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Andrzej Jagusiewicz 
Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie mojego upoważnienia nr 14/2010 z dnia 2 września 2010 r. zespół kontrolny 
Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 6-17 września 2010 r. kontrolę doraźną 
w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w zakresie Systemu nadzoru sprawowanego przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nad gospodarką odpadami zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz prawidłowości sporządzania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
raportów dotyczących gospodarki w/w odpadami.
Kontrolą objęto lata 2008 i 2009. Ustalenia kontroli opisano szczegółowo w sprawozdaniu z kontroli 
podpisanym przez kierownika zespołu kontrolnego, które przekazuję w załączeniu do wiadomości 
i wykorzystania służbowego.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, uważam za wskazane podjęcie następujących działań:

1. Zaktualizować raporty o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym za lata 2008 i 2009 z uwzględnieniem danych z korekt do 
sprawozdań, w których posiadanie GIOŚ wszedł po dacie wydania raportu za 2008 i 2009 rok 
i przekazać do DGO w MŚ -  w terminie do 15 grudnia 2010 r.

2. Podjęcie inicjatywy zmierzającej do przeprowadzania wspólnych kontroli przedsiębiorców 
przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, z udziałem przedstawicieli policji oraz 
urzędów skarbowych, a także zaplanowanie wspólnych szkoleń dla tych służb w zakresie 
znajomości przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz 
z przepisami wykonawczymi, co powinno przyczynić się do uszczelnienia systemu kontroli 
nad gospodarką zużytym sprzętem i zlikwidowania nieprawidłowości w tym zakresie, w tym 
istnienia „szarej strefy”.
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5. Przeprowadzenie analizy systemu ewidencji i sprawozdawczości pod kątem jego modyfikacji 
i usprawnień służących m.in. śledzeniu ścieżki jaką przechodzi zużyty sprzęt.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne uprzejmie proszę o złożenie pisemnej informacji 
nt. sposobu wykorzystania wyników kontroli i podjętych działaniach -  w terminie 1 miesiąca od 
daty otrzymania niniejszego pisma.

Do wiadomości:

Zał.- kopia sprawozdania 7 str.

I. Pan Krzysztof Skąpski -  Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra.

2. Pani Beata Kłopotek -  Dyrektor
Departamentu Gospodarki Odpadami MS.
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