadanego pozwolenia w zakresie wytwarzania odpadow. Pozostate nieprawidtowosci
dotyczyiy wymogow formalnych: nieinfonriowanie organow gminy w zakresie zbierania
odpadow zuzytego sprz^tu, nieinfomiowanie konsumentow o zakazie umieszczania
zuzytego sprz^tu f^cznie z innymi odpadami.
(dowod: akta kontroli tom II str. 365-368,663-666,669-672; tom 111 str. 90-92,95-100)

1.9.

Realizacja wydanych zarzsidzen pokontrolnych w podmiotach obj^tych
ustawy 0 ZSEE

W badanym okresie WIOS wydaf Iqcznie 160 zarz^dzeh pokontrolnych dIa 156 podmiotow
obj?tych przepisami o ZSEE, w tym w 2014 r. - 61 zarz£j_dzeh pokontrolnych
dIa 59 podmiotow^o, w 2015 r. - 71 dla 70 podmiotow^^ oraz 2016 r. (na 30 wrzesnia) 28 dla 27 podmiotow^^.

25 Kontrole te wskazano w dziale II Wytycznych GIOS, gdzie podano, te jedn^ z podstawowych zasad strat^li post?powania
kontrolnego przyczyniajqc^ si^ do skutecznej llkwidacji ,^zarej stro^ w obszarze przetwarzania ZSEiE jest wykonywanie
w miar? mozliwoSci kontroli krzytowycli oraz w ppkl 4.3 dzialu V ww. Wytycznych podano, aby przeprowadziii co najmniej
jedna, kontrol^ kizyiowc^ w zakresie przeplywu masy odpad6w zuzytego sprz^tu 1 wytwoizonycli odpaddw w zakladzie
przetwarzania od chwili odbtoru odpadbw przez zaktad poprzez jego przetworzenie at do przekazania wytworzonydi odpadow
do odzysku 1 recyklingu.
^ W tym 15 zarzeidzei^ pokontrolnych wydanych dla 13 zakladbw przetwarzania 146 zarzqdzeii dla 46 pozostalych podmiot6w
obj^tych przepisami o ZSEE.

Najcz^scie] powtarzaj^ce s\q zarzsidzenia pokontrolne dotyczyty m.in. zapewnienia
prawidtowego ewidencjonowania odpadow, skfadania do GIOS wnioskow o wpis do rejestru
jako zbierajqcy bqdz wprowadzajqcy, tenninowosci oraz prawidtowosci sporzqdzania
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosciach odpadow, sktadania do marszatka
wojewodztwa korekt ww. zestawieh oraz przedktedania marszaikowi zbiorczego zestawienia
informacji o zakreste korzystania ze srodowiska oraz wysokosci naleznych optat.
Szczegoiowym badaniem NIK obj^to realizacj? 15 zarzqdzeh pokontrolnych^^ wydanych na
podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o lOS. Stwierdzono, iz kazdorazowo kontrolowane
podmioty, stosownie do art. 12 ust. 2 powoianej wyzej ustawy, informowaly Wojewbdzkiego
Inspektora o zakresie podj^tych i zrealizowanych dziatah eliminuj^cych wskazane
naruszenia w zarz^dzeniu pokontnDlnym.
W jednym przypadku, stwierdzono pi^ciodniowe op6znienie w przekazaniu infonnacji o
realizacji zarz^dzenia. Na20 grudnia 2016 r., tj. na dzteh zakonczenia kontroli NIK, byla
prowadzona w tym podmiocie kontrola. Natomiast u czterech podmiotow dokonano
sprawdzenia wykonania zarz^dzeh pokontrolnych w ramach kolejnej kontroli WIOS, u
pozostafych 10 podmiotow do 30 wrzesnla 2016 r. nie zostaiy przepnswadzone kolejne
kontrale.
(dowod: akta kontroli tom II str. 369-387, tom III str. 560)
Wojewodzki Inspektor podal w wyjasnieniach, iz w trakcie ww. kontroli zostan^
zastosowane sankcje wobec podmiotu, w zwiqzku z pi^ciodniowym opoznieniem
w przekazaniu Informacji o realizacji zarzcidzenia pokontrolnego. Ponadto reallzacja
zarz^dzeh pokontrolnych z wczesniejszych kontroli podlega weryfikacji podczas kolejnej
kontroli. W przypadku nte otrzymania infonnacji o realizacji zarzqdzenia pokontrolnego
kierowany jest monit. Natomiast, gdy nie ma odpowiedzi na monit, rozwazana jest
mo^liwos6 przeprowadzenia kontroli pozaplanowej.
(dowod: akta kontroli tom III str. 513-516)

1.10.

Podj^te inne dziatania pokontrolne, w zwi^i^zku z
przepisow przez podmioty obj^te ustaw^i o Z S E E

naruszeniem

W badanym okresie, wobec podmiotow namszaj^cych przepisy o ZSEE oraz przepisy
dotyczqce gospodarki odpadami, WIOS podjqt nast^puj^ce dziatenia:
- wydal ogotem 119 pouczeh, w tym w 2014 r. - 52 pouczenia, w 2015 r. - 421 w 2016 r.
(na 30 wrzesnia) - 25; najcz^sciej dotyczyty one m.in.: ntewywlE^zywania si?
z
obowi^zku ztozenia
do
GIO^
wniosku
o
wpis
do
rejestru
jako
zbierajqcy/wprowadzajcicych lub wniosku o wykreslenie z rejestru wpnDwadzajqcych
zuzyty sprz^t etektryczny i elektroniczny, nieprzedtozenla wykazu zawierajcipego
informacje i dane o zakresie korzystania ze srodowiska oraz o wysokosci naleznych
opIat Marszaikowi Wojewodztwa Mazowieckiego oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi,
nietemninowego przedktedania Marszaikowi Wojewodztwa Mazowieckiego wykazow
zawierajEjcych infomnacje i dane o zakresie korzystania ze srodowiska oraz o wysokosci
naleznych opIat, niezawterania umow z posiadaczem odpadow posiadajqcym
zezwolenie na zbterante odpadow lub zezwotenie na przetwarzanie odpadow,
nieprawidlowosci w ewidencjonowaniu odpadow;
-

wymterzyl og6lem 108 kar grzywien w drodze mandatu kamego oraz administracyjnych
kar pteni^znych wydanych na l^czn^ kwot^ 160,2 tys.zl, w tym 13 kar grzywien
w drodze mandatu kamego na l^cznei kwot? 3,7 tys. z P i 95 administracyjnych kar
pieni^znych na lqcznq_kwot? 156,5 tys. zM^

W tym 13 zarz^dzeii pokontrolnych wydanych dia 12 zaktadfiw przetwarzania i 58 zarz^dzert dia 58 pozostatych podmiot6w
obj^tych przepisami o ZSEE.
32 W tym 6 zarzq^dzeh pokontrolnych wydanych dia 5 zakladbw przetwarzania i 22 zarzg^dzenia dia 22 pozostatych podmfotow
obj^tych przepisami o ZSEE.
^ Losowo wybranych zarzqdzen pokontrolnych, po p!?t w kaidym badanym roku,
3^ w tym w 2014 r. - szeS6 kar grzywien w draJze mandatu kamego na t^czn^ kwot? 1,8 tys. zl, w 2015 r. - cztery kaiy na
kwot§ 1,0 tys. zl i w 2016 r. (na 30 wrzeSnia) - trzy kaiy na kwot? 0,9 tys.
35 W tym w 2014 r. - 22 admin istracyjne kary pieni^zne na l^czn^ kwof? 52,5 t/s. zt, w 2015 r. - 62 kary na kwot? 89.5 tys. zt
i w 2016 r, (na 30 wrzeSnia) - 1 1 kar na kwot§ 14,5
^.

Szczegotowym badanlem obj^to t^cznie 203^ kar grzywien w drodze mandatu kamego oraz
administracyjnych kar pieni^znych wydanych na f^czn^kwot? ogotem 35,5 tys. zt. Mandaty
wystawiono, w zwi^zku z naruszeniem:
- przepisow ustawy o ZSEE m.in. za: nie wywi£|zanie si? z obowi^zku ztozenia do GI06
wniosku 0 wpis do rejestru zbieraj^cego zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny
(300 zl), nieoznakowanie sprz^tu zgodnie ze wzorem okreslonym w zafciczniku nr 3
do WW. ustawy (200 zi), niezgodnie z przepisami prowadzenie ewidencji odpadow
(300 zl),
- ustawy 0 odpadach m.in. za nie sktadanie zbiorczego zestawienla do marszafka
wojewodztwa 0 rodzajach i ilosciach odpadow (400 zl.), nietenninowe ztozenie
sprawozdania 0 wysokosci srodkow przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
(500 zi).
Administracyjne kary pieni^zne stosowano m.in. za nieterminowe ztozenie marszaikowi
wojewodztwa sprawozdah 06-OPI 0 wysokosci naleznej optaty produktowej (500 zt);
sprawozdania 0 ilosci i masie sprz^tu wprowadzanego do obratu na terytorium kraju;
0 masie zuzytego sprz^tu zebranego, poddanego przetworzeniu, odzyskowi, w tym
recyklingowi oraz unieszkodiiwianiu (500 zt); niedopelnienie obowi^zku zorganizowania
1 sfinansowania zbierania, pizetwarzana i odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprz^tu
pochodz^cego od uzytkownikow innych niz gospodarstwa domowe (5 tys. zi).
(dowod; akta kontroli tom II str. 369-376,388-427)
W badanym okresie nie byto przypadkow:
- wydania przez Wojewodzkiego Inspektora decyzji wstrzymuj^cej dziaialnosc posiadacza
odpadow na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1-6 ustawy 0 odpadach,
- kierawania do s£(du rejonowego wnioskow 0 ukaranie,
- wyst^powania z wnioskiem na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy 0 lOS do innych organow
0 podj^cie zgodnie z wtoSciwosciq^dziaiah w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,
- kierawania na podstawie art. 15 ustawy 0 lOS do organu powoianego do scigania
przest?pstw zawiadomienia 0 popeinieniu przest^pstwa przeciwko srodowisku.
(dowod: akta kontroli tom II str. 369-376)

1.11.

Wspotpraca WIOS z innymi organami

W latach 2014-20163^ w ramach wspoidziaiania z innymi organami, WIOS w wyniku
przeprowadzania kontroli w zakresto przestrzegania przepisow ustawy 0 ZSEE przekazai
ogoiem 36 informacji 0 wynikach kontroli, w tym;
- 10 informacji w 2014 r. (cztery do Marszaika Wojewodztwa Mazowieckiego, trzy do
GiOS i po jednej do Regionalnego Dyraktora Ochrony Srodowiska w Warszawie^^,
WIOS w Poznaniu i do Burmistrza Dzielnicy Wesoia),
- 19 w 2015 r. (pi^c do Marszaika Wojewodztwa Mazowieckiego, dziewiQC do GI06, dwie
do RDOS i trzy do organow gmin),
- siedem w 2016 r. (po dwie do Marszaika Wojewodztwa Mazowieckiego i Mazowieckiego
Wojewodzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, po jednej do GIOS, RDOS i Prezydenta
Miasta Ostroi^ki).
Przekazane do ww. organow informacje, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy 0 lOS
0 wynikach kontroli dotyczyiy m.in. przetwarzania sprzQtu chiodniczego niezgodnie
z wymaganiami, naruszenia standardow jakosci gleby (zanieczyszczenia gleby),
nieprawidiowego
skiadowania
odpad6w
szklanych
i zwiepkow
chemicznych
wykorzystywanych w swietl6wkach, nieprawidiowego demontazu pojazdow, braku kart
ewidencji dia odpadow wytwarzanych w zwiqzku z demontazem pojazdow ci^zarowych i
innych, naruszenia warunkow pozwolenia w zakresie w ^ a r z a n i a odpadow.
W 2014 r. GIO6 na podstawie otrzymanego od WIOS wyst^ienia wszczqi post^powanie
administracyjne, a nast§pnie wydai decyzj? 0 wykresleniu podmiotu z rejestru. WIOS
w Poznaniu poinformowai 0 wynikach przeprowadzonej kontroli, w zwi^zku z otrzyman^
infomiacj^ od WIOS. Natomiast w pozostaiych przypadkach organy nie poinformowaiy
opodj^tych dziaianiach. W 2015 r. RDOS w Warszawie poinformowai 0 podj^tych
^ W tym 10 kar grzywien w drodze mandatu kamego na Iqczn^ kwot? 3,0 tys, d i 10 administracyjnych kar pieni^znych na
32,5 tys. z(,
^ Do dnia zakohczenia kontroli.
33 Dalej: RDOS.
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dzialaniach wobec zaktadu przetwarzania^^, a w innych przypadkach organy nie udzielity
infomiacji. W pozostatych podmiotach wystqpienia dotyczyty poinfomnowania o wynikach
kontroli przeprowadzonych przez WIOS I nie wymagaly dziatah innych organow.
(dowod: akta kontroli tom II str. 428-529,650,672; tom III str. 64-65,101,200,
203-206,219-229)
WIOS przeprowadzit wspolne kontrole z GIOS i Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego.
Dwie kontrole z GI06 przeprowadzono w zakresie gospodarowania sprz^tem elektrycznym
i elektronicznym. Wyniku tych kontroli przeprowadzonych w 2014r.'^ i 2015r.''i Wojewodzki
Inspektor
wydat
zarz^dzenia
pokontrolne,
w
zwiqzku
ze
stwierdzonymi
nieprawidtowosciami. W przypadku kontroli w 2014 r. stwierdzono nieterminowe
przedtozenie marszatkowi wojewodztwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci
odpadow i sprawozdania z OS-OP 1 (Wojewodzki Inspektor wydat dwie decyzje
0 wymierzeniu administracyjnych kar pieni^inych - po 500 zl), braku ewidencji wytwarzania
odpad6w, nie udokumentowania przestrzegania wymagaii w zakresie zawartosci metali
ci^zkich w opakowaniach. W 2015 r. kontrola wykazata nieprawidtowosci w zakresie
wystawiania kart przekazania odpadow niebezpiecznych.
Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego wyst^it w 2016 r. z wnioskiem do WIOS,
napodstawie art. 41a ust. 2 ustawy o odpadach, o przeprowadzenie kontroli instalacji
w zakresie spetniania wymagaii okreslonych w przepisach ochrony srodowiska
u przetwarzajqcego sprz^t.*'^ W wyniku tej kontroii Wojewodzki Inspektor wydat
postanowienie, na podstawie art. 41a ust. 3 ustawy o odpadach, w przedmiocie spetniania
wymagah okreslonych w przepisach ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami
przez WW. instalacj?.
(dowod: akta kontroli tom II str. 497-529)
W badanym okresie do WIOS wpiyn?ty dwa wnioski o przeprowadzenie kontroli
u podmiotow obj^tych przepisami o ZSEE, ztozone przez organy samorz^du terytorialnego.
Jeden wniosek ztozony przez Burmistrza tomianek w 2014 r. dotyczyt hatasu przy
roztadunku i zatadunku ziomu u zbierajqcego zuzyty sprz^t. Daigi wniosek ziozony przez
Burmistrza Dzielnicy Wesota w 2013 r. dotyczyt nielegalnego prowadzenia przez podmiot
gospodarki odpadami zuzytego sprz^tu elektrycznego i elektnDnicznego (demontaz,
transport i magazynowanie). W obydwu przypadkach przeprowadzone kontrole przez WIOS
nie potwierdzity zarzutow podnoszonych we wnioskach.
(dowod: akta kontroli tom II str. 444-489)

1.12.

Dokonywanie anailz i ocen przestrzegania przepisow o ZSEE

W badanym okresie Wojewodzki Inspektor, na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 4 lit a ustawy
0 lOS, dokonywat analiz i ocen, przestrzegania przepisow o ZSEE na obszarze
wojewodztwa, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o 106.
Analizy i oceny przeprowadzano w ramach sprawozdawczosci rocznej sporz^dzanej
w postaci Informacji o realizacji zadah Inspekcji Ochnany Srodowiska za dany rok,
przekazywanej do GIOS. Informacje te zawieraty wyniki kontroli dotyczqce przepisow
0 ZSEE, w tym m.in. katalog stwierdzonych nieprawidtowosci i rodzaj podj^tych dziatah
pokontrolnych przez W106. Ponadto przy sporzcidzaniu rocznych planow pracy,
wykorzystywano ww. analizy pod k^tem typowania podmiotow do planu kontroli, bior^c pod
uwag? wyniki kontroli z poprzednich lat.
(dowod: akta kontroli tom 11 str. 598-714; tom III st. 1-171,199,201-202,234-235,375)

^ RD03 wezwa) zaklad do ztotem wyja^niet^.
*° Kontrola planowa przeprowadzona w podmiocie wprowadzaj^cym sprz^t kt6rej ceiem byto sprawdzenie przestrzegania
przepisdw ustawy o zuJytym sprz^de elektrycznym i elektronicznym.
" Kontrola planowa przeprowadzona w zakladzle przeiwarzania, kt6rej oelem bylo sprawdzenie przestrzegania przepisow
ustawy 0 zuzytym s p r z ^ e elektrycznym i elektronicznym OIBZ poprawa jako^ci danych dostarczanycti przez prowadz^cycti
instaiacj? w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanleczyszczeh,
Kontrola pozaplanowa, kt6rej ceiem byto paeslrzeganie przepisow ustawy o odpadach.
11

1.13.

Przygotowanie pracownikow WIOS do wykonywania zadan w zakresie
kontroli podmiotow obj^tych przepisami o ZSEE

W latach 2014-2016 osmiu inspektorow WIOS kontralowato podmioty obj^te przepisami
0 ZSEE. W 2014 r. dodatkowo trzech pracownikow zajmowato si^ wykonywaniem tych
kontroli''^, a w 2015 r. dodatkowo jeden'".
(dowod: akta kontroli tom II str. 535)
Wojewodzki Inspektor w latach 2014-2016 co najmniej osmtokrotnie zwracal si?
do Wojewody Mazowlecklego i G 1 0 6 o zwi^kszenie liczby etatow, w zwiEjzku z realizacj£[
nowych zadart ustawowych natozonych na WIOS oraz niedoborami kadrowyml inspektorow
zajmujqcych si? kontrolami w obszarze gospodarki odpadami^s Ponadto w rocznych
informacjach o realizacji zadah WI06 w roku 2014 i 2015 Wojewodzki Inspektor zglaszal
potrzeby wzmocnienia kadrowego Inspekcji.
(dow6d: akta kontroli tom 111 str. 404-461)
Wojewodzki Inspektor podal w wyjasnieniach, iz liczne wyst^ienia w sprawie zwi§kszenia
obsady etatowej nie przyniosly oczekiwanych rezultatow. W zwiqzku z tym
zintensyfikowanie dziatah kontrolnych dla obszaru ZSEE, wobec bardzo wielu innych
ustawowych zadah nie byto mozliwe.
(dowod: akta kontroli tom 111 str. 399407)
Liczba przeprowadzonych kontroli przez pracownikow WI06 w podmiotach obj^tych ustawy
0 ZSEE wynosiia 105 kontroli w 2014 r., co stanowito 32% kontroli ogolem
przeprowadzonych przez ww. pracownikow, 103 kontrole w 2015 r. (41%), a w 2016 r."*^ 50 kontroli (34%). Liczba kontroli ogolem przypadaj^ca na jednego pracownika
prowadz^cego kontrole w podmiotach obj^tych ustawy o ZSEE wynosila w latach 20142016 (do 30 wrzesnia) odpowiednio 29.28,18.
(dowod: akta kontroli tom II str. 535)
Sposrod 11 WW. pracownikbw 10 posiadato wyksztalcenie wyzsze o profilu zwiaizanym
z ochrony srodowiska, a jeden posiadat wyksztateenie wyzsze administracyjne.
W badanym okresie pracownicy prawadz^cych kontrole w podmiotach obj^tych przepisami
0 ZSEE uczestniczyli w szkoleniach wyposazajqcych w wiedz? w zakresie gospodarowania
ZSEE, w tym z zakresu przepisow o ZSEE, organizowane przez GIOS**^ (dwa szkolenia)''^
oraz przez podmioty zewn^trzne (trzy szkolenia)^^. Dwoch pracownikow odbyto szkotenia
wewn^trzne prowadzone przez pracownika WIOS, b^dcipego uczestnikiem szkolenia
organizowanego przez GIOS^.
(dowod: akta kontroli tom II str. 536-595)

1.14.

Skargi i wnioski dotyczs^ce dziatalnosci WIOS

W okresie obj^tym kontrol^ nto wplyn^ly skargi i wnioskisi do Inspektoratu dotycz^ce
dziaialnosci WIOS w zakresie wykonywanych czynnosci wobec przedsi^biorcow obj^tych
przepisami o ZSEE.
(dowod: akta kontroli tom 111 str. 172-198)

« W 2014 r. Iqcznie prowadzito te kontrole 11 inspektorfiw; stanowita to 14,5% ogolem zatrudnionych prarawnikow WIOS
prowadz^cych kontrol? (76 og6tem zatrudnionych InspektorCiw na 31 grudnia 2014 r.).
" W 2015 r.feicznieprowadzito te kontrole 9 inspektorow; stanowito to 11,4% og6tem zatmdnionych pracownikbw WIOS
prowadz^cych kontrol? w 2015 r. (79 og6lem inspektor6w na 31 gmdnia). W 2016 r. prowadzito te kontrole 8 Inspektoniw;
stanowito to 10,4% og6(em zatrudntonych pracownikbw WIOS prowadz^cych kontroi? w 2016 r. (77 ogotem inspektorbw na
30 wr^eSnia).
Wtymfrzykrotnlewnioskowano o zwi^kszenie liczby etatow w zakresie kontroli ZSEE.
Na 30 wrzesnia.
Stosownle do art. 4a ust 1 pkt 8 ustawy o lOS.
^8 Pt: Gospodarowania zuzytym sprz^tem elektrycznym i elektronicznym 21-22.05.2014 r. oraz 13-14,05.2015 r. uczestniczylo szegdu pracownik6w.
« Pt: Recykling zulytego sprz^tu elektrycznego I etektronlcznego 13.04.2016 r. - uczestnlczyto dwbch pracownik6w; Zadania
Inspekqi Ochrony srodowiska w zakresie przestrzegania przepis6w dotycz^cycfi sposobu post^powania z substanqami
zubozaj^icymi warstw? ozonow^ oraz niekt6rymi fluorowanymi gazami deplamianymi 15.09.2016 r. - czterecli pracownikow;
Nowa ustawa o zulytym sprz^ie elektrycznym I elektronicznym, funkcjonowania rejestoi ZSEE oraz rejestai BDO w ustawie
oodpadach 15.11.2016 r.-dzlewi^ciu pracownikdw.
Nieuczestntozenie tych dw6ch pracownik6w w szkoleniu organizowanym przez GIOS 21-22.05.2014 r. oraz 13-14,05,2015 r,
wynikato z ograniczonej Itozby miejsc na szkotoniu.
51 W trybie przeplsdw Dzlato VIII ustawy z dnia 14 czenAfca 1960 r, Kodeks post?powania adminlstracyjnego {Dz,U. z 2016 r.
poz, 23 ze zm.),
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Ustalone
nieprawidiowosci
UwagI dotycz^ce
badanej dziatalnoSci

W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie stwierdzono
nieprawidlowosci.
Zdaniem NIK zasadnym jest prowadzenie przez Inspekcj? kontroli krzyzowych, gdyz dzi^ki
nim mozliwe jest wylirycie nieprawidlowosci we wzajemnych relacjach pomi^dzy
uczestnikami lahcucha przetwarzania zuzytego sprz^tu.

IV. Uwagi i wnioski
Wnioski pokontrolne

Przedstawiaj^c powyzsz^ uwag§ i oceny wynikajqce z ustalen kontroli Najwyzsza Izba
Kontroli nte fomiuluje wnioskow pokontrolnych.

V. Pozostate informacje i pouczenia
Prawo zgtoszenia
zastrzezeii

Wyst^ienie pokontrolne zostalo sporz^dzone w dw6ch
dia kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

egzemplarzach;

jeden

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroii^^
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo zgtoszenia na pismie
umotywowanych zastrzezeh do wyst^pienia pokontrolnego, w temninie 21 dni od dnia jego
przekazania.
Zastrzezenia
zgtesza
si§
do
dyrektora
Delegatury
NIK
w Warszawie.
Obowl^zek
poinformowania
NIKosposobie
wykorzystanla uwag
wykonania wnioskow

Zgodnte z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinformowanie Najwyzszej Izby Kontroli,
wterminie 21 dni od otrzymania wyst^ienia pokontrolnego, osposobie wykorzystanla
uwagi.
W przypadku wnlestenia zastrzezeh do wyst^tenia pokontrolnego, termin przedstawienia
infomnacji liczy si^ od dnia otrzymania uchwaiy o oddaleniu zastrzezeh wcalosci
lub zmienionego wyst^ienia pokontrolnego.
Warszawa,

stycznia 2017 r.
Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Warszawte

Kontrolerzy:
Elzbieta Grz^dzinska
giowny specjalista k.p.

qvREKTOR

DeiegatLiiv^^^y^T^ej Izby Kontroli
z up.

/

^

Miroslaw Hamera

Wicedvrektor

Inga Piotrowska
specjalista k.p.

» DZ.U z 2015 r. poz.1096 ze zm.
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